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BAB II

TINJAUAN UMUMHARTA BERSAMA

A. Pengertian

1. Definisi Harta

Menurut bahasa, perkataan ‘harta’ adalah sama dengan perkataan ‘mal’

dalam bahasa Arab yang bermaksud apa-apa yang dimiliki dari segala

sesuatu. Ianya juga membawa maksud tiap-tiap benda, barang perniagaan,

harta alih, wang atau binatang yang dimiliki sama ada secara individu atau

kumpulan1.

Jika diteliti dari sudut istilah, berbagai-bagai pendapat telah

diutarakanoleh para ulama antaranya, sesetengah daripada fuqaha mazhab

Hanafi menyatakan bahawa harta adalah sesuatu yang menjurus

kecenderunganmanusia kepadanya secara semulajadi dan boleh disimpan

sertaboleh digunakan ketika waktu yang dihajatkan.Sebahagianyang lain pula

berpendapat harta adalah sesuatu yang pada kebiasaannyaboleh diambil

manfaat daripadanya atau sesuatu yang boleh dimiliki dan dikawal walaupun

tanpa keperluan2.

Menurut pendapat Imam Syafie seperti yangdinyatakan oleh as-Suyuti,

bahwa harta adalah sesuatu yang bernilai danmesti dibayar ganti rugi jika

berlaku kerosakan.Sebahagian ulama Maliki berpendapat sesuatu yang boleh

1Yazid Ahmad, Ibnor Azli Ibrahim, “Konsep Harta Menurut Perspektif Undang-Undang
Islam dan Undang-Undang Sivil”, Jurnal Pengajian Umum,Jabatan Syariah, Fakultas Pengajian
Islam UKM,2006, bil.7, h.124, td.

2Ibid.
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dinamakansebagai ‘mal’ adalah yang digunakan oleh pemiliknya sahaja jika

diperolehinya dengan cara yang betul.Dalam kitab Mu’jam Lughat al-

Fuqaha, harta (mal) adalah merujuk kepada nama bagi himpunan sesuatu

yang dimiliki oleh manusia. Asalnya ialah sesuatu yang menjadi cenderung

kepadanya secara semulajadi dan ianya boleh disimpan seperti uang dan juga

apa-apa yang sebanding dengannya. Selain itu, ia juga bermaksud setiap

sesuatu yang boleh dimanfaatkan dengannya seperti mana yang diharuskan

oleh syarak dalam keadaan yang selain dari keadaan darurat3.

Berkenaan dengan manfaat dan hak, golongan fuqaha mazhab Hanafi

membataskan pengertian harta pada sesuatu atau benda-benda

yangmempunyai fizikal dan jirim yang dapat dikesan oleh pancaindera.

Manfaat dan hak-hak adalah tidak dianggap harta menurut pandangan mereka

kerana ia merupakan milik bukannya harta. Namun golongan yang selain dari

mazhab Hanafi menganggapnya sebagai harta karenamaksud atau tujuan

benda adalah manfaatnya bukan zatnya.Inilah pendapat yang sahih yang

digunakan olehundang-undang dan diterima pakai oleh orang ramai dalam

urusan mereka.Ini adalah karena berlakunya kawalan dan pemilikan ke atas

hak dan manfaat ini4.

Sehubungan dengan itu, Dr. Abd al-Karim Zaydan mengutarakan

duaaspek penting dalam membahaskan tentang penakrifan ‘mal’ yaitu mampu

menguasainya dan boleh memanfaatkannya.Dari sudut ekonomi, harta dapat

difahami sebagai tiap-tiap sesuatuyang boleh dimanfaatkan dalam semua

3Ibid.
4Ibid.,h.124-125.
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aspek sama ada boleh dinilaikan denganharga dan jenis seperti tanah, pokok,

barang dagangan yang berhargadan semua benda yang boleh dimanfaatkan

daripadanya. Jika ditinjau dari aspek undang-undang, takrifan ‘harta’ adalah

hakdalam menguasai sesuatu dan memanfaatkan serta menggunakannya

secaramutlak dari semua sudut undang-undang5.

Para fuqaha telah mengkategorikan harta kepada pelbagai jenis

mengikut aspek-aspek tertentu, antaranya:

1. Jika diambilkira dari sudut harus dan haram penggunaannya, terbahagi

kepada bernilai dan tidak bernilai.

