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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Hukum perkawinan Indonesia dalam wujud Undang Undang No. 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan (disingkat UUP), berupaya mengakomodir berbagai kepentingan 

masyarakat. Terbitnya UUP berupaya sebisanya menciptakan unifikasi dalam bidang 

perkawinan yang selama ini terdapat keragaman aturan. Dengan demikian selama 

suatu ketentuan telah diatur dalam UUP, maka ketentuan yang diatur dalam hukum 

lama, seperti KUH.Perdata, hukum adat, HOCI, GHR dan sebagainya dinyatakan tidak 

berlaku lagi.  

Perkawinan merupakan dasar terciptanya keluarga. Oleh karena itu yang 

dinamakan hukum keluarga adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur 

hubungan kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan tersebut munculnya dari adanya 

perkawinan dan hubungan darah atau keturunan. Dengan demikian bisa disimpulkan 

bagian terpenting dari hukum keluarga adalah hukum perkawinan, yang diujudkan 

dalam bentuk UUP. 

Pasal 1 UUP memberikan pengertian perkawinan sebagai berikut : Perkawinan 

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita  sebagai suami isteri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  Dari ketentuan pasal 1 tersebut bila kita 

telaah, maka terdapatlah lima unsur, yakni :  

- adanya pengertian perkawinan 

- adanya tujuan ideal perkawinan 

- tidak ada perkawinan yang sejenis 

- mengandung unsur religius 

Tentang tujuan ideal perkawinan dapat disimak dalam ketentuan Pasal 1 UUP, 

yakni :  Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita  

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 

dan kekal berdaraskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tentu saja setiap pasangan yang 

akan melangsungkan perkawinan menginginkan tujuan ideal tersebut, namun dalam 

kenyataannya sering terjadi penyimpangan tujuan ideal perkawinan tersebut seperti 

terjadinya perkawinan dengan motif bisnis, kawin kontrak, kawin semu dan 
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sebaginya. Selain itu, ketentuan pasal 1 UUP tersebut juga selalu dijadilan salah satu 

dalil dalam gugatan perceraian dengan menguraikan bahwa karena tujuan perkawinan 

sebagaimana dimaksud Pasal 1 UUP sudah tidak bisa dicapai, maka demi kebaikan 

kedua belah pihak suami isteri perceraian adalah jalan terbaik.  

Apabila perkawinan telah dilakukan secara sah menurut hukum, dalam hal ini 

apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu dan diikuti dengan pencatatan perkawinan sehingga terbit akta 

perkawinan, maka perkawinan tersebut memiliki akibat hukum, yakni : 

1. Terciptanya hubungan suami istri 

2. Terciptanya harta kekayaan perkawinan, dan 

3. Timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. 

Dalam UUP selain dimuat hal-hal yang terkait dengan perkawinan, juga 

mengatur tentang harta benda atau harta kekayaan perkawinan. Bidang ini merupakan 

salah satu bidang hukum keperdataan yang mempunyai sifat sensitif dan potensi 

menimbulkan konflik, oleh karenanya pengaturan bidang ini tidak semudah 

pengaturan bidang-bidang hukum yang sifatnya netral. Dalam bidang hukum harta 

kekayaan perkawinan, selain telah diatur dalam UUP, pengaturannya juga terdapat 

dalam beberapa aturan sistem hukum yaitu  Hukum Adat, Hukum Islam, dan 

KUH.Perdata. Tentu saja setiap sistem hukum yang satu dengan yang lain terdapat 

perbedaan prinsip yang melandasinya maupun kompleksitas di dalam hukum harta 

kekayaan perkawinan. Kompleksitas persoalan dalam bidang harta kekayaan 

perkawinan selain adanya fakta unifikasi yang berhadapan dengan kemajemukan, juga 

dari sisi substansi peraturannya, masalah pembuktiannya, sampai persoalan konsep 

pembagian yang terkait dengan masalah  keadilan, bahkan menyangkut pula dengan 

persoalan gender.  

Dengan demikian terdapat  persoalan dalam sistem hukum harta kekayaan 

perkawinan  Indonesia, yang sumbernya  adanya kehendak  unifikasi  di atas realitas 

kemajemukan bidang hukum tersebut. Ada yang beranggapan, semestinya  bidang ini 

perlu juga dipikirkan untuk mencapai keselarasan. Idealnya, keselarasan ini akan 

tercapai tentunya jika ketentuan harta kekayaan perkawinan dalam UUP telah 

dipahami sebagai produk pergulatan antara budaya asli dan hukum asing serta nilai-

nilai normatif yang telah diterima selama berabad-abad. 

Ambivalensi tampak dalam pengaturan harta kekayaan perkawinan,  khususnya 

motif yang melandasi dalam upaya  mewujudkan tujuan unifikasi hukum harta 



 3 

kekayaan perkawinan dalam fenomena  kemajemukan hukum di Indonesia. Hal inilah 

yang kemudian memunculkan kerancuan dalam penerapan aturan  hukum dalam 

praktik di pengadilan, yang tampak dari penggunaan hukum lama (yang plural) di satu 

pihak dan penerapan ketentuan UUP (yang bertujuan menciptakan unifikasi) di lain 

pihak. Konflik kekuatan antara   antara sistem hukum positif dan aturan lama yang 

plural membawa konsekuensi yang  bermuara pada adanya disharmonisasi hukum. 

Fakta kemajemukan hukum perkawinan  sangat luas. Dalam bidang hukum 

harta kekayaan perkawinan, meskipun tidak seluas bidang perkawinan, namun tetap 

menunjukkan adanya keragaman yang ditandai dengan adanya hukum negara (state 

law), hukum adat (adat law) di mana antara daerah satu berbeda dengan daerah lain, 

hukum agama (religious law), dan juga hukum hukum produk kolonial yang masih 

berlaku. Kemajemukan hukum (legal pluralism) ini secara umum digunakan untuk 

menjelaskan suatu situasi dimana dua atau lebih sistem hukum berlaku secara 

berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial (social field), atau untuk 

menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pengendalian sosial yang berlaku 

dalam masyarakat, atau menerangkan situasi dimana dua atau lebih sistem hukum 

berinteraksi dalam satu kehidupan sosial, atau suatu kondisi dimana lebih dari satu 

sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam aktivitas dan hubungan dalam 

masyarakat.
1
  

Bidang harta kekayaan perkawinan merupakan bagian dari hukum perkawinan, 

yang telah mendapat pengaturan di dalam UUP, namun harta kekayaan perkawinan  

yang diatur dalam UUP tersebut ternyata tidak diatur lebih lanjut dalam peraturan 

pelaksanaannya yaitu PP No. 9 tahun 1975. Kondisi inilah yang kemudian 

memunculkan   dilema  dalam praktik di pengadilan antara cita cita mengunifikasikan 

atau tetap berpegang pada realitas kemajemukan bidang hukum harta kekayaan 

perkawinan.  

Konsekuensi kemajemukan  dalam bidang hukum harta kekayaan perkawinan 

ini menjadikan ada beberapa ketentuan sistem hukum yang dipakai sebagai dasar 

penyelesaian sengketa harta kekayaan perkawinan. Apabila diselesaikan melalui 

pengadilan agama, penyelesaiannya dilandaskan pada ketentuan hukum Islam, yang 

umumnya digunakan dasar Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan penyelesaian melalui 

                                                           
1
 I. Nyoman Nurjaya, Memahami Posisi dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan 

Hukum Indonesia, Dalam Rachmad Syafa‟at dkk, Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal, 

in-TRANS Publishing, Malang, 2008, hlm. 50-51. 
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pengadilan negeri, akan diselesaikan dengan  dasar hukum adat, KUH.Perdata atau 

dengan UUP. 

Dalam penelitian ini ketiga akibat hukum perkawinan tersebut menjadi penting 

karena mengkaji penegakan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan dengan 

pemisahan harta. Hak dan kewajiban suami istri muncul akibat adanya perkawinan. 

Jadi dengan perbuatan hukum perkawinan, maka pribadi laki-laki dan perempuan 

yang semula tidak ada ikatan apapun menjadi suami istri yang oleh hukum 

menciptakan hubungan suami istri yang kemudian oleh undang-undang diatur atas 

hak dan kewajibannya sebagai suami istri.  

Selain itu, dengan adanya perkawinan akan menciptakan adanya harta kekayaan 

perkawinan. Hukum harta kekayaan perkawinan apa yang akan dipakai atau 

dikehendaki oleh calon suami istri tergantung kesepakatan mereka. Artinya, calon 

suami istri bisa mengatur secara sendiri berdasarkan kesepakatan untuk mengatur 

harta kekayaan perkawinan mereka. Undang-undang memang memberikan kebebasan 

sebesar-besarnya pada calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan perkawinan 

mereka. Dengan demikian, hukum harta kekayaan perkawinan yang diatur dalam 

undang-undang bukanlah ketentuan yang bersifat memaksa, artinya bisa disimpangi. 

Penyimpangan tersebut bisa dilakukan oleh calon suami istri dengan membuat 

perjanjian kawin. 

Perjanjian kawin merupakan instrumen hukum untuk mengatur akibat 

perkawinan khususnya terhadap harta kekayaan perkawinan. Calon suami istri bisa 

membuat perjanjian kawin dengan berbagi bentuk dan isi. Bentuk perjanjian kawin 

berupa akta otentik atau dibawah tangan, sedangkan isi perjanjian kawin bisa meliputi 

pemisahan harta secara mutlak, persatuan terbatas seperti persatuan untung dan rugi 

serta persatuan hasil dan pendapatan atau hal-hal lainnya sepanjang dibuat atas dasar 

kesepakatan calon suami istri. 

Dalam praktik umumnya perjanjian kawin berisi pemisahan harta secara mutlak. 

Dalam bentuk perjanjian kawin seperti ini berarti dalam perkawinan tersebut tidak 

terdapat harta bersama atau harta persatuan, yang ada adalah harta pribadi suami atau 

harta pribadi istri. Bentuk perkawinan dengan pemisahan harta semacam ini tentu 

mempunyai perbedaan dengan bentuk perkawinan yang lazim, sehingga 

memunculkan pertanyaan bagaimana implementasi dan penegakannya akan hak dan 

kewajiban suami istri dalam perkawinan tersebut. 
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2. Permasalahan  

Berdasarkan uraian latar belakang, fokus studi tersebut di atas, maka yang menjadi 

problematik yang diajukan untuk mengeksplorasi fokus studi dalam penelitian ini 

adalah :   

1. Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan dengan 

pemisahan harta?  

2. Bagaimana penegakan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan dengan 

pemisahan harta? 
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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

A. Akibat Hukum Perkawinan yang Sah 

Keabsahan suatu perkawinan memiliki akibat hukum yang harus 

ditegakkan. Akibat hukum tersebut adalah : terciptanya hubungan suami istri; 

terciptanya harta kekayaan perkawinan; dan timbulnya hak dan kewajiban antara 

orang tua dan anak secara timbal balik. Tentu saja yang dimaksud perkawinan 

yang sah adalah keabsahannya dikehendaki oleh undang-undang, dalam hal ini 

UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). 

Apabila mencermati asas-asas atau prinsip dasar perkawinan sebagaimana 

dinyatakan dalam  Penjelasan Umum UUP angka 4, salah satu asasnya yang 

tertuang dalam huruf (b) dinyatakan : bahwa suatu perkawinan adalah sah 

bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Keabsahan perkawinan tersebut merupakan salah satu dari enam asas 

hukum perkawinan. Asas adalah bagian penting dari undang-undang. Asas 

bersifat abstrak dan akan memancar dalam pasal-pasal undang-undang. Dalam 

setiap undang-undang terdapat tidak hanya satu tetapi ada beberapa asas dan 

antara asas satu dengan asas lainnya tidak boleh bertentangan agar tidak terjadi 

pertentangan asas yang menyebabkan terjadinya kerancuan hukum. Asas 

keabsahan perkawinan  tersebut kemudian terpancar dalam Pasal 2 UUP  yang 

menyatakan : 

 (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu. 

(2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Ketentuan tersebut kemudian dilengkapi dalam Penjelasan pasal 2 yang 

menyatakan : 

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945. 

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu 

termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya 
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dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain 

dalam undang-undang ini. 

 

Mengenai sah dan tidaknya perkawinan, Hazairin menyatakan bahwa : bagi 

orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar “hukum 

agamanya sendiri”. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau 

Budha, seperti yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, maka sah tidaknya suatu 

perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974, diukur dengan ketentuan hukum 

agama dan kepercayaannya masing-masing orang yang melangsungkan 

perkawinan itu.
2
 

Selanjutnya perkawinan dicatat menurut peraturan perundan-undangan 

yang berlaku. Dalam Penjelasan Umum UUP pada sub 4b, dinyatakan : 

“……. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan 

peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, 

kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang 

dimuat dalam daftar pencatatan”. 

 

Terkait ketentuan Pasal 2 UUP tersebut, unsur agamawi sedemikian 

dominan, karena syarat keabsahan perkawinan ditentukan oleh unsur agama, 

maka akan terjadilan degradasi capaian tujuan unifikasi UUP yang semula 

dibayangkan pasti mengarah pada keseragaman pelangsungan perkawinan bagi 

setiap warga negara Indonesia.
3
 Pengaturan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP 

menunjukkan bahwa UUP berjiwa religius dan sekaligus menunjukkan pula 

bahwa UUP merupakan unifikasi dalam keragaman, atau secara formil UUP 

merupakan unifikasi tetapi secara materiil menunjukkan adanya keragaman. 

Kemudian adanya Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUP menunjukkan bahwa dalam 

memandang keabsahan perkawinan bisa dilihat dari dua hukum yakni hukum 

agama dan hukum negara.  

