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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 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 dari pada 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.1

Dalam penjelasan tafsir Al-Maraghi dijelaskan Allah telah membebani

kaum laki-laki dan wanita dengan berbagai pekerjaan. Kaum laki-laki

mengerjakan perkara-perkara yang khusus untuk mereka, dan mereka

memperoleh bagian khusus pula dari pekerjaan itu tanpa disertai kaum wanita.

Kaum wanita mengerjakan berbagai pekerjaan yang diperuntukkan bagi

mereka, dan mereka memperoleh bagian khusus dari pekerjaan itu tanpa

disertai oleh kaum pria. Masing-masing mereka tidak boleh iri terhadap apa

yang telah dikhususkan bagi yang lainnya.2

1 Departemen agama Republik indonesiaI, alqur’an dan terjemahannya, ( semarang : CV.
Toha Putra , 1989 ), juz 5, h. 84

2 Ahmad Mustafa Al-Maragi, Terjemahan Tafsir Al-Maraghi 5, (Semarang : Toha Putra
1993), h. 35
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Perkawinan merupakan kebutuhan fitrah setiap manusia yang

memberikan banyak hasil yang penting3. Menurut Sayuti Thalib perkawinan

ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan

seorang perempuan4. Sementara menurut Mahmud Yunus menegaskan,

perkawinan ialah akad antara laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya

menurut yang diatur oleh syari’at.5 Sedangkan menurut Zahry Hamid

merumuskan nikah menurut syara’ ialah akad (ijab qabul) antara wali calon

istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta

syaratnya.6

Lebih lanjut M. Rifa’i menegaskan bahwa adalah suatu akad yang

menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan

muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.7 Perkawinan

atau pernikahan dalam liteatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata,

yaitu nikah dan zawaj.8 Apabila akad nikah telah berlansung dan sah

memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan

demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri

dalam keluarga. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya

masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati,

sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian,

3Ibrahim Amini, Principles of Marriage Family Ethics, terj. Alwiyah Abdurrahman,
“Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri, (Bandung : al-Bayan, 1999), h. 17.

4Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta : UI Press, 1986), h. 47.
5Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, (Jakarta : PT. Hidakarya Agung,

1990), Cet, Ke-12, h. 1.
6Zahry Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan

di Indonesia di Indonesia, (Yogyakarta : Bina Cipta, 1978), h. 1
7Muhammad Rifa’i, Fiqh Islam Lengkap, (Semarang : CV. Toha Putra, 5 mei 1978),

h.453.
8Amir Syarifuddin, Hukm  Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2006),

h.35.
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tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesui dengan tuntunan agama, yaitu

sakinah, mawaddah wa rahmah.9

Dari berbagai pegertian di atas, meskipun redaksi berbeda, akan tetapi

ada pula kesamaannya. Karena itu dapat disimpulkan bahwa perkawinan

adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan suami istri

antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup

berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara

yang diridhai Allah SWT. Tidak semua perkawinan dapat mewujudkan

kebahagiaan hidup yang diliputi kasih sayang, adakalanya perkawinan yang

dibina berakhir dengan perceraian, putusnya perkawinan. Dalam Kompilasi

Hukum Islam Pasal 113 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena : a).

Kematian, b). Perceraian, dan c). Atas putusan pengadilan.10 Menurut pasal 49

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, jangkauan

batas kewenangan hanya meliputi perkara-perkara perdata perkawinan,

warisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan ekonmi syariah berdasarkan azas

personalita keislaman.11

Ismuha berpendapat bahwa pada dasarnya pelembagaan harta bersama

setidaknya dapat dikategorikan ke dalam bahasan mu’amalah. Ketiadaan

pembahasan masalah harta bersama dalam kitab fiqih klasik dapat diterima

karena melihat kepada latar belakang perkembangan mazhab tersebut yang

9Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 119.
10Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

(Jakarta : Dirjenbinbaga, 1998/1999), h. 56.
11M. Yahya Harap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama( Jakarta:

Sinar Grafika, 2009), h. 100.
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berada di daerah Arab. Sementara dalam adat daerah Arab, tidak pernah

dikenal adanya harta bersama dalam perkawinan. Ismuha dan Sayuti Thalib

sama-sama berpendapat bahwa pelembagaan harta bersama bisa digolongkan

shirkah. 12

Pada Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang

No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 36 dan pasal 37, secara tegas menyatakan

semua bentuk percerian, baik cerai talak maupun gugat, maka harta yang

diperoleh selama perkawinan harus dibagi sama rata antara dua bela pihak

suami dan istri.13 Untuk mengkaji lebih lanjut dan mendalam maka penulis

tuangkan atau uraikan dalam sebuah Skiripsi yang berjudul : “ANALISIS

PASAL 96 DAN 97 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG

KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DI TINJAU MENURUT

PERSPEKTIF  HUKUM ISLAM” .

12Dapat kita ambil kesimpulan pendapat-pendapat para ulama mengenai bermacam-
macam syirkah sebagai berikut : PerSyirkah ‘Inan atau Perkongsian terbatas, disepakati para ulama
tentang bolehnya, asal menemui syarat-syarat menurut mereka masing-masing. 1). Syirkah
Mufawadlah atau Perkongsian tak terbatas, hukumnya boleh meurut mazhab Hanafi, Maliki dan
Hambali. Tetapi tidak boleh menurut mazhab Syafi’i. hanya beda antara Abu Hanifah dan Imam
Malik ialah : Abu Hanifah mensyaratkan sama banyak modal masing-masing para peserta, sedang
Imam Malik berpendapat bahwa itu tidak menjad syarat. 2). Syirkah Abdan atau Perkongsian
tenaga, boleh menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Dan tidak boleh menurut mazhab
Syafi’i. hanya bedanya antara Abu Hanifah dan Imam Malik ialah : Imam Malik mensyaratkan
pekerjaan yang mereka berkongsi itu, harus sejenis dan setempat, sedang Abu Hanifah tidak
mensyaratkan itu. 3). Syirkah Wujud atau Perkogsian Kepercayaan, boleh menurut ulma Hanafiah
dan Ulama Hanabilah, dan tidak boleh menurut Ulam Malakiyah dan Ulama Syafi’iyah. Jadi
dalam masalah ini yang paling sempit adalah mazhab Syafi’iy, yang paling luas adalah mazhab
Hanafy dan mazhab Hanbaly, sedang mazhab Maliky adalah sedang.

13Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam “ (1). Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta
bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama (2). Pembagian harta bersama bagi seorang
suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguh sampai matinya yang hakiki atau
matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.” Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam
menyebutkan “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama
sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Kemudian undang-undang Nomor
1 tahun 1974 mengenai perkawinan menyebutkan bahwa: Pasal 36 “ Mengenai harta bersama,
suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.” Pasal 37 “ Bila perkawinan
putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”
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B. Identifikasi Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis membatasi penelitian ini

dengan meneliti Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam ditinjau menurut

Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bgaimana Harta bersama menurut Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi

Hukum Islam  di Indonesia?

2. Bagaimana kedudukan harta bersama menurut Pasal 96 dan Pasal 97

Kompilasi Hukum Islam jika ditinjuan menurut Perspektif Hukum Islam?

3. Bagaimana analisis harta bersama menurut Pasal 96 dan Pasal 97

Kompilasi Hukum Islam jika ditinjuan menurut Perspektif Hukum Islam?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

a. Untuk mengetahui eksistensi harta bersama menurut Pasal 96 dan

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam  di Indonesia

b. Untuk mengetahui bagaimana Kedudukan Harta Bersama dalam

Perkawinan Islam Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam  di

Indonesia
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c. Untuk mengetahui bagaimana analisis harta bersama Pasal 96 dan

Pasal 97  Kompilasi Hukum Islam jika ditinjuan Perspektif Hukum

Islam.

2. Kegunaan

Adapaun kegunaan penelitian ini bagi penulis sendiri adalah

sebagai berikut:

1. Sebagai syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Syari’ah (S.Sy)

pada Jurusan Ahwal Al - Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Dan Ilmu

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Dapat dijadikan referensi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah dan

lmu Hukum, masyarakat, serta berguna bagi perkembangan Hukum

Islam.