2. Jika diambilkira dari sudut kekal dan tidak tidak kekal ditempatnya,

terbahagi kepada harta alih dan harta tak alih.

3. Jika diambilkira dari sudut unitnya ada dan tiada persamaan, terdiri

daripada ada bandingan dan tiada bandingan.

4. Jika dilihat dari sudut kekal dan tidak kekal ‘ainnya (fizikal) dengan

menggunakannya, terbahagi kepada pakai habis dan pakai sahaja6.

Berdasarkan huraian, dapat diringkaskan bahwa harta dari sudut

undang-undang Islam adalah setiap sesuatu yang boleh dikuasai,

dimanfaatkan dan halal menurut ketetapan syarak serta mempunyai nilai,

disamping manusia cenderung kepadanya7.

5Ibid.,h. 125.
6Ibid., h.126.
7Ibid.
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2. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama yangturut dikenali dengan carian laki bini8 dan disebut

juga sebagai harta gono-gini adalah merupakan harta yang diperoleh bersama

antara suami atau istri karena usahanya, baik mereka bersama-sama atau

hanya suami yang bekerja sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga

beserta menjaga anak-anak di rumah.Prinsipnya adalah sekali mereka terikat

dalam perjanjian perkawinan sebagai suami-istri, maka semuanya menjadi

bersatu baik harta maupun anak-anak9. Dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia, definisi harta bersama adalah harta yang berhasil dikumpulkan

selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami atau istri.

Ada juga yang menyebutkan bahwa harta bersama adalah mengenai

activa dan passiva harta, baik yang dibawa masing-masing dalam

perkawinan, maupun yang diperoleh dikemudian hari selama

perkawinan.Karena itu, tidak menjadi masalah apabila istri ikut aktif atau

tidak, meskipun istri hanya tinggal di rumah mengurus rumah tangga dan

anak, namun hasil suami adalah hasil pencaharian bersama10.

Menurut Prof. R. Subekti, beliau mengatakan bahwa yang termasuk

dalam harta gono-gini adalah semua kekayaan yang diperoleh selama

berlangsungnya perkawinan, dengan kegiatan suami-istri bersama. Namun

tidak usah dibuktikan mengenai tiap-tiap barang kekayaan berapa sahamnya

8 Abdul Monir Yaacob, Siti Shamsiah Md Supi, Manual Undang-Undang Keluarga
Islam,(Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia, 2006), h. 416.

9M. Idris Ramulyo,Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan
Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam,(Jakarta: Sinar Grafika, 2006),h.34.

10Hilman Hadi Kusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1990),
h. 60.
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masing-masing dalam memperolehnya, karena semua barang atau kekayaan

yang diperoleh dalam masa perkawinan dianggap sebagai harta gono-gini11.

Kesimpulannya, harta bersama adalah apa saja harta benda yang terhasil

bersama oleh suami istri sepanjang dalam tempoh ikatan perkawinan, kecuali

yang mereka terima sebagai warisan atau pemberian khusus untuk salah

seorang diantara mereka berdua12.

3. Harta Bersama Menurut Hukum Adat

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta lepasan atau pecahan

dari harta kerabat yang mengurung keluarga baru tersebut.Harta bersama ini

berada di antara dua tarikan kutub, kutub kerabat dan kutub keluarga. Pada

suatu ketika tarikan kutub keluarga lebih kuat, dan pada ketika yang lain

tarikan kutub kerabat lebih kuat. Unsur-unsur harta dari harta bersama

menurut hukum adat adalah semua harta yang dihasilkan oleh suami isteri

selama perkawinan dan harta yang diberikan kepada keduanya ketika

menikah13.

Dalam masyarakat Melayu terdapat pelbagai amalan seharian yang

menjadi panduan hidup bersama.Ada amalan yang selari dengan Syariat

Islam dan ada amalan yang bertentangan dengan Syariat Islam. Amalan yang

selari dengan Syariat ini biasanya diterima dan terus diamalkan dalam

masyarakat Islam, manakala amalan yang bertentangan akan dihapuskan dari

11R. Subekti, Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, (Bandung:
PT Alumni, 2013), cet. 5, h. 58.