Pengaturan keabsahan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUP, 

dalam praktiknya  memunculkan dua pendapat.  Pendapat pertama, menafsirkan 

bahwa untuk sahnya pekawinan harus berdasarkan hukum agamanya masing-

masing, sedang pencatatan adalah hanya sebagai tindakan administratif belaka. 

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-

                                                           
2
 Hazairin, Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Tintamas, Jakarta, 1975, hlm. 5-6 

3
 Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 38 
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peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang 

dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang dimuat dalam 

daftar pencatatan. Dengan demikian pencatatan tidak merupakan saat untuk 

menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, melainkan hanya merupakan 

tindakan yang bersifat administratif saja. Penjelasan ini sangat terkait dengan 

perkawinan yang dilakukan menurut hukum agamnya saja tanpa dicatatkan, yang 

dikenal dengan perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan. Pasangan yang 

melakukan perkawinan siri adalah sah secara hukum agama. Dengan demikian 

perbuatan mereka tidak dikategorikan zina sehingga tidak ada unsur perbuatan 

dosa. Pendapat pertama ini menafsirkan bahwa ayat (1) dan ayat (2) UUP 

terpisah. 

Pendapat di atas didukung di antaranya oleh Bagir Manan. Ia manyatakan : 

bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan Pasal 

2 ayat (1) UUP, yaitu sah menurut agama, yang mempunyai akibat hukum yang 

sah pula. Pencatatan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) 

UUP tidak menunjukkan kualifikasi sederajat yang bermakna sahnya perkawinan 

menurut agama adalah sama dengan pencatatan perkawinan, sehingga yang satu 

dapat menganulir yang lain. Bagir berpendapat bahwa perkawinan menurut 

masing-masing agama (syarat-syarat agama) merupakan syarat tunggal sahnya 

suatu perkawinan, dengan alasan berikut : 

1. Pasal 2 ayat (1) dengan tegas menyebutkan, “suatu perkawinan sah apabila 

dilakukan menurut masing-masing agama”. Suatu rumusan yang sangat jelas  

(plain meaning), sehingga tidak mungkin ditafsirkan, ditambah atau 

dikurangi. 

2. Penjelasan Pasal 2 ayat 2 menyebutkan : “Pencatatan tiap-tiap perkawinan 

adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam 

kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian. 

Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (2), pencatatan kelahiran, pencatatan 

kematian, demikian pula pencatatan perkawinan sekedar dipandang sebagai suatu 

peristiwa penting, bukan suatu peristiwa hukum. Gunung meletus, tsunami adalah 

peristiwa penting, tetapi bukan peristiwa hukum. Pesta perkawinan adalah 

peristiwa penting tetapi bukan peristiwa hukum. Demikian pula pencatatan 

perkawinan menurut UUP bukan lagi peristiwa hukum atau syarat hukum, karena 

perkawinan sebagai peristiwa hukum ditentukan oleh agama, karena itu 
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(pencatatan perkawinan) tidak perlu dan tidak akan mempunyai akibat hukum, 

apalagi dapat mengesampingkan sahnya perkawinan yang telah dilakukan 

menurut masing-masing agama. 
4
 

Pendapat kedua menafsirkan, bahwa sahnya perkawinan adalah setelah 

dilakukan menurut hukum agamanya sekaligus dicatatkan. Pendapat ini didukung 

oleh peraturan pelaksanaan UUP dan juga hakikat yang sebenarnya dari UUP itu 

sendiri. Hal ini misalnya, bahwa sebenarnya Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) itu harus 

dibaca sebagai satu kesatuan, dengan alasan karena kedua ayat tersebut tidak 

ditempatkan pada pasal tersendiri. Pencatatan perkawinan adalah dasar untuk 

diterbitkannya akta perkawinan yang merupakan bukti otentik adanya 

perkawinan. 

Selain itu, bilamana Pasal 2 UUP dikaitkan dengan Bab III atau Pasal 13 

sampai dengan Pasal 28 UU No. 1 tahun 1974 mengenai Pencegahan dan 

Pembatalan Perkawinan, maka pencegahan dan pembatalan perkawinan hanyalah 

mungkin apabila tata cara pencatatan perkawinan ditempuh sebagaimana yang 

diatur oleh PP No. 9 tahun 1975. Sehingga apabila perkawinan dianggap sah 

tanpa pencatatan, maka kedua bab mengenai pencegahan dan pembatalan 

perkawinan tersebut hampir tidak berguna. Seandainya, pencatatan perkawinan 

dianggap tidak menentukan sahnya perkawinan, maka banyak di antara 

perbaikan-perbaikan yang dinginkan masyarakat, yang hendak dicapai dengan 

UU No. 1 tahun 1974 ini yang tidak dilaksanakan, misalnya pengawasan 

poligami, pencegahan perkawinan anak-anak dan sebagainya.
5
 

Ketentuan keharusan pencatatan perkawinan bahkan tegas diatur dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 5 ayat (1) KHI menyatakan : Agar terjamin 

ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. 

Pasal 6 ayat (1) KHI menyatakan : Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, 

setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan 

Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan 

Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum (ayat 2). 

                                                           
4
 Bagir Manan, Keabsahan dan Syarat-syarat Perkawinan Antarorang Islam Menurut UU No. 1 tahun 

1974, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dengan Tema Hukum Keluarga dalam Sistem 

Hukum Nasional Antara Realitas dan Kepastian Hukum, yang diselenggarakan MA RI, tgl 1 Agustus 

2009, hlm. 3 

5
 Riduan Syahrani, Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 89. 
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D.Y Witanto menyatakan,
6
 pembentuk undang-undang hendak memadukan 

unsur-unsur keagamaan dengan unsur-unsur legal administratif sebagaimana 

dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP. Upaya memadukan kedua unsur 

tersebut mengandung beberapa konsekuensi, antara lain : 

1. Mengandung konsekuensi positif, karena suatu perkawinan selain bisa 

memenuhi titah dan perintah agama disisi lain negara juga dapat melakukan 

pegaturan terhadap proses perkawinan yang dilakukan oleh warganya. 

2. Mengandung konsekuensi negatif, ketika pengaturan itu dipandang sebagai 

bentuk intervensi dari negara terhadap kegiatan atau prosesi keagamaan, 

karena perkawinan dipandang sebagai suatu bentuk menjalankan ibadah 

keagamaan. 

Terlepas dari konsekuensi positif dan negatif tersebut, pada umumnya 

negara-negara di dunia termasuk negara yang berideologi agama sekalipun, tetap 

mengatur suatu kewajiban pencatatan perkawinan dalam sebuah perundang-

undangan. Hal ini dimaksudkan agar negara bisa melindungi perbuatan hukum 

yang dilakukan oleh warganya, yakni melakukan tindakan perlindungan secara 

administratif dalam bentuk pencatatan agar tindakan hukum tersebut memiliki 

dokumen yang otentik. 

Otentikasi perkawinan juga akan bermanfaat bagi akibat-akibat hukum 

yang timbul dari sebuah perkawinan, misalnya jika terjadi kelahiran anak, maka 

riwayat dan asal usul anak akan mudah untuk dibuktikan karena perkawinan yang 

mendahuui proses kelahiran tersebut telah tercatat dengan baik. Sedangkan 

apabila perkawinan tersebut tidak didaftar, maka kelahiran seorang anak akan 

sulit untuk dibuktikan pada saat terjadi sengketa asal usul keturunan. Pendaftaran 

perkawinan juga akan memberikan perlindungan kepada pihak suami atau isteri 

dari tuntutan pihak ketiga atas perkawinan yang mereka lakukan. 

Dengan demikian hakikat keabsahan perkawinan yang dikehendaki oleh 

UUP adalah sah secara hukum agama sekaligus dicatatakan atau sah secara 

hukum negara. Dengan makna keabsahan perkawinan tersebut, maka perkawinan 

yang hanya dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) saja atau 

perkawinan yang dilakukan secara agama tanpa dicatatakan menurut peraturan 

                                                           
6
 D.Y. Witanto, Hukum Keluarga : Hak dan kedudukan anak luar kawin, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, 

hlm. 132-133 
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perundang-undangan yang berlaku maka perkawinan tersebut hanya sah menurut 

hukum agama saja, dan belum sah menurut hukum negara. Pentingnya pencatatan 

perkawinan walaupun hanya dikatakan bersifat administratif, tetapi harus 

dilakukan untuk memperoleh akta perkawinan sebagai bukti otentik satu-satunya 

terhadap suatu perkawinan. Hal demikian juga dimaksudkan agar terjadi 

ketertiban di masyarakat.  Oleh karena itu setiap perkawinan harus dilakukan di 

hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan. Pencatatan perkawinan mempunyai 

kekuatan hukum bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan dan pihak 

ketiga lainnya.  

Yang dimaksud kekuatan hukum yang timbul dari pencatatan perkawinan 

dan manfaat bagi para pihak, dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) KHI yang 

mengandung arti bahwa apa yang dilakukan itu akan mampu dibuktikan secara 

hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pencatatan memiliki fungsi 

administratif, dimana setiap orang yang mendaftarkan perbuatan hukumnya akan 

diberikan perlindungan oleh negara dalam bentuk akta otentik seperti akta nikah 

atau surat nikah yang dapat menjadi bukti kepada siapapun yang kemudian hari 

mengajukan keberatan terhadap perkawinan tersebut. 

 

B. Pengaturan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan 

Salah 

Salah satu akibat hukum yang timbul dari adanya perkawinan yang telah 

dilakukan secara sah menurut hukum adalah terciptanya hubungan suami istri. 

dengan demikian dari pribadi yang semula tidak ada ikatan apapun kemudian 

terjadi ikatan perkawinan yang kemudian oleh undang-undang diatur hak dan 

kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Hak dan kewajiban suami istri 

tersebut diatur dalam pasal 30 s/d 34 UUP. 

Suami istri memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga yang 

menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (pasal 30). Kewajiban ini terkait 

dengan tujuan ideal suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 UUP 

yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan  membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 

Pada dasarnya setiap calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan 
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perkawinan tentu didasarkan pada tujuan ideal ini, namun sering kali dalam 

praktik tujuan tersebut tidak bisa terwujud sehingga perkawinan berakhir dengan 

perceraian. Oleh karena itu ketentuan ini selalu dijadikan sebagai salah satu dalil 

gugatan perceraian, dengan kata-kata “karena tujuan perkawinan sebagaimana 

telah ditentukan dalam Pasal 1 UUP sudah tidak bisa diwujudkan lagi maka jalan 

terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian. 

Selanjutnya dalam Pasal 31 UUP ditentukan : hak dan kedudukan istri 

adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah 

tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak 

berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri 

ibu rumah tangga. Ketentuan tersebut terkait dengan asas keseimbangan 

(equalitas), kecakapan bertindak dan kedudukan suami istri dalam keluarga. 

Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Rumah tempat 

kediaman yang tersebut ditentukan oleh suami istri (pasal 32). Selanjutnya dalam 

Pasal 33 ditentukan : suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat 

menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. 

Pasal selanjutnya menyatakan ; suami wajib melindungi istrinya dan memberikan 

segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 

Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri 

melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada 

pengadilan (pasal 34). 

 

C. Perkawinan dengan Pemisahan Harta 

Perkawinan dengan pemisahan harta merupakan salah satu bentuk dari 

sistem hukum harta  perkawinan atau hukum harta kekayaan perkawinan. 

Istilah “hukum harta perkawinan” merupakan terjemahan dari 

“huwelijksvermogensrecht”. Hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum 

yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami isteri 

yang telah melangsungkan perkawinan.
7
  Namun demikian, dalam Bab IX KUH. 

Perdata digunakan istilah “harta kekayaan”. Dengan demikian, penggunaan istilah 

“harta perkawinan”, “harta kekayaan perkawinan”, atau “harta benda perkawinan” 

                                                           
7
 J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 27 
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(istilah dalam UUP), pada hakikatnya sama untuk menunjuk sekumpulan atau 

sejumlah harta yang tercipta akibat adanya perkawinan. 

Apabila dalam UUP pengaturan harta benda perkawinan hanya dalam tiga 

pasal, KUH.Perdata mengaturnya dalam 80 pasal, yakni dari pasal 119 sampai 

dengan pasal 198  dalam Buku I Tentang Orang, yang teridiri dari Bab VI sampai 

dengan Bab IX (empat bab).  Materi dari keempat dari Bab tersebut adalah : 

1. Bab VI Tentang Persatuan harta kekayaan menurut undang-undang dan 

pengurusannya (Pasal 119 s/d 138).  Bab ini terdiri dari tiga bagian, yakni : 

a. Bagian kesatu : tentang persatuan harta kekayaan menurut undang-

undang. 

b. Bagian kedua : tentang pengurusan harta kekayaan persatuan. 

c. Bagian ketiga : tentang pembubarn persatuan dan tentang hak melepaskan 

dari itu. 

2. Bab VII Tentang Perjanjian kawin (Pasal 139 s/d 179).  Bab ini terdiri dari : 

a. Bagian kesatu : tentang perjanjian perkawinan umumnya. 

b. Bagian kedua : tentang persatuan untung dan rugi dan persatuan hasil dan 

pendapatan. 

c. Bagian ketiga : tentang hibah antara kedua calon suami isteri. 

d. Bagian keempat : tentang hibah yang dilakukan kepada kedua calon suami 

isteri atau kepada anak-anak dari perkawinan mereka. 

3. Bab VIII Tentang Persatuan atau perjanjian perkawinan dalam perkawinan 

untuk kedua kali atau selanjutnya (Pasal 180 s/d 185). 