E. Metode Penelitian

Adapun metode Penelitian dengan judul Analisis Pasal 96 dan 97

Kompilasi Hukum Islam Tentang Harta Bersama Ditinjau Menurut Perspektif

Hukum Islam terdiri dari :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research),

yakni suatu kajian yang menggunakan literature kepustakaan dengan cara

mempelajari buku - buku, kitab - kitab, maupu informasi lainnya yang ada

relevansinya dengan ruang lingkup penelitian.
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2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian  ini adalah Analisis Pasal 96 dan 97

Kompilasi Hukum Islam Tentang Harta Bersama Ditinjau Menurut

Perspektif   Hukum Islam.

3. Sumber Data

Secara garis besar sumber data dalam penelitian ini adalah data

skunder yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku yang ada

relevansinya dengan pembahasan yang diteliti, dan data skunder itu

terbagi kepada 2 macam yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum Primernya adalah, bahan-bahan hukum

yang mengikat. Seperti Kompilasi Hukum Islam dan hukum-hukum

lain di Indonesia yang berkaitan dengan pasal 96 dan 97 dalam

Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum penunjang yang ada hubungannya dengan

pembahasan, dalam hal ini penulis menggunakan buku - buku kajian

tentang fiqih sebagai sumber hukum islam dan juga sumber lain yang

berkaitan.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan

hukum Primer dan Sekunder, seperti kamus bahasa arab dan

ensiklopedia Islam.
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4. Analisa Data

Data yang diperoleh baik melalui Undang-undang No 1 Tahun

1974 dan Kompilasi Hukum Islam melalui pendekatan sosio-historis dan

yuridis normatif yang mana sosio-historis dipergunakan untuk

menguraikan kontruksikan hukum, sedangkan yuridis normatif di gunakan

untuk mengkaji dan menggali hukum dan undang-undang yang berlaku di

Indonesia. Setelah seluruh data terhimpun, klasifikasi dan kategorisasi

dilakukan tetap mengacu pada fokus penelitian.

5. Metode Penulisan

Setelah data yang berhubungan dengan penelitian ini dapat penulis

simpulkan dan analisis, maka selanjutnya penulis menyusun data-data

tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Induktif, yaitu Kompilasi Hukum Islam Khususnya pasal 96

dan 97 dianalisis dan ditarik suatu kesimpulan yang bersifat

umum.

b. Deduktif, yaitu menggambarkan kaedah-kaedah umum yang

ada kaitannya dengan tulisan ini, dianalisis dan diambil

kesimpulan yang bersifat khusus.

c. Deskristif, yaitu penelitian yang menguraikan kontruksi hukum,

kemudian mengkaji dan meneliti undang-undang yang berlaku

di Indonesia.

A. Sistematika Pembahasan
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Adapun sistematika dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

Pada bab pertama, dia awali dengan Pendahuluan, Latar Belakang,

Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

Metode Penelitian, Meode Analisa Data dan Sistematika Pembahasan.

Sedangkan Pada bab kedua dijelaskan menganai tinjauan umum Kompilasi

Hukum Islam di Indonesia yang terdiri dari, Pengertian Kompilai Hukum

Islam, Latar Belakang Lahirnya Kompilasi Hukum Islam, Landasan dan

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dan Metode Perumusan Kompilasi

Hukum Islam. Dan pada bab ketiga, ini berisi tentang Tinjauan Umum

Tentang Harta Dalam Perkawinan Islam yang terdiri dari, Pengertian Harta

Dalam Perkawinan Islam, Dasar Hukum, hak dan kewajiban Suami Istri,

Jenis-jenis Harta dalam perkawinan dan Pendapat Ulama entang Harta dalam

perkawinan dan Pada bab keempat, ini berisi tentang pembahasan yang terdiri

dari, Bagaimana harta bersama dalam Perkawinan Islam menurut Pasal 96 dan

pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bagaimana kedudukan harta

bersama Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam di indonesia, dan

bagaiamana Analisa Harta Bersama Pasal 96 dan pasal 97 Kompilasi Hukum

Islam jika ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam. Dan pada bab kelima, ini

merupakan bab terakhir (penutup) dari pembahasan karya ilmiah (skripsi)

yang berisi kesimpulan, saran-saran dari penulis dan daftar pustaka.
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