12 Ismuha, Pencaharian Bersama Suami Isteri di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang,
1978), cet. ke 2, h. 79.

13Hilman Hadi Kusuma,op.cit.,h. 156.
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masyarakat. Antara amalan yang diterima dan diamalkan kini termasuklah

harta bersama14.

Kaum wanita Melayu mempunyai kedudukan yang istimewa dalam

masyarakat Melayu-Muslim berbanding masyarakat lain. Dalam interaksi

syariat dan adat tradisi tempatan, kedudukan kaum wanita diambilkira oleh

ulama Melayu klasik.Kebiasaannya kaum wanita Melayu bersama-sama

suami mencari nafkah untuk meringankan bebanan rumahtangga15.

Perbincangan berkaitan harta sepencarian di Malaysia biasanya akan

berkisar kepada amalan adat yang diamalkan dalam masyarakat Malaysia.

Para sarjana yang membincangkan amalan adat biasanya akan merujuk

kepada Adat Perpatih16 dan Adat Temenggung. Ini kerana rujukan berkaitan

harta sepencarian di Malaysia biasanya dibuat kepada kedua-dua adat ini

meskipun pada hakikatnya suku kaum lain iaitu peribumi (yang bukan dari

keturunan masyarakat Melayu) juga secara kebetulan memakai adat yang

sama17. Amalan yang menjadi adat majoriti penduduk Malaysia pada hari ini

adalah Adat Temenggung18.

Sebagaimana yang telah diketahui bahawa harta sepercarian merupakan

salah satu daripada perkara yang berada di bawah bidang kuasa agama negeri-

negeri dan pada masa kini, seluruh negeri di Malaysia telah memperuntukkan

14 Mohd Norhusairi bin Mat Hussin, Mohd Anuar Ramli, “Pengambilkiraan `Urf dan
Adat Masyarakat Setempat: Analisis Terhadap Amalan Harta Sepencarian” Jurnal Pengajian,
Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. tt., h.1,td.

15Ibid., h. 8.
16Di Malaysia, adat perpatih diamalkan di Negeri Sembilan dan beberapa kawasan di

Negeri Melaka.Ini kerana majoriti penduduknya adalah keturunan Minangkabau.
17 Mohd Norhusairi bin Mat Hussin, Mohd Anuar Ramli, loc.cit., h. 8-9.
18Ibid.,h. 9.
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secara jelas berkaitan dengan harta sepercarian di dalam enakmen negeri

masing-masing.Oleh yang demikian, enakmen negeri-negeri telah memberi

takrifan yang jelas terhadap harta sepencarian ini19.

Ianya telah dikodifikasikan dalam enakmen kekeluargaan Islam negeri

oleh pemerintah sebagai menghargai elemen sumbangan oleh kaum wanita

sama ada yang terlibat di dalam sektor domestik atau publik. Pengambilkiraan

amalan setempat ini menunjukkan betapa perbezaan budaya bukan suatu yang

negatif dalam Islam, malah sikap Islam yang mesra budaya merupakan

kekuatan yang dapat dijadikan asas dalam pembinaan fiqh semasa yang

berorientasikan tempatan di Malaysia20.

Pada Muktamar Pertubuhan-pertubuhan Perempuan Malaysia yang

telah diadakan dalam tahun 1975 telah mengemukakan suatu resolusi yang

berbunyi, “berkenaan dengan harta sepercarian hendaklah dibagikan sama

rata bila berlaku perceraian sama ada istri itu bekerja atau tidak”21.

Sebelum pindaan dibuat pada Perlembagaan Persekutuan tahun 1988,

Mahkamah Sivil ada bidangkuasa membicarakan tuntutan harta sepercarian

dan selalunya hakim memutuskan kasus mengikut adat Melayu.Dalam kasus

Boto’ bt. Taha lwn Jaafar bin Muhamad,Hakim Tan Sri Salleh Abbas

menyatakan:

“Harta alih yang diperoleh semasa perkawinan dianggap sebagai harta
sepencarian, walaupun isteri tidak terlibat secara langsung dalam kerja-
kerja tersebut seperti mengiringi suami untuk menjalankan urusan

19Ibid., h. 14.
20Ibid., h. 21.
21 Abdul Monir Yaacob, Siti Shamsiah Md Supi, op.cit., h. 424.
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perniagaan, tetapi kehadirannya itu dianggap sebagai sumbangan
terhadap kejayaan suami”22.