4. Bab IX Tentang Perpisahan harta kekayaan (Pasal 186 s/d 198) 

Apabila dilihat sistematika pengaturan hukum harta perkawinan yang 

diatur dalam Buku I Tentang Orang, bisa disimpulkan bahwa  ada hubungan yang 

sangat erat antara hukum orang, hukum keluarga, hukum perkawinan dan hukum 

harta perkawinan. Dalam hukum orang mengandung ketentuan-ketentuan tentang 

hukum keluarga, dan yang dimaksud dengan hukum keluarga adalah hukum yang 

mengatur tentang hubungan hukum yang muncul dari hubungan kekeluargaan, 

seperti antara orang tua dan anak, suami dan isteri, wali dengan anak walinya, dan 

sebagainya. Dengan demikian bagian terpenting dari hukum keluarga adalah 

hukum perkawinan. Dengan adanya perkawinan  akan tercipta harta perkawinan. 

Jadi, hukum harta perkawinan merupakan bagian dari hukum perkawinan. 
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Secara prinsip aturan yang terkait dengan harta kekayaan perkawinan 

selalu terdiri dari dua bagian yakni yang mengatur harta kekayaan perkawinan 

dan yang mengatur perjanjian kawin, karena perjanjian kawin untuk mengatur 

harta kekayaan perkawinan. Yang dimaksud harta bersama menurut BW Belanda 

adalah suatu ketentuan kepemilikan bersama harta kekayaan antara pasangan 

suami isteri yang berlaku sejak disahkannya perkawinan sejauh tidak ada 

pengurangan yang diatur dalam perjanjian kawin (Pasal 93).  Harta bersama ini 

terdiri dari semua harta kekayaan yang sekarang ada maupun yang ada di masa 

mendatang dari pasangan tersebut, dengan pengecualian harta kekayaan yang 

dimaksud dalam surat wasiat dari orang yang memberikan pernyataan. 

Kepemilikan bersama juga terdiri dari semua hutang dari kedua pasangan (Pasal 

94 ayat 1 dan 2). 

Harta milik bersama harus dipisahkan oleh hukum : 

a. pada saat berakhirnya perkawinan, 

b. pada pemisahan secara hukum, 

c. oleh karena perintah pengadilan yang mengakhiri kepemilikan harta bersama, 

d. oleh karena pengakhirannya sebagai akibat dari perjanjian kawin berikutnya. 

Pasangan memiliki bagian yang setara dalam pemisahan kepemilikan 

bersama kecuali jika sebaliknya telah ditetapkan oleh perjanjian kawin atau oleh 

karena suatu persetujuan yang dibuat di antara pasangan tersebut secara tertulis 

dengan suatu pandangan untuk pemisahan yang segera terjadi dari kepemilikan 

harta bersama kecuali jika sebaliknya oleh kematian suatu hasil dari pengakhiran 

melalui perjanjian. 

Seorang pasangan bisa memohon pengakhiran kepemilikan harta bersama 

saat pasangan lain secara sembarangan mengakibatkan hutang, menghambur-

hamburkan harta bersama, melakukan tindakan yang secara terang-terangan 

bertentangan dengan pengelolaan dari pasangan lainnya sehubungan dengan harta 

milik bersama atau menolak untuk memberikan informasi yang diperlukan 

mengenai kondisi dari harta bersama dan hutang yang kepadanya bisa diperoleh 

terhadap harta semacam itu dan pengelolaan yang dilakukan sehubungan dengan 

harta perkawinan. Sedangkan yang dimaksud perjanjian kawin adalah perjanjian 
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yang dibuat calon pasangan sebelum dilangsungkan perkawinan. Perjanjian 

kawin ini harus dibuat oleh notaris.
8
 

Sebagai dasar awal ketika membicarakan persoalan harta perkawinan, 

dimulai dengan pemahaman tentang ketentuan Pasal 119 KUH.Perdata, yang 

menyatakan :  mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah 

persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu 

dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang 

perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara 

suami dan isteri. 

Hal-hal yang terkait dengan ketentuan pasal tersebut adalah mengenai : 

istilah persatuan bulat, kapan dimulainya persatuan bulat, apa yang menjadi 

komponen persatuan bulat, dan bagaimana kedudukan persatuan bulat selama 

perkawinan. 

Istilah “persatuan bulat” merupakan istilah baku yang dipakai KUH.Perdata 

untuk menunjuk adanya persatuan seluruhnya  antara harta kekayaan suami isteri 

dalam suatu perkawinan. Istilah persatuan bulat berbeda dengan istilah yang ada 

dalam undang-undang lain seperti persatuan “harta bersama” yang ada dalam 

UUP. Keberadaannya menunjuk pada akibat hukum yang paling luas terkait 

dengan harta kekayaan perkawinan.  

Persatuan bulat terjadi akibat adanya perkawinan yang tidak dibuat 

perjanjian kawin terlebih dahulu antara calon suami isteri. Dengan demikian 

calon suami isteri tidak ada kehendak untuk mengatur harta kekayaan perkawinan 

mereka dan mendasarkannya pada ketentuan undang-undang. Persatuan bulat ini 

berlaku sejak perkawinan, dan selama perkawinan tidak boleh ditiadakan atau 

dilakukan perubahan meskipun atas kesepakatan suami isteri. Bentuk persatuan 

bulat ini merupakan bentuk yang terbanyak dikehendaki oleh pasangan suami 

isteri dalam perkawinan mereka, baru kemudian bentuk  pemisahan harta, lalu 

bentuk persatuan terbatas. 

Menurut KUH.Perdata, pada asasnya di dalam suatu perkawinan hanya ada 

satu harta yaitu harta persatuan.  Apabila calon suami isteri ingin menyimpangi 

prinsip tersebut dapat dilakukan dengan membuat perjanjian kawin. Selain oleh 

                                                           
8
 Sumber dari The Statutory Community Of Property Dalam The Civil Code of the Netherlands, 

Kluwer Law International BV, The Netherlands, 2009 
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calon suami isteri, penyimpangan terhadap asas tersebut juga dapat dilakukan 

oleh kehendak pihak ketiga, dalam hal suami atau isteri menerima warisan atau 

hibah dari pihak ketiga yang menentukan bahwa harta yang diwariskan atau 

dihibahkan tersebut tidak akan masuk dalam persatuan (Pasal 120 KUH.Perdata). 

Oleh karenanya calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan harus 

menentukan sejak awal apakah akan dibuat perjanjian kawin atau tidak karena 

menurut KUH.Perdata selama perkawinan hanya ada satu sistem hukum harta 

kekayaan perkawinan saja dan tidak mungkin berubah selama perkawinan masih 

ada. 

Persatuan bulat merupakan akibat yang paling luas terhadap akibat 

perkawinan yang menyangkut harta perkawinan. Persatuan bulat ini apabila 

diibaratkan sebagai „wadah‟, maka merupakan wadah yang sangat besar yang 

bisa menampung berbagai macam harta yang berasal dari harta bawaan suami 

isteri, harta yang diperoleh selama perkawinan, harta yang diperoleh secara cuma-

cuma seperti hadiah, hibah dan warisan sepanjang para pemberi dan pewaris tidak 

menentukan bahwa harta tersebut tidak masuk kedalam persatuan, juga hutang-

hutang baik yang dibawa sebelum maupun yang dibuat selama perkawinan. Jadi 

prinsip dalam persatuan bulat adalah seberapa mungkin semua harta itu masuk ke 

dalam persatuan. 

Berbeda dengan harta bersama menurut UUP, yang apabila diibaratkan 

sebagai wadah hanyalah kecil tak sebesar menurut KUH.Perdata. „Wadah‟yang 

kecil dalam menggambarkan harta bersama tersebut karena wujud harta bersama 

hanyalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan saja, tidak meliputi harta-

harta bawaan yang ada sebelum perkawinan, maupun harta yang diperoleh karena 

warisan dan hibah. Singkatnya, dalam satu perkawinan, menurut UUP ada dua 

harta yakni harta bersama dan harta pribadi, sedangkan menurut KUH.Perdata 

hanya terdapat satu harta yakni harta persatuan. Oleh karenanya menurut UUP 

ketika perkawinan dimulai harta bersama selalu dalam posisi nol, tidak mungkin 

plus atau minus, sedangkan menrut KUH.Perdata, harta persatuan bisa dimulai 

dari posisi nol, plus atau minus. 
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       Gambar  :  Persatuan Bulat Menurut KUH.Perdata 

                               Harta warisan / hibah 

             Harta bawaan suami                 Harta yang didapat                Harta bawaan isteri 

                                  selama perkawinan                 

     Hutang bawaan suami                                                                         Hutang bawaan isteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komponen persatuan harta kekayaan secara bulat terdiri dari aktiva (laba-

laba) dan pasiva (beban-beban) baik yang telah ada (dibawa) ke dalam 

perkawinan maupun yang diperoleh selama perkawinan. Dengan demikian 

komponen persatuan bulat itu terdiri dari aktiva dan pasiva dan terjadinya bisa 

sebelum maupun setelah perkawinan. Inilah yang membedakan dengan ketentuan 

UUP, yang tidak meliputi harta-harta atau hutang-hutang sebelum perkawinan 

karena merupakan hak atau beban pribadi masing-masing suami isteri. Dari bagan 

di bawah ini secara mudah bisa mengambarkan alur terbentuknya harta suami 

isteri yang menjadi bagian dari persatuan bulat. 

 

 

 

HARTA PERSATUAN 

PERSATUAN  BULAT 
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Sebagaimana telah dikemukakan baik menurut UUP maupun KUH.Perdata, 

calon suami isteri diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri dalam 

mengatur dan membentuk harta perkawinan mereka. Instrumen yang disediakan 

oleh undang-undang untuk hal tersebut adalah  perjanjian kawin. Apabila tidak 

membuat perjanjian kawin, maka sesuai dengan ketentuan KUH.Perdata yang 

berlaku adalah bentuk  persatuan harta secara bulat.  

Dalam praktik, sebagian besar perkawinan dilakukan tanpa dibuat 

perjanjian kawin, dan dengan demikian berbentuk persatuan bulat. Urutan 

berikutnya adalah dengan dibuat perjanjian kawin yang berisi pemisahan harta, 

yang berarti persatuan ditiadakan sama sekali (algehele uitsluiting van de 

gemeenschap);  selanjutnya dengan persatuan terbatas, yang bisa berupa 

persatuan untung dan rugi (gemeenschap van winst enverlies), dan persatuan hasil 

dan pendapatan (gemeenschap van vruchten en inkomsten). Namun untuk 

persatuan hasil dan pendapatan, dalam praktik tidak pernah dibuat sehingga 

aturan yang mengaturnya dikatakan sebagai hukum mati. Itulah yang 

menunjukkan adanya pluralitas bentuk harta kekayaan  perkawinan yang bisa 

berbeda antara perkawinan satu dengan lainnya. 

Dalam hal perkawinan dengan pemisahan harta berarti dalam perkawinan 

tersebut tidak ada harta persatuan, yang ada adalah harta pribadi suami dan atau 

harta pribadi istri. Adanya perkawinan dengan pemisahan harta tersebut terjadi 

karena adanya kesepakatan calon suami istri yang kemudian dituangkan dalam 

akta perjanjian kawin. 

 

D. Penegakan Hukum Perkawinan 

Pembangunan nasional adalah upaya bangsa untuk mencapai tujuan 

nasional sebagaimana yang dinyatakan dalam Pembuakaan UUD 1945. Pada 

hakikatnya Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung arti 

SEPANJANG PERKAWINAN 

AKTIVA 

SEBELUM PERKAWINAN 

PASIVA AKTIVA PASIVA 
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bahwa segala aspek pembangunan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. 

Negara dalam rangka mewujudkan tujuannya melalui pembangunan nasional 

untuk mewujudkan tujuan seluruh warganya harus dikembalikan pada dasar-dasar 

hakikat menusia. Oleh karena itu, pembangunan nasional harus meliputi aspek 

jiwa yang mencakup akal, rasa dan kehendak, aspek raga, aspek individu, aspek 

mahkluk sosial, aspek pribadi, dan juga aspek kehidupan ketuhanannya.
9
 

Dalam upaya manusia mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat 

dan martabatnya, maka manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(iptek). Pancasila telah memberikan dasar nilai-nilai bagi pengembangan iptek 

demi kesejahteraan hidup manusia. Pengembangan iptek sebagai hasil budaya 

manusia harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan 

beradab.  

Jadi pengembangan ilmu di Indonesia  seyogyanya tidak berorientasi pada 

tujuan, melainkan lebih berorientasi pada pengabdian umat manusia. Rasionalitas 

ilmiah tidak boleh mengorbankan nilai-nilai spriritualitas keagamaan, nilai 

kemanusiaan, wawasan kebangsaan, demokratisasi, dan cita rasa keadilan. Oleh 

karena itu, pada hakikatnya sila-sila Pancasila harus merupakan sumber nilai, 

kerangka pikir, serta basis moralitas bagi pembangunan iptek. 

Dengan demikian model pengembangan ilmu sangat terkait dengan 

pembangunan, sebab ilmu merupakan prasyarat bagi pembangunan. Ilmu 

membimbing aktivitas manusia dalam pembangunan, baik pembangunan fisik 

maupun nir fisik. Oleh karena itu strategi pengembangan ilmu di Indonesia 

merupakan faktor yang sangat penting. 

Demikian pula dalam pembangunan hukum nasional, arahnya adalah 

pembaharuan sistem hukum nasional Pancasila. Pembaharuan ini mencakup : 

pembaharuan substansi hukum nasional, pembaharuan struktur hukum nasional, 

dan pembaharuan kultur (budaya) hukum nasional. Hal ini sesuai dengan arah 

kebijakan pembenahan sistem hukum dan politik hukum sebagaimana dituangkan 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009. 