Dalam kasus Noor Bee lwn Ahmad Shanusi,Haji Harussani bin Haji

Zakaria, Kadi Besar Pulau Pinang menyatakan:

“Harta Sepencarian diluluskan oleh syarak atas dasar khidmat dan
perkongsian hidup.Isteri mengurus dan mengawal rumahtangga, suami
keluar mencari nafkah.Isteri menurut syarak berhak mendapat orang
gaji dalam mengurus rumahtangga.Jika tidak, maka kerja memasak,
membasuh dan mengurus rumah hendaklah dianggap sebagai
sebahagian dari kerja mengurangkan tanggungan suami”23.

B. Ruang Lingkup Harta

Menurut fuqaha, harta dapat ditinjau dari beberapa segi dan terdiri dari

beberapa bagian,tiap-tiap bagian memiliki ciri-ciri khusus dan hukumnya

tersendiri. Pembagian jenis harta ini adalah sebagai berikut:

1. Harta Mutaqawwim dan Ghair Mutaqawwim

a. Harta Mutaqawwim

Setiap yang digenggam secara nyata dan diperbolehkan oleh Syarak

untuk memanfaatkannya24.Harta yang termasuk mutaqawwim ini

ialah semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperoleh dan

penggunaanya.

b. Harta Ghair Mutaqawwim

Setiap sesuatu yang belum digenggam secara nyata,atau sesuatu

yang tidak dibolehkan menurut Syarak untuk memanfaatnya kecuali

22Ibid., h. 429.
23Ibid., h. 431.
24 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 4, (ter. Abdul Hayyie Al-Kattani,

dkk.),(Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 394.
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dalam kondisi terpaksa25. Contoh pertama adalah ikan di dalam air

dan burung di udara, contoh kedua adalah arak dan babi untuk

seorang Muslim.

2.Harta Mitsli dan harta Qimi

a. Harta Mitsli

Benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-

kesatuannya,dalam arti dapat berdiri sebagiannya ditempat yang

lain,tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai.

b. Harta Qimi

Benda-benda yang kurang dalam kesatuan-kesatuannya,karenanya

tidak dapat berdiri sebagian ditempat sebagian yang lainya tanpa ada

perbedaan.

Dengan perkataan lain, harta yang ada imbangan (persamaan) disebut

mitsli dan harta yang tidak ada imbangan (persamaan) secara tepat

disebut qimi.

3. Harta Istihlak dan Isti’mal

a. Harta Istihlak

Harta yang tidak mungkin dinikmati manfaatnya kecuali dengan

menghabiskan zatnya26. Harta ini terbagi dua:

1) Harta istihlak haqiqi,yaitu suatu benda yang menjadi harta yang

jelas (nyata) apabila zatnya habis sekali digunakan. Contohnya

minyak tanah,kayu bakar dan sebagainya.

25 Ibid.
26Ibid., h. 402.
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2) Harta istihlak huquqi, yaitu harta yang sudah habis

nilainyaapabila telah digunakan, tetapi zatnya masih tetap ada.

Contohnya uang, perakdan sebagainya.

b. Harta Isti’mal

Suatu harta yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap

ada dan terpelihara27. Contohnya buku, pakaian dan lain-lain.

Perbedaan dua jenis harta ini,harta istihlak habis satu kali digunakan

sedangkan harta isti’mal tidak habis dalam satu kali pemanfaatanya.

4.Harta Manqul dan ’Aqar

a. Harta Manqul

Suatu harta yang bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang

lain, baik ia tetap dalam kondisinya semula maupun bentu dan

kondisinya berubah akibat dipindahkan28.

b. Harta ‘Aqar

Suatu harta yang tetap dan tidak mungkin dipindahkan sama sekali

dari satu tempat ke tempat yang lain.Seperti rumah dan tanah29.

Harta benda dalam perkawinan terbagi dalam tiga bentuk yakni harta

bersama, harta bawaan dan harta perolehan. Penjelasan definisinya adalah

sebagai berikut:

a. Harta Bersama

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta benda yang

diperoleh selama masa perkawinan30, yaitu harta benda yang diperoleh

27Ibid.
28Ibid., h. 396.
29 Ibid.
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semasa suami-istri berada dalam hubungan perkawinan, atas usaha

mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Harta bersama

dikuasai oleh suami dan istri, sehingga baik suami maupun istri punya

hak dan kewajiban yang sama untuk memperlakukan harta mereka

dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ketentuan seperti ini kemungkinan akan mengaburkan arti

penguasaan harta bersama yang diperoleh suami-istri selama dalam

perkawinan karena ada kecenderungan pembagiannya tidak

samadikarenakan dominasi dan pandangan bahwa suami memiliki

kedudukan yang lebih tinggi dari istri yang berarti akan mengecilkan

hak istri atas harta bersama. Untuk menghindari hal tersebut, beberapa

pasangan suami istri memilih untuk melakukan pemisahan harta dalam

perkawinan.

b. Harta Bawaan

Harta bawaan yaitu harta benda yang telah dimiliki masing-

masing suami-istri yang diperoleh sebelum mereka melangsungkan

perkawinan, baik yang berasal dari warisan, hadiah, hibah atau usaha

mereka sendiri-sendiri. Harta bawaan bukan termasuk dalam klasifikasi

harta gono-gini31 dan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya yaitu

sama ada suami atau istri. Artinya, seorang istri atau suami berhak

sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta

bendanya masing-masing. Tetapi bila suami istri menentukan lain yang

30 Happy Susanto, op.cit.,h. 13.
31Ibid.,h.14.
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dituangkan dalam perjanjian perkawinan misalnya, maka penguasaan

harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian pula

bila terjadi perceraian, harta bawaan dikuasai dan dibawa oleh masing-

masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian

perkawinan.

c. Harta Perolehan

Harta perolehan adalah harta benda yang hanya dimiliki secara

pribadi oleh masing-masing pasangan (suami istri) setelah terjadinya

ikatan perkawinan32. Harta ini diperoleh bukan dari usaha mereka baik

seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, hadiah atau

warisan masing-masing. Pada dasarnya penguasaan harta perolehan ini

sama seperti harta bawaan, yakni suami atau istri berhak sepenuhnya

untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta perolehannya

masing-masing dan jika ada kesepakatan lain yang dibuat dalam

perjanjian perkawinan maka penguasaan harta perolehan dilakukan

sesuai dengan isi perjanjian. Demikian juga jika terjadi perceraian.

32Ibid.,h. 15.
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C. Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Hukum Islam (fiqih klasik) sendiri tidak mengenal harta bersama,

bahkan tidak dijumpai ketentuan hukum mengenai pencaharian harta bersama

suami-istri dalam kitab-kitab fiqih. Tetapi dalam kitab Fiqih Lima Madzhab

karangan Muhammad Jawwad Mughniyah, dijumpai bab tentang Perabotan

Rumah Tangga. Menurutnya, kebutuhan perabotan rumah tangga merupakan

kewajiban suami, hal ini mengingat nafkah dan segala jenis kebutuhan rumah

tangga berada di tangan suami. Berbeda dengan Imam Malik, apabila mahar

sudah diterima istri wajib menyediakan perlengkapan rumah tangga sesuai

dengan kebiasaan. Tetapi jika belum menerima mahar maka istri tidak

berkewajiban menyediakan perabotan rumah tangga33.

Permasalahan muncul ketika perabotan itu akan dibagi dan tidak ada

bukti kepemilikan. Menurut Imam Hanafi, jika barang tersebut berguna bagi

keperluan laki-laki, maka kepemilikannya cukup ditentukan berdasarkan

pengakuan dan sumpah. Jika perabotan tersebut cocok digunakan untuk

perempuan, maka yang dipegangi adalah pengakuan dan sumpah.Jika

perabotan tersebut bisa dipakai kedua pihak,keduanya (suami-istri) harus di

sumpah, setelah itu barang-barang tersebut dibagi dua. Jika hanya salah satu

yang mau disumpah, maka harta jatuh pada yang disumpah34.