Membangun sistem hukum nasional merupakan masalah besar yang 

menantang dan belum dituntaskan. Sebagaimana dinyatakan Barda Nawawi Arief,  

                                                           
9
 Surajiyo, Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara.2008, hlm. 161 
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ada dua masalah besar dalam pembangunan sistem hukum nasional, yaitu : 

pembangunan ilmu hukum nasional, dan peningkatan kualitas penegakaan hukum. 

Kini pembangunan hukum telah menjadi bagian dari keutuhan Sistem 

Pembangunan Nasional. Pola ini memang satu satunya pola yang harus 

digunakan, karena proses pembangunan tidak dapat menunggu kesiapan potensi 

hukum, dan karenanya jalan yang ditempuh adalah memanfaatkan hukum dalam 

rangka pembangunan nasional, sambil sekaligus membangun dan memperkuat 

potensinya. Jika realitasnya terjadi keterpurukan hukum, hal ini tentu akan 

berpengaruh pada sektor kehidupan yang lainnya, sehingga mempengaruhi pula 

terhadap jalannya pembangunan.   

Penegakan hukum sudah tentu menjadi pilar bagi sendi kehidupan 

berbangsa. Tanpa pilar yang kokoh tersebut mustahil bangunan yang bernama 

bangsa Indonesia ini dapat berdiri tegak dan kokoh melindungi serta memberikan 

kehidupan yang layak bagi „orang-orang‟ yang tinggal dalam bangunan tersebut. 

Namun ada kesan bahwa aparat penegak hukum belum secara optimal melakukan 

upaya upaya  dalam membenahi masalah penegakan hukum.  

Penegakan hukum juga bisa dibedakan dalam arti luas yang mencakup 

kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan 

hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan 

oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur 

arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternative desputes or 

conflicts resolution). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan 

penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum 

sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subyek 

hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar benar 

ditaati dan sungguh sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti 

sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap 

pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, 

khususnya yang lebih sempit lagi, melalui proses peradilan pidana yang 

melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan 

badan peradilan.
10
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Sementara Barda Nawawi Arief, menegaskan bahwa masalah penegakan 

hukum itu meliputi baik secara in abstracto maupun secara in concreto. Proses 

legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya 

merupakan proses hukum in abstracto. Proses ini merupakan tahap awal yang 

sangat strategis dari proses penegakan hukum in concreto. Oleh karena itu 

kesalahan pada tahap ini merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi 

penghambat upaya penegakan hukum in concreto.
11

  

Konflik atau sengketa merupakan peristiwa alamiah yang dapat terjadi pada 

siapapun, baik pada individu, kelompok atau lembaga ekonomi, sosial maupun 

politik. Ketika upaya pemenuhan individu maupun kelompok tersebut saling 

bersentuhan dengan individu dan kelompok lain muaranya adalah sengketa. 

Dengan demikian sengketa adalah hal natural yang mengalir begitu saja yang 

terkadang tidak bisa dihindari mengingat konflik bisa muncul dari pihak lain.
12

 

Konflik hukum lahir dari keragaman tatanan normatif yang muncul dalam 

situasi di mana negara dianggap sebagai satu-satunya institusi yang mampu 

menyelesaikannya. Karena itu, dalam pertemuan dengan misi nasionalisasi 

hukum, negara terus menerus berusaha menggiring berbagai tradisi substantif ke 

dalam jalur tunggal. Di sini legislasi dipandang sebagai salah satu cara terbaik 

untuk mencapai tujuan tersebut.
13

  

Berbicara tentang konflik dalam konteks  keberadaan hukum positif (UUP) 

yang berhadapan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum adat, atau 

hukum-hukum yang lain), maka tepat apa yang dikatakan Soetandyo sebagai 

konflik yang disebut legal gap. Dalam konteks ini konsep Herry C. Bredemeier 

tentang teori pengintegrasi adalah relevan. Hukum yang diwakili oleh pengadilan 

dan diwakili lagi oleh hakim, berfungsi sebagai mekanisme pengintegrasi (law as 

an integrative mechanism) sebagaimana dikatakan oleh Bredemeier. Di 

pengadilan, hakim melakukan proses mekanisme integrasi dengan cara 

memanfaatkan berbagai masukan (input) berupa sub sistem budaya, sub sistem 
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politik dan sub sistem ekonomi sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan 

perkara.
14

 

Dalam kedudukannya sebagai suatu institusi yang melakukan 

pengintegrasian terhadap proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat, 

menyebabkan hukum harus terbuka menerima masukan-masukan dari bidang 

ekonomi, politik dan budaya untuk kemudian diolah menjadi keluaran yang 

produktif dan berdaya guna. Proses saling pertukaran di antara sistem-sistem  

dalam bentuk hubungan masukan dan keluaran dengan hukum sebagai titik 

pusatnya, sebagai berikut ; Pada waktu timbul suatu sengketa dalam masyarakat, 

maka ia memberikan tanda bahwa diperlukan suatu tindakan agar sengketa itu 

diselesaikan. Pada saat itulah dibutuhkan mekanisme yang mampu 

mengintegrasikan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat, sehingga dapat 

diciptakan atau dipulihkan suatu proses kerjasama yang produktif. Pada saat 

hukum itu mulai bekerja, maka pada saat itu pula mulai dilihat betapa bekerjanya 

hukum itu sebagai mekanisme pengintegrasi melibatkan pula ketiga proses yang 

lain, berupa pemberian masukan-masukan yang nantinya diubah menjadi 

keluaran-keluaran.
15

 

Dari sub sistem politik, hukum butuh dukungan personil, kebijakan, 

kewenangan, dan kekuasaan yang memadai. Dari sub sistem ekonomi, hukum 

butuh sokongan modal, keahlian, sarana, dan prasarana. Sedangkan dari sub 

sistem budaya, hukum membutuhkan input nilai, moral dan kearifan. Masukan 

dari sub-sub sistem yang lain itu, harus dimanfaatkan dan diolah oleh sub sistem 

hukum untuk meningkatkan kemampuan menjalankan fungsi integrasi. 

Sumbangan personil dan kewenangan dari sub sistem politik, harus dimanfaatkan 

untuk memperkokoh legitimasi. Sumbangan modal dan sarana dari sub sistem 

ekonomi, harus didayagunakan untuk menciptakan organisasi yang efektif dan 

efisien. Sedangkan sumbangan nilai dan moral dari sub sistem budaya, harus 

dimanfaatkan untuk melahirkan keputusan-keputusan yang adil dan obyektif. 

Keluaran-keluaran yang dihasilkan oleh sub sistem hukum itu, harus pula 

menyumbang manfaat bagi sub-sub sistem yang lain. Legitimasi yang diperoleh 
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dari sub sistem politik, harus dijadikan modal kewenangan untuk melahirkan 

putusan-putusan hukum yang membantu proses pencapaian tujuan. Sarana dan 

modal yang diperoleh dari sub sistem ekonomi, harus dimanfaatkan untuk 

melahirkan putusan-putusan cepat dan tepat agar tidak menghambat dinamika 

adaptasi sumber-sumber produksi ekonomi. Sementara sumbangan moral dan nilai 

dari sub sistem budaya, harus dimanfaatkan untuk mrmunculkan putusan putusan 

yang adil sesuai pola-pola ideal yang dikandung dalam budaya. Hanya dengan 

cara itu, sub sistem hukum dapat benar-benar berfungsi secara tepat guna dalam 

menjamin integrasi sistem.
16

 

Putusan pengadilan terdiri dari tiga bagian : kepala putusan, pertimbangan 

hukum atau konsideran dan dictum atau amar putusan. Esensi kepala putusan 

merupakan merupakan filosofi dan tujuan dari putusan itu sendiri. Secara historis 

kepala putusan mengalami perubahan antara lain : “In Naam des konings atau atas 

nama raja”, kemudian berubah menjadi “Atas Nama Keadilan” dan sekarang 

menjadi  “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
17

 

Filosofi makna keadilan dalam kepala putusan inilah sebenarnya untuk 

mewujudkan keadilan yang sebenarnya. Namun dalam kenyataannya, karena 

dalam praktik di pengadilan pada umumnya dilandaskan pada aliran positivisme 

yang menekankan pada prosedur dan memandang hukum sebatas aturan belaka, 

sehingga yang terwujud adalah keadilan prosedural, bukan keadilan substansial. 

Oleh karena itu logis apabila dikatakan, jika yang dicari adalah keadilan 

prosedural sesuai dengan perundang-undangan, maka kepala putusan-nya adalah 

“demi keadilan berdasarkan perundang-undangan”.  

Setiap putusan hakim pada akhirnya harus bisa dipertanggungjawabkan. 

Letak pertanggungjawaban hakim terhadap putusannya ada pada pertimbangan 

hukumnya. Oleh karenanya, pertimbangan hukum harus disusun menggunakan 

hukum penalaran dan penalaran hukum yang tepat. Dengan putusan pengadilan 

diharapkan para pihak dapat menerima putusan sehingga orang yang merasa 

haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan haknya kembali dan orang 

yang merasa melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak tersebut. 

Dalam hal ini, Mahkamah Agung RI telah menentukan bahwa putusan 

hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan 
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sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan 

dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi 

pada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan 

masyarakat (sosial justice).
18

 Moral justice dan social justice sebenarnya sudah 

tersirat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Perubahan 

Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa : “Hakim harus 

menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. 

Apa yang menjadi pedoman dan kode etik hakim tersebut, rupanya didasari 

oleh tiga nilai dasar yang harus diwujudkan dalam penerapan hukum oleh Gustav 

Radbruch, yakni : nilai keadilan (gerechtigkeit), kepastian hukum 

(rechtssicherkeit) dan kemanfaatan (zweckmassigkeit). Dalam konteks putusan 

pengadilan sebagai perwujudan penegakan hukum, maka secara ideal ketiga nilai 

dasar tersebut harus diperhatikan. 

Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi dari ketiga unsur tersebut, 

yang harus mendapat perhatian secara seimbang. Radbruch mengajarkan bahwa 

dalam hal terjadi benturan atau ketegangan di antara ketiga tujuan itu karena tidak 

dapat diakomodasi semuanya, maka penggunaan tiga nilai dasar hukum tersebut 

harus menggunakan asas prioritas. Prioritas pertama selalu “keadilan”, barulah 

“kemanfaatan”, dan terakhir “kepastian hukum”.
19

 

Keadilan merupakan titik sentral dalam hukum. Adapun dua aspek lainnya, 

yakni kepastian dan kemanfaatan bukanlah unit yang berdiri sendiri dan terpisah 

dari keadilan. Kepastian dan kemanfaatan harus diletakkan dalam kerangka 

keadilan itu sendiri. Sebab tujuan keadilan menurut Radbruch adalah untuk 

memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek inilah yang harus mewarnai 

hukum. 

Oleh karena itu, bagi Radbruch, fungsi kepastian hukum tiada lain adalah 

memastikan bahwa hukum (yang berisi keadilan) benar-benar berfungsi sebagai 

peraturan yang ditaati. Dengan adanya kepastian bahwa aturan-aturan itu ditaati, 

maka keadilan benar-benar mendatangkan manfaat bagi kebaikan manusia. Jelas, 

bahwa dalam teori Radbruch tidak diijinkan adanya pertentangan antara keadilan, 

kepastian dan kemanfaatan. Kepastian dan kemanfaatan, bukan saja harus 
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diletakkan dalam kerangka keadilan, tetapi juga sebenarnya merupakan satu 

kesatuan dengan keadilan itu sendiri.
20

 

Dalam praktik peradilan, sangat sulit bagi seorang hakim untuk 

mengakomodir ketiga asas tersebut di dalam satu putusan. Dalam mengahadapi 

keadaan ini, hakim harus memilih salah satu dari ketiga asas tersebut untuk 

memutuskan suatu perkara dan tidak mungkin ketiga asas tersebut dapat tercakup 

sekaligus dalam satu putusan. Pada saat hakim menjatuhkan putusan yang lebih 

dekat mengarah pada asas kepastian hukum, maka secara otomatis, hakim akan 

menjauh dari titik keadilan. Sebaliknya, kalau hakim menjatuhkan putusan lebih 

dekat mengarah kepada keadilan, maka secara otomatis pula hakim akan menjauhi 

titik kepastian hukum.
21

 

Memang, kalau membicarakan ketiga nilai dasar yang harus diwujudkan 

dalam penegakan hukum ini selalu ada tarik ulur di antara mereka. Lain 

persoalannya, jika hukum yang terwujud dalam peraturan telah mengandung nilai 

nilai keadilan. Dalam hal demikian, tinggal menegakkan hukum (yang berisi 

keadilan) yang dijamin dengan kepastian hukum dan muaranya pada kemanfaatan. 

Perlu disadari, bahwa hukum yang terwujud dalam peraturan kadang atau 

seringkali tidak mengandung keadilan. Dalam hal ini, menegakkan hukum demi 

kepastian tidak akan terwujud karena hukumnya tidak mengandung nilai keadilan. 

Dalam konteks demikian berarti, penggunaan ketiga nilai dasar hukum tersebut 

tergantung pada apakah hukum yang terwujud dalam peraturan perundang-

undangan telah mengandung keadilan atau tidak. Apabila hukum tersebut telah 

mengandung keadilan, maka penggunaan secara proporsional ketiga nilai dasar 

tersebut adalah suatu keharusan, tetapi jika hukum tidak mengandung nilai-nilai 

keadilan, maka penerapan prioritas baku harus dilakukan. 