Berbeda dengan pendapat Imam Syafie, jika terjadi persengketaan

tentang harta perabotan rumah tangga, maka barang-barang tersebut milik

33 Muhammad Jawwad Mughniyah, Fiqih Lima Madzhab (terj), (Jakarta: Basrie Press,
1994), h. 95.

34Ibid.
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mereka berdua, baik barang-barang tersebut bisa dipakai berdua, atau hanya

bisa dipakai salah satu pihak saja35.

Dari uraian diatas, nampaknya ada persatuan harta dalam keluarga, hal

itu terlihat dari perselisihan tentang pembagian pemilikan harta perabotan,

dari suami atau istri. Dalam kitab tersebut tidak menjelaskan apakah

perabotan tersebut termasuk harta bersama atau bukan. Tetapi jika melihat

perolehan barang perabotan yang didapat dalam masa perkawinan maka harta

tersebut termasuk kategori harta bersama.

Apabila akad nikah terlaksana, maka secara otomatis terjadi harta

bersama. Pendapat ini dipusatkan pada akad nikah yang merupakan mitsaqan

ghalidza, sebuah ikatanyang kuat, yang menggunakan kalimat-kalimat Allah

SWT untuk menghalalkan apa yang semula diharamkan. Perjanjian yang kuat

ini tidak semata berdampak pada halalnya hubungan suami-istri, tapi terhadap

semua aspek kehidupan termasuk di dalamnya adalah mengenai harta yang

didapatkan selama ikatan perkawinan.

Beberapa ayat Al-Quran yang dianggap mendukung tentang masalah

harta bersama adalah sebagai berikut:

1. Q. S. An-Nisa’ (4) : 19:






Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila

kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena
mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah
menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

35Ibid.,h. 95-96.
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2. Q. S. An-Nisa’ (4) : 21:





Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal

sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain

sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah

mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

3. Q.S An-Nisa’(4) : 32:









Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan

Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian
yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian
daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita
(pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan
mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-
Nya.Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

4. Q.S. An-Nisa’(4) : 34:






Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh

karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki)
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atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-

laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.

5. Q.S. Ar-Rum(30) : 21:








Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan
dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Dari beberapa ayat Al-Quran di atas adalah beberapa ayat yang

digunakan sebagai dasar hukum adanya harta bersama dalam sebuah

ikatanperkawinan, yakni dari beberapa ayat di atas dapat di fahami atau

dimaknaisebagai berikut, ayat pertama (4:19) yang memerintahkan kepada

suami untukmempergauli isteri dengan baik dianggap sebagai sebuah perintah

untukmerelakan sebagian hasil kerja suami untuk istri dalam bentuk

pemilikanbersama terhadap harta.Ayat kedua(4:21) yang melarang suami

menarikkembali apa-apa yang telah diberikannya kepada isteri dipandang

sebagairelasi dari ayat pertama ketika terjadi perceraian.Ayat ketiga (4:32)

yang melarangsuami istri saling iri hati terhadap apa yang didapati karena

ianya adalah berdasarkan bagian dari apa yang diusahakan.Ayat keempat

(4:34) yang menyatakan bahwa suami adalah pemimpinbagi perempuan

karena mereka menginfakkan harta pendapatan suami melaluiharta bersama
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kepada isteri.Ayat kelima (30:21) yang menyatakan bahwasuami dan istri

diciptakan dari jenis yang sama untuk mencurahkan kasihsayang dipandang

sebagai wujud pencurahan kasih sayang itu denganmemberikan sebagian

harta dalam bentuk harta bersama.

Semua ayat yang dinyatakan dipandang mendukung kesatuan harta

suami istrisecara total yang diwujudkan dalam akad nikah karena akad nikah

adalahsebuah bentuk persatuan yang kuat, mengikat semua bentuk aktivitas

suamidan istri dan bersifat kekal36. Kajian tentang harta bersama dalam

hukum Islam tidak terlepas dari pembahasan tentang konsep syirkahdalam

perkawinan dan banyak ulama yang berpendapat bahwa harta bersama

termasuk dalam konsep syirkah.Mengingat konsep tentang harta bersama

tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis, maka sesungguhnya dapat

dilakukan qiyas (perbandingan) dengan konsep fikih yang sudah ada, yaitu

tentang syirkah itu sendiri37.

Menurut bahasasyirkah ialah percampuran suatu harta dengan harta lain

sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu dari yang lain. Menurut istilah

Hukum Islam, syirkah adalah adanya hak dua orang atau lebih terhadap

sesuatu38.Istilah lain dari syirkahadalah musyarakah dan juga turut

didefinisikansebagai kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk

suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi

36Dedi Susanto, Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini,(Yogyakarta: Pustaka
Yustisia,2011), h. 130-133.

37 Happy Susanto, op.cit., h. 59.
38 Ismuha, op.cit., h. 56.
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dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan

kesepakatan39.

Dasar hukum syirkah adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh

Abu Daud dari Abu Hurairah RA:

ا دمهَُ حَ اَ انَ ا خَ ذَ اِ فَ هِ بِ احِ ا صَ دمهَُ حَ اَ نُ خنَْ املَْ مَ ْنيِ كَ يْ رِ الشَ ثُ الِ ا ثَ نَ اَ : لُ وْ قُ يَـ اَىل عَ تَـ اهللاَ نَّ اِ 

)رواه ابو داود(امَ هُ نَـ يْـ بَـ نْ مِ تْ جَ رَ خَ هِ بِ احِ صَ 
Artinya: “Sesungguhnya Allah SWT berfirman: Aku jadi yang ketiga antara

dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada

yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak lain,

maka keluarlah aku darinya”. (HR. Abu Daud)40.

Menurut pendapat ulama Hanafiah, jenis syirkahituada dua macam,

yaitu Syirkah Milk dan Syirkah ‘Uqud:

1. Syirkah Milk (perkongsian perihal pemilikan harta).

Syirkah ini dapat diartikan sebagai bentuk perkongsian antara dua

orang atau lebih terhadap sesuatu dengan tidak adanya akad atau kontrak

(perjanjian).Syirkah ini dibagi menjadi dua macam, yaitu syirkah dengan

terpaksa dan syirkah dengan pilihan41.

39Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, Deskripsi dan Ilustrasi,
(Jogjakarta: Ekonesia, 2004),Cet. ke-2, h. 56.

40Abi Daud Sulaiman Al-Sajastani, Sunan Abu Daud, (Riyad: Maktabah Al-Ma’arif, tt),
h. 432.

41 Happy Susanto, op.cit., h. 61.
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2. Syirkah ‘Uqud (perkongsian dengan akad atau kontrak).

Syirkah ‘uqudadalah perkongsian yang terjadi karena melalui akad

atau perjanjian.Syirkah ini terbagi kepada tiga macam, yaitu Syirkah bil

‘Amwal (dengan modal), Syirkah bil Abdan (dengan tenaga), dan Syirkah

bil Wujuh (dengan kepercayaan)42.

Berdasarkan pembagian ini, syirkah ‘uqud dapat dikelompokkan

dalam beberapa macam sebagai berikut:

a. Syirkah mufawadhah bil ‘amwal, yaitu perkongsian antara dua orang

atau lebih dengan syarat, (1) adanya kesetaraan di antara mereka

dalam hal modal, wewenang dan agama, (2) masing-masing pelaku

syirkah bertanggungjawab terhadap rekan kongsinya yang lain.

b. Syirkah ‘inan bil ‘amwal,yaitu perkongsian antara dua orang atau

lebih dalam suatu bentuk perniagaan namun tidak disebutkan siapa

yang menjadi penanggung jawab.

c. Syirkah abdan mufawadhah, yaitu suatu bentuk perkongsian yang

bermodalkan tenaga dan dalam akadnya disebutkan lafadz

mufawadhah atau lafadz lain yang pengertiannya sama.

d. Syirkah abdan ‘inan, yaitu suatu bentuk perkongsian dengan

bermodalkan tenaga, tetapi kaitan antara tenaga kerja dan upahnya

memiliki perbedaan tersendiri.

e. Syirkah wujuh mufawadhah, yaitu suatu bentuk perkongsian yang

hanya bermodalkan kepercayaan, namun disertai jumlah syarat yaitu

42Ismuha, op.cit.,h. 58.
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(1) masing-masing anggota harus berwenang menjadi penanggung

jawab, (2) barang yang dibeli dibagi rata, (3) keuntungan juga dibagi

sama, dan (4) masing-masing dari anggota mengucapkan lafadz

mufawadhah atau yang mirip dengannya.

f. Syirkah wujuh ‘inan, yaitu suatu bentuk perkongsian dengan

bermodalkan kepercayaan, tetapi tidak perlu memenuhi syarat-syarat

sebagaimana tercantum dalam syirkah wujuh mufawadhah43.