Untuk nilai dasar kemanfaatan ini akan mengarahkan hukum pada 

pertimbangan kebutuhan masyarakat pada suatu saat tertentu, sehingga hukum itu 

benar-benar mempunyai peranan yang nyata bagi masyarakatnya. Atau kalau 

berbicara paradigma, maka ada tiga paradigma yang melandasi setiap putusan 

hakim, yakni: paradigma positivisme, paradigma filosofis, dan paradigma 

sosiologis. 
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Pertimbangan aspek yuridis dalam putusan hakim merupakan aspek yang 

utama, mengingat dalam memutus perkara hakim akan berpatokan pada undang 

undang yang berlaku. Ini dilandasi pada paradigma positivisme. Paradigma ini 

sangat mendominasi begitu kuat dalam pemikiran-pemikiran hukum di Indonesia. 

Hukum di sini lebih dilihat sebagai bangunan normatif semata. Dalam penegakan 

hukum, paradigma ini melahirkan aliran legisme yang menempatkan hakim 

sebagai corong undang-undang. Implikasinya, memasuki dunia hukum bukan lagi 

medan pencarian keadilan, melainkan menjadi memasuki rimba peraturan, 

prosedur dan administrasi. 

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran 

dan keadilan. Sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya 

yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya 

sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan 

yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas 

penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti  asas legalitas dan tidak terikat 

pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap 

adil dan diterima masyarakat.
22

 

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa putusan hakim harus 

mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis untuk 

mewujudkan keadilan yang berorientasi pada legal justice, moral justice, dan 

social justice. Keadilan hukum (legal justice) hanya didapat dari undang-undang 

sebagai konsekuensi dari aspek yang bersifat yuridis dari putusan hakim. 

Sedangkan moral justice dan social justice dilandasi ketentuan  Pasal 5 ayat (1) 

UU No. 48 tahun 2009. 

Dari tiga orientasi keadilan di atas, keadilan yang kemudian lebih dkenal 

dalam konteks putusan pengadilan adalah keadilan prosedural dan keadilan 

substantif. Keadilan prosedural adalah keadilan yang bersumber dari peraturan 

perundang-undangan semata, sedangkan keadilan substantif adalah keadilan yang 

didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang hidup di 

masyarakat.  

Namun demikian, suatu putusan pengadilan tidak cukup dinyatakan adil 

dalam memberikan perlakuan, tetapi proses dan mekanismenya harus benar. 
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Kebenaran dan keadilan mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi. Posisi 

keadilan terletak pada rasa, sedangkan kebenaran terletak pada aturan main dan 

mekanisme yang telah disepakati bersama. Kebenaran dan keadilan yang 

dimaksud bukan kebenaran dan keadilan absolut sesuai dengan ajaran Tuhan, 

tetapi kebenaran dan keadilan putusan pengadilan yang didasarkan pada rasio atau 

logika.
23

 

Dengan demikian kebenaran dan keadilan merupakan landasan penting bagi 

hakim dalam putusannya. Artinya hakim dituntut untuk menerapkan teori 

kebenaran dan keadilan dengan benar  dalam pertimbangan putusannya. Di sinilah 

dituntut hakim-hakim yang terampil tidak hanya ahli dalam menerapkan undang- 

undang saja, namun berani melakukan tindakan tindakan progresif untuk 

mewujudkan keadilan yang sebenarnya. Dalam konteks ini, dibutuhkan 

kecerdasan dan kearifan hakim dalam memutus perkara. Kecerdasan menjelaskan 

kemampuan hakim menerapkan metode pengambilan putusan secara tepat, 

sedangkan kearifan menjelaskan keyakinan hakim yang dalam sistem pembuktian 

sebagai salah satu faktor yang menentukan putusan hakim.
24

 

Hakim dalam memutus perkara selalu terkait dengan tujuan hukum. Tujuan 

hukum ini dapat dikaji melalui tiga sudut pandang, yaitu : 

a. Dari sudut pandang ilmu hukum positif normatif atau yuridis dogmatis, tujuan 

hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukumnya; 

b. Dari sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi 

keadilan; 

c. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi 

kemanfaatan.
25

 

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa hukum bergerak di antara dua dunia 

yang berbeda, baik dunia nilai maupun dunia sehari-hari (realitas sosial). 

Akibatnya, sering dijumpai ketegangan disaat hukum itu diterapkan. Ketika 

hukum yang sarat dengan nilai-nilai itu hendak diwujudkan, maka ia harus 

berhadapan dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi dari lingkungan 

sosialnya.
26
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Persoalan konkritnya adalah, bagaimana keadilan yang bersifat abstrak, 

dapat dijadikan pegangan dalam penerapannya. Pekerjaan untuk mewujudkan ide 

dan konsep keadilan ke dalam bentuk-bentuk konkrit sehingga diterima oleh 

masyarakat, merupakan pekerjaan para penegak hukum terutama para hakim. 

Dalam hal ini diharapkan hakim memiliki kemampuan menterjemahkan nilai-nilai 

keadilan melalui putusan-putusannya. Namun demikian, persoalan tetap akan 

muncul yang menyangkut keadilan karena hukum merupakan makna simbolik 

yang memerlukan interpretasi lebih lanjut.
27

 

Dalam perkembangan masyarakat yang terus berubah, persoalan keadilan 

memang berjalan seiring dengan perubahan masyarakat tersebut. Persoalan 

keadilan yang terjadi di dalam masyarakat yang tradisional akan berbeda dengan 

masyarakat yang sedang berkembang maupun di masyarakat yang telah maju, 

karena setiap masyarakat dengan sistem sosial tertentu memiliki tolok ukur 

ataupun pedoman dalam menentukan keadilan bagi masyarakatnya. Oleh karena 

itu kita sulit menemukan rumusan keadilan yang berlaku secara universal.
28

 

Hukum adalah institusi yang dalam proses terus menjadi dan tujuannya 

untuk menciptakan keadilan. Dalam perkembangan masyarakat yang terus 

berubah persoalan keadilan berjalan seiring dengan perubahan tersebut. Maka, 

setiap perkembangan masyarakat menentukan kebutuhan hukum yang berbeda. 

Hal demikian seperti hakikat dalam teori “movement from status to contract” 

Henry Maine.  

Tingkat perkembangan masyarakat menentukan tipe hukum yang 

dibutuhkan untuk melayani masyarakat tersebut. Dalam masyarakat tradisional 

yang beruanglingkup sempit di mana anggota-anggotanya terstratifikasi dalam 

lapisan-lapisan sosial yang serba berjenjang menurut status, maka hukum hanya 

bertugas meneguhkan hubungan-hubungan antar status. Hak dan kewajiban dibagi 

bagi secara berbeda menurut kriteria „status bawaan‟ masing-masing. 

Manakala masyarakat berubah, berkaitan dengan meningkatnya 

interdependensi antara segmen-segmen sosial dalam kehidupan ekonomi, maka 

hubungan-hubungan yang berbasis prestasi, keahlian, dan kompetensi menjadi 

lebih menonjol. Manusia tidak lagi dilihat dari „bawaan‟nya atau statusnya, tetapi 
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dari prestasi yang dibuatnya. Di sinilah terjadi kontrak antar prestasi dari individu 

individu yang menjinjing prestasinya masing-masing. Di sini, hukum tampil 

sebagai mekanisme penjamin hak dan kewajiban berdasarkan kontrak, dan 

kebebasan berkontrak.
29

 

Menurut Satjipto Rahardjo, saat ini paradigma hukum Indonesia adalah 

positivistik-legalistik, yang membaca dan memahami hukum secara linier, 

deterministik, dan mekanistik, alhasil ia akan cenderung menjadi tawanan undang 

undang. Berdasarkan hal itu, maka harus ada pembebasan dari dominasi 

perundang-undangan, namun bukan berarti chaos, akan tetapi budaya hukum kita 

harus mampu melepaskan diri dari “penjajahan” perundang-undangan.
30

  

Untuk itu, perlu ada perubahan pendekatan yang selama ini dilakukan yang 

mana hukum hanya dikonsepsikan sekedar sebagai seperangkat peraturan hukum 

positif yang tercerabut dari pemahaman aspek filosofis dan sosiologisnya, 

sehingga gambaran hukum yang ditampilkan tidak utuh melainkan hanya sebuah 

fragmen atau skeleton saja. Akibatnya, banyak muncul kasus yang mencerminkan 

kondisi bahwa keadilan substansial telah teralienasi dari hukum.
31

 

Hukum progresif adalah hukum yang mampu memenuhi kebutuhan bangsa 

dan ikut merasakan penderitaan bangsanya. Dengan demikian, hukum akan 

melayani kepentingan rakyatnya, bukan sebaliknya. Hukum tidak berada di 

awang-awang atau ruang hampa, tetapi ada di dalam masyarakat. Satjipto 

Rahardjo menohok hukum dalam hubungannya dengan rasa keadilan masyarakat, 

hukum dianggapnya sebagai sarana penyalur bagi segala kesulitan yang dihadapi 

masyarakat, hukum harus berfungsi sebagai solusi bagi masyarakatnya. Hukum 

juga harus turun ke dalam relung hati rakyatnya guna menjadi penyelamat di 

tengah-tengah kesulitan yang dihadapi, hukum tidak boleh menempatkan diri 

berpihak pada golongan tertentu saja. Hukum progresif ingin menarik hukum dan 

mengeluarkannya dari ranah esoterik dan menjadikannya institusi yang bermakna 

sosial.
32
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Berkaitan dengan asumsi dasar hukum yang humanistik dan menjadikan 

hukum bermakna sosial ada bebarapa asumsi dasar sebagaimana dikemukakan 

Mahmud Kusuma, yakni :
33

 

Ada beberapa asumsi dasar yang berkaitan dengan hal ini : (1) hukum 

adalah alat untuk mencapai tujuan manusia. Hukum hanyalah alat, bukan tujuan. 

(2) tujuan dari digunakannya hukum  sebagai alat, adalah untuk mencapai 

kebahagiaan manusia. Jelaslah bahwa tujuan hukum adalah kebahagiaan manusia, 

hal ini berlawanan dengan anggapan yang menyatakan bahwa tujuan hukum 

adalah untuk hukum. Dengan berubahnya masyarakat, yang kemudian diikuti oleh 

berubahnya tujuan kebahagiaan manusia, maka kemudian hukum dipandang 

sedang dalam “keadaan menjadi”, ini merupakan asumsi dasar yang ketiga (3). 

Hal ini berlawanan dengan anggapan bahwa hukum merupakan institusi final dan 

kaku yang tidak bisa berubah. Hukum dengan demikian menekankan pada aspek 

kemanusiaannya, di antaranya meliputi sifat sumber daya manusia yang unggul 

seperti kejujuran, keberanian, ketulusan dan kebulatan tekad, ini menjadi asumsi 

dasar terakhir (4). Asumsi terakhir ini berlawanan dengan anggapan bahwa titik 

tekan hukum ada pada undang-undang, prosedur dan logika hukum semata.  

Persoalan yang terjadi dalam praktik peradilan selama ini, hakim telah 

terbelenggu oleh paradigma positivistik, apalagi dalam perkara perdata yang lebih 

menekankan pembuktian formal. Kedua landasan ini sangat membelenggu dalam 

mewujudkan keadilan yang sebenarnya. Diperlukan dorongan agar hakim bisa 

keluar dari kungkungan peraturan semata. Hakim harus bisa melihat mana hukum 

yang tertwujud dalam peraturan mengandung nilai-nilai keadilan dan mana hukum 

yang tidak mengandung nilai-nilai keadilan. Apabila menghadapi hukum yang 

terwujud dalam peraturan tidak mengandung nilai-nilai keadilan akibat 

perkembangan masyarakat ataupun akibat hukumnya memang demikian, maka di 

sinilah hakim perlu keberanian untuk keluar dari peraturan perundang-undangan 

demi mewujudkan keadilan yang sebenarnya. 

Dalam konteks hukum progresif, perlu pula merumuskan konsep keadilan 

progresif. Merumuskan konsep keadilan progresif ini, dimulai dari mengenali sisi 

kebalikannya, yaitu keadilan yang tidak progresif. Keadilan yang tidak progresif 

sebagai produk hukum modern yang memberikan perhatian besar terhadap aspek 
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prosedur, maka dalam praktik peradilanpun juga menekankan pada prosedur. 

Dengan demikian, yang dihasilkan tidak lebih dari keadilan prosedural, yakni 

keadilan yang tidak progresif. Untuk itu, diperlukan perubahan agar dalam parktik 

peradilan lebih menekankan pada substansi, sehingga yang dihasilkan adalah 

keadilan progresif. 

Negara hukum Indonesia hendaknya menjadi negara yang membahagiakan 

rakyatnya dan untuk itu di sini dipilih konsep keadilan yang progresif, yang tidak 

lain adalah keadilan substantif tersebut.
34

 

Dalam konteks keadilan yang terkandung dalam hukum yang berwujud 

peraturan, terlihat dalam pengaturan harta kekayaan perkawinan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UUP, yang menyatakan : Harta benda yang 

diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Terhadap harta bersama ini 

tidak dipersoalkan siapa yang membeli dan diatasnamakan siapa, selama harta 

tersebut dibeli selama perkawinan, maka menjadi harta bersama dan masing-

masing suami isteri berhak setengah bagian. Hukum yang terwujud dalam 

peraturan tersebut memang mengandung nilai-nilai keadilan atas dasar 

keseimbangan. Namun demikian, dalam kasus-kasus tertentu hukum tersebut 

ternyata tidak mewujudkan keadilan yang sebenarnya. Di sinilah apabila terjadi 

sengketa terhadap harta tersebut, hakim diharapkan mampu menterjemahkan nilai-

nilai keadilan melalui putusan-putusannya, agar keadilan yang sebenarnya bisa 

terwujud. Sekiranya, peraturan sebagaimana tertuang dalam Pasal 35 ayat (1)) 

UUP dalam kasus tertentu tidak mengandung nilai keadilan, misalnya harta yang 

secara formil terbukti sebagai harta bersama karena dibeli setelah perkawinan, 

namun secara materiil ternyata harta tersebut merupakan harta pribadi karena uang 

pembelian harta tersebut berasal dari pemberian orang tua suami atau isterinya, 

maka hakim harus bisa menterjemahkan keadilannya dengan menegakkan 

keadilan substansial misalnya dengan landasan adanya keyakinan hakim. 
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                                                                      BAB III   

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengungkap dan menganalisis pengaturan hak dan kewajiban 

suami istri dalam perkawinan dengan pemisahan harta. 

2. Untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hak dan kewajiban suami 

istri dalam perkawinan dengan pemisahan harta. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Secara teoritis 

Apabila tujuan penelitian ini dapat dicapai, maka penelitian ini diharapkan 

akan mempunyai kontribusi, baik secara teoritis maupun secara praktis. 

Secara teoritis temuan dalam penelitian ini akan memberikan kontrubusi 

antara lain sebagai berikut : 

1. Dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya bidang 

hukum keluarga khususnya hukum perkawinan. 

2. Memberikan kontribusi untuk menjadi pedoman dalam praktik 

penyelenggaraan hukum keluarga khususnya hukum perkawinan 

mengenai bagaimana menerapkan dan menegakkan hak dan 

kewajiban suami istri dalam perkawinan dengan pemisahan harta.  

 

Secara Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan refleksi 

bagi para pembuat hukum, khususnya dalam pembangunan hukum 

nasional di bidang hukum keluarga, agar bisa terwujud keadilan dalam 

penegakan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan dengan 

pemisahan harta. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

1. Paradigma  

Paradigma
35

 penelitian yang digunakan adalah paradigma 

constructivism atau lebih tepatnya legal contructivism
36

, paradigma ini 

tergolong dalam kelompok paradigma non positivistik.
37

 Paradigma 

menggariskan hal yang seharusnya dipelajari, pernyataan-pernyataan yang 

seharusnya dikemukakan dan kaidah kaidah yang seharusnya diikuti dalam 

menafsirkan jawaban yang diperoleh.Paradigma laksana jendela untuk 

mengamati dunia luar. Secara umum, paradigma diartikan sebagai seperangkat 

kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode  penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif mempunyai iterasi empat unsur, yaitu : 1). Pengambilan/penentuan 

sample secara purposive, 2). Analisis induktif, 3). Grounded Theory, 4). 

Desain sementara sesuai konteksnya.
38

 Melalui penggunaan metode kualitatif 

diharapkan dapat ditemukan makna-makna yang tersembunyi dibalik obyek 

maupun subyek yang akan diteliti. Pada tradisi penelitian kualitatif tidak 

dikenal populasi karena sifat penelitiannya studi kasus. Dalam penelitian ini 

diawali dengan data sekunder sebagai data awal kemudian dilanjutkan dengan 

data primer atau data lapangan.  
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3. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan stand point tersebut di atas, maka penelitian ini secara 

garis besar dapat dikelompokkan kedalam ranah pendekatan Socio Legal .
39

 Di 

dalam hal ini terdapat dua aspek penelitian, yaitu aspek legal research, yakni 

obyek penelitian tetap ada yang berupa hukum dalam arti “norm” dan socio 

research, yaitu digunakannya metode dan teori teori ilmu ilmu sosial tentang 

hukum untuk membantu peneliti melakukan analisis.
40

  

 

4. Social Setting 

Social setting penelitian ini adalah penegakan hak dan kewajiban suami 

istri dalam perkawinan dengan pemisahan harta. Untuk memperoleh informasi 

yang terkait dengan hal tersebut, dengan melihat kenyataan yang terjadi dalam 

praktik. 

 

5. Sumber Data, Teknik Pengumpulan Dan Analisa Data 

a. Sumber data 

Tradisi penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif sehingga 

wujud data penelitian bukan berupa angka angka untuk keperluan analisis 

kuantitatif-statistik, akan tetapi data tersebut adalah informasi yang berupa 

kata kata atau disebut data kualitatif.
41

 Sumber data dalam penelitian ini 

adalah sumber data primer yang digali dari para informan terutama hakim 

pengadilan negeri yang menyelesaikan sengketa penegakan hak dan 

kewajiban suami sitri dalam perkawinan dengan pemisahan harta. 

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan bahan 

hukum berupa buku- buku literatur, peraturan perundangan, putusan 

pengadilan, akta perjanjian kawin. majalah ilmiah, jurnal dan laporan 

penelitian serta kamus. 
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b. Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kegiatan-kegiatan, 

interview
42

 visual, interpelasi dokumen (teks) dan material, serta personal 

experience.
43

 Sesuai dengan paradigma penelitian ini, dalam melakukan 

observasi peneliti akan mengambil posisi sebagai participant observer. 

Peneliti adalah instrumen utama (key instrument)
44

  dalam pengumpulan 

data. Indepth interview dilakukan dengan pertanyaan pertanyaan terbuka 

(open ended), nanum tidak menutup kemungkinan akan dilakukan 

pertanyaan-pertanyaan tertutup (closed ended) terutama untuk informan 

yang memiliki banyak informasi tetapi ada kendala dalam mengelaborasi 

informasinya tersebut. 

c. Teknik Analisis Data 

Terhadap data primer, digunakan teknik analisis data tipe Strauss dan J. 

Corbin
45

 , yaitu dengan menganalisis data sejak peneliti berada di lapangan 

(field). Oleh karena itu selama dalam penelitian, peneliti menggunakan 

analisis interaktif dengan menggunakan fieldnote yang terdiri atas 

deskripsi dan refleksi data.
46
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pengaturan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan Dengan 

Pemisahan Harta 

1. Hukum yang mengatur hubungan suami istri  

Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) menyatakan: 

perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita 

untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa. Dari pengertian perkawinan tersebut menunjukkan bahwa hubungan 

suami istri diatur oleh hukum. 

Sebelum UUP berlaku efektif, di Indonesia berlaku beberapa ketentuan 

aturan yang mengatur tentang perkawinan, di antaranya Hukum Islam, Hukum 

Adat, KHU.Perdata, HOCI Stb. 1933, GHR Stb 1898 No. 158. Adanya bermacam-

macam aturan perkawinan tersebut menunjukkan adanya realitas keamjemukan 

hukum perkawinan. 

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang majemuk.  Asal muasal 

dari konsep masyarakat majemuk (plural society) mengacu pada tulisan Furnival, 

yang mengidentifikasi masyarakat majemuk sebagai sebuah masyarakat yang 

terdiri atas kumpulan orang-orang atau kelompok-kelompok yang berbaur tetapi 

tidak menjadi satu. Masing-masing kelompok mempunyai agama, kebudayaan, dan 

bahasa serta cita-cita dan cara hidup mereka masing-masing.
47

 

Dengan kata lain, Indonesia adalah negara yang bercorak multikultural, 

multi etnik, multi agama, juga multi golongan, termasuk multi sistem hukum yang 

berlaku dalam masyarakat. Dari perspektif antropologi hukum dapat dijelaskan 

bahwa hukum yang secara nyata berlaku dalam masyarakat selain terwujud dalam 

bentuk hukum negara (state law), juga terwujud sebagai hukum agama (religious 

law), hukum kebiasaan (customery law). Selain itu hukum juga dapat terwujud 

dalam mekanisme-mekanisme pengaturan lokal (inner order mechanism atau self 
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regulation) yang secara nyata berlaku dan berfungsi sebagai sarana pengendalian 

sosial (social control) dalam masyarakat.
48

  

Ini berarti bahwa hukum negara (state law) bukan merupakan satu-satunya 

wujud hukum yang berlaku dalam masyarakat. Jika hukum diartikan sebagai 

instrumen kebudayaan yang berfungsi untuk menjaga keteraturan sosial (social 

order), atau sebagai sarana pengendalian sosial (social control), maka selain 

hukum negara juga terdapat sistem sistem hukum lain seperti hukum rakyat (folk 

law- customery law- adat law), hukum agama (religious law), dan juga 

mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri (self-regulation atau inner-order 

machanism) dalam masyarakat. Inilah yang disebut fakta kemajemukan hukum 

(legal pluralism) dalam kajian antropologi hukum.
49

 

Dalam konteks hukum harta kekayaan perkawinan, kemajemukan bidang 

hukum tersebut terpancar dalam berbagai peraturan yang masih berlaku sampai 

saat ini, seperti dalam hukum adat, Kompilasi Hukum Islam, KUH.Perdata, dan 

UUP sebagai hukum positif. Dalam hukum adatpun  antara daerah yang satu 

dengan yang lainnya juga masih terdapat pluralitas hukum, yang didasarkan pada 

garis patrilineal, matrilineal dan parental. Di sini berarti, ada state law di satu sisi 

dan The living law di sisi lain, juga hukum yang bersumber dari nilai moral/etik. 

Dalam dimensi global, Menski menyatakan,  orang telah mengeksploitasi 

globalisasi terlalu jauh sehingga mengabaikan dimensi lokal hukum. Globalisasi 

telah meminggirkan glokalisasi (glocalization) atau kemajemukan global. Menski 

mengecam bahwa suatu tatanan hukum universal telah terbentuk sebagai suatu 

angan-angan kosong belaka (wishful thinking).
50

  

Dengan demikian, Menski menegaskan bahwa hukum itu realitasnya 

majemuk. Dari konsep ini kemudian Menski membuat teori tentang pluralisme 

hukum, yang mana hukum itu terdiri dari hukum yang berasal dari negara (state 

law), hukum yang berasal dari masyarakat dan hukum yang tercipta atas dasar 

nilai-nilai ethic/moral. Atas dasar hal ini, maka tidak mungkin hukum hanya 
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didekati dari satu pendekatan saja, melainkan mentautkan dari ketiga aspek hukum 

tersebut. 

Penegasan bahwa kemajemukan hukum sebagai suatu realitas juga 

dikemukakan von Savigny, yang  berasumsi bahwa pada prinsipnya setiap hukum 

itu berbeda, dan perbedaan itu bergantung pada tempat dan waktu berlakunya 

hukum itu. Hukum itu harus dipandang sebagai penjelmaan dari jiwa atau rohani 

suatu bangsa (volksgeist). Asumsi Savigny tersebut mengisyaratkan kepada kita 

bahwa hukum itu tidak memiliki validitas dan atau tidak diterapkan secara 

universal, karena setiap masyarakat telah membangun lingkungan hukumnya 

sendiri, tata kramanya, adat istiadatnya, dan bahasa khasnya sendiri. Semua arahan 

normatif itu lebih dipandang sebagai simbol „jati diri‟ kelompok yang 

membedakannya dengan kelompok masyarakat lain dan sebagai sumber 

pembentukan „pandangan dunia‟ dari kelompok masyarakat yang bersangkutan.
51

  

Kemudian, Satjipto Rahardjo juga mengingatkan  bahwa masyarakat 

Indonesia mempunyai struktur sosial yang amat majemuk dan kompleks. Keadaan 

yang demikian tentunya tidak dapat diselesaikan melalui konsep dan pendekatan 

yang mutlak dan universal yang dioperasionalisasikan melalui sistem hukum resmi 

yang dibuat oleh negara.
52

  

Berbagai pendapat yang mengakui bahwa kemajemukan hukum adalah 

suatu realitas, kemudian sering dimaknai bahwa ajaran pluralitas tersebut 

dipertentangkan dengan ideologi sentralisme hukum. Ideologi sentralisme hukum 

(legal centralism) diartikan sebagai suatu ideologi yang menghendaki 

pemberlakuan hukum negara (state law) sebagai satu satunya hukum yang 

mengikat semua warga masyarakat, dengan mengabaikan keberadaan sistem sistem 

hukum yang lain, seperti hukum agama, hukum kebiasaan, dan juga semua bentuk 

mekanisme-mekanisme pengaturan lokal yang secara empirik berlangsung dalam 

kehidupan masyarakat.
53

  

Apabila membicarakan pertentangan antara paham pluralisme dan paham 

sentralisme, gaungnya akan bergema terus manakala hal tersebut diterapkan di 

Indonesia yang sangat majemuk ini. Terlebih lagi, dalam bidang hukum 
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perkawinan sekaligus hukum harta kekayaan perkawinan, yang menjadi bagiannya, 

gema tersebut semakin keras karena bidang ini merupakan salah satu bidang 

hukum keperdataan yang mempunyai sifat sensitif dan menimbulkan potensi 

konflik. Mengupayakan unifikasi dalam bidang ini adalah mustahil, sehingga kalau 

kita sekatang sudah memiliki UUP yang bersifat nasional, maka hakikatnya adalah 

unifikasi dalam keragaman. Artinya, tujuan diundangkannya UUP  dengan 

semangat unifikasi di dalamnya untuk  diberlakukan bagi seluruh masyarakat di 

Indonesia, untuk ketentuan-ketentuan tertentu salah satunya bidang hukum harta 

kekayaan perkawinan, masih menunjuk dan kembali ke keragaman peraturan. 

Dengan demikian, secara formal UUP merupakan unifikasi, tetapi secara material 

masih mengakui sebagian keragaman. 