Pengelompokkan macam syirkah dalam pandangan ulama Hanafiah

adalah sangat rumit karena cakupannya sangat mendalam hingga ke akar-

akarnya44.

Menurut ulama Syafiiyah, hanya syirkah ‘inan yang diperbolehkan,

sedangkan syirkah-syirkah lainnya diharamkan. Menurut pendapat madzhab

ini, macam-macam syirkah adalah:

a. Syirkah ‘inan (perkongsian terbatas), yaitu perkongsian antara dua orang

atau lebih yang masing-masing anggotanya mempunyai modal dan sama-

sama menjalankan usahanya. Keuntungan yang akan diperoleh dibagi

berdasarkan akad (kontrak) yang telah disepakati bersama.

b. Syirkah abdan(perkongsian tenaga), yaitu suatu bentuk perkongsian

antara dua orang tenaga atau lebih yang sama-sama bekerja.

c. Syirkah mufawadhah(perkongsian tidak terbatas), yaitu perkongsian

antara dua orang atau lebih dalam bidang perniagaan dengan masing-

masing anggota berhak bebas memilih dan bertindak.

43 Happy Susanto, op.cit., h. 62.
44Ibid.,h. 62-63.
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d. Syirkah wujuh(perkongsian berdasarkan kepercayaan), yaitu suatu bentuk

perkongsian antara dua orang atau lebih dengan hanya bermodalkan

kepercayaan45.

Pandangan empat madzhab utama fikih Islam klasik ada yang samadan

pula yang berbeda sama sekali. Dimana posisi dan komposisi pihak-pihak

yang terlibat didalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal, pekerjaan

maupun dalam hal keuntungan dan kerugian46
.

Berdasarkan penjelasan tentang syirkah, dapat diambil kesimpulan

bahwa harta sepercarian bersama suami istri adalah dapat dikelompokkan ke

dalam konsep syirkahabdanatau syirkahmufawadhah47.

Harta bersama termasuk dalam macam syirkahabdan karena dalam

kenyataan yang sering terjadi dalam masyarakat di nusantara bahwa sebagian

besar pasangan suami istri sama-sama bekerja dalam hal mencari nafkah

untuk mencukupi kebutuhan hidup rumahtangga48.

Dikatakan syirkahmufawadhah karena memang perkongsian suami istri

dalam harta bersama itu adalah tidak terbatas.Apa saja yang mereka hasilkan

selama dalam perkawinan mereka adalah termasuk harta bersama, selain dari

warisan dan pemberian yang tegas-tegas dikhususkan untuk salah seorang

dari kedua suami istri itu49.

45Ibid.,h. 65.
46Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Semarang: Raja Grafindo Persada,

2002), h. 194.
47Happy Susanto, op.cit., h. 67.
48Ibid.
49 Ismuha, op.cit., h. 79.
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Dari hasiluraiantentanghartabersamamenuruthukum Islam,

dapatlahdiambilkesimpulanbahwa:

1. Pencaharianhartabersama yang

disebutdandikenalijugasebagaihartasepercarian

adalahsahhukumnyaditinjaudari suduthukum Islam.

2. Suami istriadalahmempunyaihakkeatasharta yang

dihasilkanbersamaselamamanamerekaterikatolehtaliperkawinan.

3. Hakistritidakhanyakalauterjadiperceraian,

tetapijugaapabilasalahseorangdaripasanganmeninggaldunia.Oleh

karenanya sebelum harta peninggalan diperailkan, lebih dahulu harus

dipisahkan antara harta bersama dan harta pribadi masing-masing.

Sesudah itu baru diperailkan menurut yang ditentukan oleh hukum faraid

dalam kitab fiqih.

4. Pembagianhartabersamaantarasuami-

istriituharusdisesuaikanmengikutadatsetempat, karena

Islamtidakmenetapkancarapembagiansebagaimana yang

telahditetapkandalampembagianwarisan50.

50Ibid.,h. 112.