Sebetulnya strategi untuk tetap membiarkan adanya pluralisme hukum ini 

telah dilakukan di masa pemerintahan kolonial. Para penguasa kolonial telah 

mengakui dan menerima berlakunya sistem hukum Eropa dan pada waktu yang 

bersamaan tertib hukum adat dengan ruang yurisdiksi masing-masing yang 

eksklusif. Hukum Eropa dinyatakan berlaku untuk penduduk golongan Eropa, 

sedangkan untuk penduduk golongan pribumi tetap diakui berlakunya kebiasaan, 

adat istiadat, dan pranata agama mereka dengan catatan selama tidak bertentangan 

dengan apa yang disebut “asas kepatutan dan adab yang baik”. Semua itu tersebut 

dalam Pasal 75 Reglemen Tata Pemerintahan Hindia Belanda (Indische 

Regeringsreglement) dari tahun 1854.
54

  

Terkait dengan kebijakan pembangunan hukum ini, yang menjadikan 

persoalan dalam menerapkan strategi pembangunannya dalam konteks masyarakat 

yang majemuk selalu menjadi dilema di Indonesia.  

Pembangunan yang menempati kedudukan yang utama di Indonesia 

memang menghendaki agar hukum dapat dijadikan sandaran dan kerangka acuan. 

Itu berarti hukum harus bisa mendukung usaha-usaha yang sedang dilakukan untuk 

membangun masyarakat, baik secara phisik maupun secara spiritual. Hukum 

menjadi sarana bagi yang mempunyai kekuasaan dalam pemerintahan untuk 

menetapkan dan menyalurkan berbagai kebijaksanaan pembangunan. Dengan 

demikian  segala kebijaksanaan pemerintah dapat dirumuskan dengan jelas dan 

terbuka melalui institusi yang namanya hukum itu. Disini hukum menjadi sandaran 
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bagi semua pihak.
55

 Di sinilah sebetulnya kebijakan penegakan hukum telah 

dimulai. Strategi pembangunan hukum apa yang hendak diterapkan pemerintah 

sangat mempengaruhi keberhasilannya. Sekali undang-undang yang dihasilkan 

mengandung cacat, maka sejak itulah penegakan hukum telah mengalami 

kegagalan. 

Pembentukan undang-undang  merupakan proses sosial dan proses politik 

yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh yang luas, karena itu 

(undang-undang) akan memberi bentuk dan mengatur atau mengendalikan 

masyarakat. Undang-undang oleh penguasa digunakan untuk mencapai dan 

mewujudkan tujuan-tujuan sesuai dengan yang dicita-citakan. Dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa undang-undang mempunyai dua fungsi, yaitu : Pertama, 

fungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai, Kedua, fungsi instrumental. Berpijak 

pada kedua fungsi di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukum bukan merupakan 

suatu tujuan, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan. 

Ini berarti, apabila kita mau membicarakan „politik hukum di Indonesia‟, maka 

mau tidak mau kita harus memahami terlebih dahulu „apa yang menjadi cita-cita 

dari bangsa Indonesia merdeka‟.
56

  

Politik hukum tidak lain pernyataan kehendak pemerintah tentang arah 

kebijakan dalam pembangunan bidang hukum di Indonesia. Jika dikaitkan dengan 

pemerintah sekarang, maka politik hukum pemerintah sekarang adalah kristalisasi 

pemikiran bangsa untuk mengatasi masalah hukum di masa kini dan 

implementasinya yang benar dan konsisten untuk mencapai kondisi hukum di masa 

depan yang dicita-citakan.
57

 Dengan demikian, dalam politik hukum juga 

terkandung strategi apa yang hendak diterapkan guna  membangun hukum di 

Indonesia. Tentu saja, strategi pembangunan hukum ini disesuaikan dengan kondisi 

dan situasi suatu bangsa. Negara dengan sifat kemajemukan hukum tentu 

mempunyai strategi yang berbeda dalam pembangunan hukumnya, apabila 

dibandingkan dengan negara yang bersifat homogen. 
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Menyangkut strategi pembangunan hukum dalam masyarakat majemuk ini, 

bisa berkaca dari pengalaman pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk 

menyandingkan „hukum yang diberi sanksi negara‟ dengan „hukum adat yang 

dianut rakyat‟ lewat kebijakan dualisme yang sedikit banyak dibilang sukses, 

ternyata tidak diteruskan di era pemerintahan Republik Indonesia. Dualisme yang 

mengakui koeksistensi riil antara hukum Barat dan the people’s living lawways dan 

pluralisme yang melihat secara riil banyaknya ragam hukum yang sama-sama 

signifikan dalam kehidupan nasional yang semakin mengglobal, ternyata tidak 

terlintas untuk dipertimbangkan para pemuka republik. Cita-cita nasional untuk 

“menyatukan” Indonesia sebagai satu kesatuan politik di bawah  kesatuan 

pemerintahan yang berhukum tunggal telah mengabaikan fakta kemajemukan 

hukum yang berlaku dalam masyarakat. Alih-alih menyadari dan 

mempertimbangkan ulang kebijakan yang ada, justru kebijakan unifikasi hukum 

itulah yang terus saja dikukuhkan.
58

  

Politik hukum yang dicanangkan pemerintah pada awal kemerdekaan untuk 

mempersatukan keanekaragaman sistem hukum di Indonesia ternyata tidak 

mendatangkan hasil yang memadai. Kehadirannya justru menampilkan konstruksi 

hukum yang ambigu, bagi masyarakat lokal, karena di satu sisi masyarakat lokal 

dipaksa untuk menerima dan menerapkan “sistem hukum nasional”, sementara 

merekapun masih setia dengan  “sistem hukum lokal” yang terkadang bertentangan 

dengan prinsip-prinsip hukum nasional
59

  

Pembangunan hukum yang berporos pada politik unifikasi memang telah 

berhasil melahirkan bangunan hukum yang bercirikan modern. Indonesia telah 

begitu banyak memiliki peraturan tertulis yang rasional, jelas dan relatif sistematis. 

Strategi penataan hukum yang demikian itu pada dasarnya merupakan 

pengejawantahan dari teori politik liberal yang diadopsi oleh Pemerintah Hindia 

Belanda dan kemudian diteruskan oleh pemerintah Indonesia hingga kini.  Dari 

segi ruang dan waktu, penerapan politik unifikasi di Indonesia pada waktu itu 

mungkin saja “pas” pada jamannya, terutama ketika pada saat-saat awal bangsa 

Indonesia mengambil alih kekuasaan dari pemerintah Hindia Belanda. Rasanya 

tidak ada cara lain (pada waktu itu) yang dapat dipercaya untuk menyatukan 
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Indonesia yang majemuk dan beragam ini, selain meneruskan “politik” pemerintah 

Hindia Belanda, yakni teori politik liberal, yang dalam hukum terwujud sebagai 

politik unifikasi hukum.
60

  

Namun politik hukum yang demikian ternyata menimbulkan persoalan pada 

aras praksis, khususnya dalam konteks „komunitas lokal‟ dengan keunikan dan 

pluralitasnya. Hal ini karena, karena kebijakan ini sangat menekankan pada aspek 

persatuan dan keseragaman hukum. Pada hal masyarakat yang majemuk seperti di 

Indonesia pasti akan menampilkan kekhasan-kekhasannya sendiri yang tidak 

begitu saja bisa disatupadukan.
61

  

Hal demikian terbukti ketika pemerintah berupaya menciptakan Undang-

Undang Perkawinan yang bersifat nasional dan berlaku untuk seluruh wilayah 

Indonesia dengan semangat unifikasi di dalamnya, akan berhadapan dengan 

kenyataan pluralitas bidang hukum perkawinan yang selama ini berlaku di 

masyarakat. Kondisi tersebut mencuatkan persoalan bagaimana menormatifkan 

hukum yang tunggal dengan meminggirkan realitas kemajemukan. Fakta yang 

terjadi kemudian adalah UUP merupakan “unifikasi dalam keragaman” atau ada 

yang menyatakan „unifikasi unik‟. Unifikasi dalam keragaman tersebut 

ditunjukkan misalnya dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP yang menyatakan 

bahwa perkawinan adalah sah apabila telah dilakukan menurut ketentuan hukum 

masing-masing agamnya dan kepercayaannya. Dengan demikian, apabila berbicara 

tentang keabsahan perkawinan, harus dilihat dari hukum agama, yang mana antara 

agama yang satu dengan yang lain tentu berbeda dalam memandang keabsahan 

perkawinan. 

Demikian pula dalam bidang hukum harta kekayaan perkawinan, yang 

meskipun telah ada hukum positif sebagaimana diatur dalam UUP, dalam 

realitasnya juga masih berlaku ketentuan hukum lama seperti hukum adat dan 

KUH.Perdata, dan hukum agama (hukum Islam). Dengan demikian strategi 

pembangunan hukum dalam negara yang majemuk tentu tidak cocok jikalau 

strategi pembangunan hukumnya berparadigma sentralisme dengan 

mengedepankan unifikasi dan kodifikasi hukum.  
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2. Kedudukan Suami Istri Dalam Perkawinan Dengan Pemisahan Harta 

Suatu perkawinan yang telah dilakukan secara sah menurut hukum akan 

menimbulkan hak dan kewajiban suami istri. Dengan berlakunya UU No. 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan (UUP) dan peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan 

Pemerintah  No. 9 tahun 1975 (selanjutnya disingkat PP No. 9 tahun 1975), maka 

keabsahan perkawinan harus mengikuti ketentuan keabsahan perkawinan yang 

diatur dalam UUP tersebut. 

Apabila mencermati asas-asas atau prinsip dasar perkawinan sebagaimana 

dinyatakan dalam  Penjelasan Umum UUP angka 4, salah satu asasnya yang 

tertuang dalam huruf (b) dinyatakan : bahwa suatu perkawinan adalah sah 

bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas keabsahan perkawinan  tersebut 

kemudian terpancar dalam Pasal 2 UUP  yang menyatakan : 

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu. 

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Ketentuan tersebut kemudian dilengkapi dalam Penjelasan pasal 2 yang 

menyatakan : Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan 

diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan 

UUD 1945.Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi 

golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau 

tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. 

Mengenai sah dan tidaknya perkawinan, Hazairin menyatakan bahwa : bagi 

orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar “hukum 

agamanya sendiri”. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau 

Budha, seperti yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, maka sah tidaknya suatu 

perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974, diukur dengan ketentuan hukum agama 

dan kepercayaannya masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan itu.
62

 

Selanjutnya perkawinan dicatat menurut peraturan perundan-undangan yang 
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berlaku. Dalam Penjelasan Umum UUP pada sub 4b, dinyatakan : “……. 

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-

peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang 

dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang dimuat dalam 

daftar pencatatan”. 

Terkait ketentuan Pasal 2 UUP tersebut, unsur agamawi sedemikian 

dominan, karena syarat keabsahan perkawinan ditentukan oleh unsur agama, maka 

akan terjadilan degradasi capaian tujuan unifikasi UUP yang semula dibayangkan 

pasti mengarah pada keseragaman pelangsungan perkawinan bagi setiap warga 

negara Indonesia.
63

 Pengaturan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP menunjukkan 

bahwa UUP berjiwa religius dan sekaligus menunjukkan pula bahwa UUP 

merupakan unifikasi dalam keragaman, atau secara formil UUP merupakan 

unifikasi tetapi secara materiil menunjukkan adanya keragaman. Kemudian adanya 

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUP menunjukkan bahwa dalam memandang 

keabsahan perkawinan bisa dilihat dari dua hukum yakni hukum agama dan hukum 

negara.  

Ketentuan keharusan pencatatan perkawinan bahkan tegas diatur dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 5 ayat (1) KHI menyatakan : Agar terjamin 

ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. 

Pasal 6 ayat (1) KHI menyatakan : Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, 

setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan 

Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai 

Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum (ayat 2). 

D.Y Witanto menyatakan,
64

 pembentuk undang-undang hendak memadukan 

unsur-unsur keagamaan dengan unsur-unsur legal administratif sebagaimana dalam 

rumusan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP. Upaya memadukan kedua unsur tersebut 

mengandung beberapa konsekuensi, antara lain : 

1. Mengandung konsekuensi positif, karena suatu perkawinan selain bisa 

memenuhi titah dan perintah agama disisi lain negara juga dapat melakukan 

pegaturan terhadap proses perkawinan yang dilakukan oleh warganya. 
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2. Mengandung konsekuensi negatif, ketika pengaturan itu dipandang sebagai 

bentuk intervensi dari negara terhadap kegiatan atau prosesi keagamaan, karena 

perkawinan dipandang sebagai suatu bentuk menjalankan ibadah keagamaan. 

Terlepas dari konsekuensi positif dan negatif tersebut, pada umumnya 

negara-negara di dunia termasuk negara yang berideologi agama sekalipun, tetap 

mengatur suatu kewajiban pencatatan perkawinan dalam sebuah perundang-

undangan. Hal ini dimaksudkan agar negara bisa melindungi perbuatan hukum 

yang dilakukan oleh warganya, yakni melakukan tindakan perlindungan secara 

administratif dalam bentuk pencatatan agar tindakan hukum tersebut memiliki 

dokumen yang otentik. 

Otentikasi perkawinan juga akan bermanfaat bagi akibat-akibat hukum yang 

timbul dari sebuah perkawinan, misalnya jika terjadi kelahiran anak, maka riwayat 

dan asal usul anak akan mudah untuk dibuktikan karena perkawinan yang 

mendahuui proses kelahiran tersebut telah tercatat dengan baik. Sedangkan apabila 

perkawinan tersebut tidak didaftar, maka kelahiran seorang anak akan sulit untuk 

dibuktikan pada saat terjadi sengketa asal usul keturunan. Pendaftaran perkawinan 

juga akan memberikan perlindungan kepada pihak suami atau isteri dari tuntutan 

pihak ketiga atas perkawinan yang mereka lakukan. 

Dengan demikian hakikat keabsahan perkawinan yang dikehendaki oleh 

UUP adalah sah secara hukum agama sekaligus dicatatakan atau sah secara hukum 

negara. Dengan makna keabsahan perkawinan tersebut, maka perkawinan yang 

hanya dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) saja atau perkawinan yang 

dilakukan secara agama tanpa dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku maka perkawinan tersebut hanya sah menurut hukum agama saja, dan 

belum sah menurut hukum negara. Pentingnya pencatatan perkawinan walaupun 

hanya dikatakan bersifat administratif, tetapi harus dilakukan untuk memperoleh 

akta perkawinan sebagai bukti otentik satu-satunya terhadap suatu perkawinan. Hal 

demikian juga dimaksudkan agar terjadi ketertiban di masyarakat.  Oleh karena itu 

setiap perkawinan harus dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan. 

Pencatatan perkawinan mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak yang 

melangsungkan perkawinan dan pihak ketiga lainnya.  

Akibat hukum terhadap diri suami istri yang melangsungkan perkawinan 

secara sah terlihat jelas dalam hal pria atau wanita yang melangsungkan 

perkawinan masih belum cukup umur (KUH.Perdata : belum 21 tahun, UUP : 
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belum 18 tahun). Bagi pria maupun wanita yang dalam keadaan belum cukup umur 

tersebut, sebelum melangsungkan perkawinan, adalah dalam keadaan tidak cakap 

melakukan perbuatan hukum (onbekwaam), namun begitu melangsungkan 

perkawinan, mereka menjadi cakap (bekwaam) melakukan perbuatan hukum. 

Sebelum melangsungkan perkawinan, pria atau wanita yang belum cukup umur 

tersebut apabila mau melakukan perbuatan hukum harus diwakili ayah/orang tua 

atau walinya. Namun begitu melangsungkan perkawinan, maka mereka dapat 

melakukan sendiri perbuatan hukum yang dikehendakinya. 
65

 

Dalam KUH.Perdata hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 103 

s/d pasal 107, yakni : Suami istri harus setia menyetiai, tolong menolong dan bantu 

membantu. Suami istri juga berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak 

mereka. Suami adalah kepala perkawinan oleh karena itu istri wajib tunduk dan 

patuh kepada suami. Istri wajib tinggal dalam satu rumah dengan suaminya, dan 

wajib mengikuti dimanapun suami memusatkan tempat kediamannya. Sebaliknya 

suami wajib menerima siistri dalam rumah yang didiaminya. Selain itu suami juga 

wajib melindungi istrinya dan memberi segala apa yang perlu sesuai dengan 

kedudukan dan kemapuannya.  

Dalam UUP hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 30 s/d pasal 

34. Sebelum ketentuan ketidakcakapan seorang wanita yang terikat tali perkawinan 

dicabut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963, terdapat 

perbedaan yang krusial antara pengaturan dalam KUH.Perdata dengan UUP, yakni 

menyangkut kemampuan istri untuk melakukan perbuatan hukum. 

Menurut KUH.Perdata seorang wanita yang terikat tali perkawinan pada 

prinsipnya menjadi tidak cakap (onbekwaam) melakukan perbuatan hukum (Pasal 

108). Ketentuan ini berbeda dengan UUP. Menurut UUP wanita yang terikat tali 

perkawinan tetap cakap (bekwaam) melakukan perbuatan hukum (pasal 31 ayat 2). 

Akibat logis berikutnya adalah mengenai tempat kediaman daan sikap hubungan 

suami istri. menurut UUP, suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang 

tetap. Rumah tempat kediaman tersebut ditentukan oleh suami istri bersama (pasal 

32). Antara suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia 

menyetiai dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (pasal 33). 
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Dalam melakukan tindakan terhadap harta kekayaan perkawinan 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UUP ditentukan, 

bahwa jika tindakan tersebut menyangkut harta kekayaan bersama, maka suami 

atau istri dapat bertindak atas persetujuan bersama kedua belah pihak. Dalam hal 

tindakan tersebut mengenai harta bawaan masing-masing dari suami istri, maka 

suami/istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum 

mengenai bendanya. Ketentuan seperti itu tidak ada dalam KUH.Perdata. menurut 

Pasal 124 KUH.Perdata pihak suamilah yang diberi wewenang untuk mengurus 

harta kekayaan perkawinan. untuk ini pihak suami dapat menjual, 

memindahtangankan dan membebani (menjaminkan) tanpa campur tangan pihak 

istri. 

Di lain pihak karena kodratnya, hukum membedakan status suami dengan 

istri. Suami adalah kepala perkawinan (Pasal 105 ayat 1 KUH.Perdata) atau kepala 

rumah tangga (Pasal 31 ayat 3 UUP), dan istri adalah ibu rumah tangga (Pasal 31 

ayat 3 UUP). Berhubung dengan ini maka suami wajib melindungi istrinya dan 

memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 

kemampuannya, sedang istri wajib mengatur urusan rumah tanga sebaik-baiknya 

(Pasal 107 KUH.Perdata, Pasal 34 UUP).  

Ikatan perkawinan antara suami istri juga membawa akibat timbulnya 

hubungan semenda antara mereka dengan keluarga pasangannya. Antara suami 

dengan orang tua pihak istri terjalin hubungan menantu dengan mertua. Suami 

dengan keluarga pihak istri terjalin hubungan periparan. Hubungan semenda 

menimbulkan akibat hukum, misalnya antara menantu dengan mertua dilarang 

melangsungkan perkawinan.
66

 

Sebagai akibat suatu perkawinan yang juga menimbulkan hubungan 

alimentasi, yakni adanya hak dan kewajiban timbal balik antara orang tua dan 

anak. Apa yang menjadi kewajiban orang tua adalah hak anak, demikian pula apa 

yang menjadi kewajiban anak adalah hak orang tua. Dalam alimentasi ini 

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 298 jo 321 KUH.Perdata, Orang tua wajib 

memelihara dan mendidik anaknya, anak harus hormat dan patuh pada orang tua 

dan apabila sudah dewasa wajib memberi nafkah kepada orang tua. 
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Dalam UUP hak dan kewajiban antara orangtua dan anak diatur dalam pasal 

45 s/d 48. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka 

sebaik-baiknya, sampai anak bisa berdiri sendiri. Anak wajib menghormati orang 

tua dan menaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa ia wajib 

memelihara orang tua menurut kemampuannya. Orang tua mewakili anak 

mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Orang tua 

tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang 

dimiliki anak kecuali kepentinga anak menghendaki. 

Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak dan kewajiban 

suami istri diatur dalam pasal 77 s/d 84. Ketentuan hak dan kewajiban suami istri 

dalam tersebut senada dengan ketentuan hak dan kewajiban yang diatur dalam 

UUP. 

Dari apa yang telah diuraikan di atas, terlihat bahwa dalam ketentuan UUP 

telah memberikan kedudukan yang seimbang antara hak dan kedudukan suami istri 

dalam perkawinan. ini merupakan perwujudan dari salah satu asas hukum 

perkawinan, yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang 

dengan hak dan kedudukan suami  baik dalam kehidupan rumah tangga maupun 

dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam 

keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri. Dengan 

demikian dalam pengaturan hak dan kewajiban suami istri dalam undang-undang 

khususnya UUP telah mencerminkan asas keseimbangan. 

Asas keseimbangan hak dan kedudukan suami istri dalam perkawinan telah 

mencerminkan asas keadilan. Kata keadilan
67

 berasal dari kata „adl‟ yang berasal 

dari bahasa Arab, dalam bahasa Inggris disebut „justice‟, yang  memiliki kesamaan 

arti dengan „justitia‟ (bahasa Latin). Kata justice dalam bahasa Inggris berasal dari 

kata „just‟, yang memiliki persamaan arti dengan : justus (bahasa Latin), juste 
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(dalam bahasa Prancis), justo (dalam bahasa Spanyol), dan gerecht (dalam bahasa 

Jerman).
68

  

Dalam praktik di masyarakat, perkawinan yang dilangsungkan biasanya 

dilakkan tanpa perjanjian kawin. Artinya, diantara suami istri terjadi persatuan 

harta. Namun, apabila calon suami istri menghendaki bahwa dalam perkawinan 

terjadi pemisahan harta, maka mereka dapat mengaturnya dengan perjanjian kawin. 

Jadi perjanjian kawin merupakan instrumen yang disediakan undang-undang bagi 

calon suami istri untuk menyimpangi ketentuan harta perkawinan yang diatur 

dalam undang-undang.  

Dalam hal perkawinan dilakukan dengan pemisahan harta, sebagian besar 

mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam klausul perjanjian kawin 

mereka. Namun, jika tidak diatur, maka suami bertanggung jawab atas semua 

keperluan keluarga, sebagai konsekuensi yang berkedudukan sebagai kepala rumah 

tangga. 

 

B. Penegakan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan Dengan 

Pemisahan Harta 

Penegakan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan terkait dengan 

tataran implementasinya. Dalam penegakan hak dan kewajiban suami istri dalam 

suatu perkawinan yang lazim dilakukan (tanpa perjanjian kawin), tidak terlalu 

menimbulkan problema. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana menegakkan hak 

dan kewajiban suami istri dalam perkawinan dengan pemisahan harta.  

Sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, bahwa calon suami istri diberi 

kebebasan untuk mengatur harta kekayaan mereka atas dasar kesepakatan dengan 

membuat perjanjian kawin. Dalam perjanjian kawin bisa ditentukan bahwa di antara 

suami istri tidak ada percampuran harta atau dengan kata lain dalam perkawinan 

mereka terjadi pemisahan harta. Sehingga dalam perkawinan tersebut tidak ada harta 

bersama yang ada adalah harta pribadi suami dan/atau harta pribadi istri. 

Dengan demikian hal pertama yang harus diperhatikan terkait sistem hukum 

harta kekayaan yang dipakai suami istri dalam suatu perkawinan dengan melihat 

apakah dibuat perjanjian kawin atau tidak. Jika tidak ada perjanjian kawin, maka 
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ketentuan undang-undanglah yang dipakai sebagai dasarnya. Namun jika dibuat 

perjanjian kawin, maka isi perjanjian kawin itulah yang berlaku. 

Jadi, perjanjian Kawin ini merupakan perjanjian yang dibuat calon suami isteri 

sebelum perkawinan dengan tujuan untuk mengatur akibat perkawinannya terhadap 

harta kekayaan perkawinan. Dalam hal demikian berarti,  hukum harta kekayaan 

perkawinan yang ada dalam undang-undang tidak berlaku bagi mereka. Dengan kata 

lain, hukum harta kekayaan perkawinan yang ada dalam undang-undang sifatnya 

adalah hukum yang menambah (aanvullendrecht) dan karenanya pasangan calon 

suami isteri dapat menyimpanginya. Apabila dalam suatu perkawinan suami isteri 

tidak membuat perjanjian kawin, hukum harta kekayaan perkawinan yang berlaku 

bagi mereka adalah hukum harta kekayaan perkawinan sebagaimana yang diatur 

dalam undang-undang. 

Selama ini ada pandangan masyarakat yang menganggap “tabu” apabila 

membicarakan persoalan harta sebelum perkawinan dilangsungkan, karena itu 

seseorang yang mempersoalkan masalah tersebut biasanya akan mendapatkan cap 

sebagai materialistis, individualistis, dan egoistis. Konsekuensinya, ketika salah satu 

calon suami isteri hendak mengatur hartanya dengan perjanjian kawin bisa 

menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi pasangannya yang kadang bisa 

menyebabkan perkawinan tidak jadi dilangsungkan. Fakta inilah yang menjadikan 

pembuatan perjanjian kawin jarang sekali dilakukan khususnya bagi warganegara 

Indonesia (WNI) „Asli‟, karena tidak sesuai dengan adat ketimuran Indonesia.  

Di sisi lain, pembuatan perjanjian kawin didasari oleh pikiran rasional sebagai 

tindakan antisipasi terhadap kemungkinan pecahnya perkawinan untuk meminimalkan 

terjadinya sengketa harta perkawinan dikemudian hari. Oleh karenanya pembuatan 

perjanjian kawin dalam praktik pada masa lalu umumnya hanya dibuat oleh mereka 

yang (dahulu) tunduk pada KUH.Perdata, yang memang bagi mereka mengharuskan 

setiap calon suami isteri secara cermat meneliti kondisi masing-masing harta baik 

berupa aktiva maupun pasiva dari pasangannya. Risiko tidak dibuatnya perjanjian 

kawin sangatlah besar, karena terbentuk persatuan bulat yang meliputi semua harta 

(aktiva) dan hutang (pasiva) baik yang dibawa sebelum perkawinan dan yang 

diperoleh atau dibuat selama perkawinan. Jika dalam perkawinan tersebut ternyata 

salah satu calon isteri atau suami telah mempunyai hutang, maka seketika perkawinan 

dilakukan sisuami atau siisteri pasangannya telah terbebani setengah (50%) dari 

hutang tersebut. 
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Pandangan masyarakat kini sedikit demi sedikit mulai bergeser dan mulai 

berpikir realistis dalam menata harta mereka berkenaan dengan adanya perkawinan, 

baik menyangkut harta yang dimiliki sebelum perkawinan atau sebagai harta bawaan 

dan harta yang akan diperoleh selama perkawinan. Suatu saat, barangkali perjanjian 

kawin bisa merupakan hal yang sifatnya melekat (in herent) pada suatu perkawinan 

akibat pergeseran pandangan masyarakat yang terus menerus berubah.  

Pelaksanaan isi perjanjian kawin yang mengatur harta kekayaan perkawinan,  

juga bisa berbeda dalam perkawinan yang putus karena perceraian dan karena 

kematian. Pembuatan perjanjian kawin pada dasarnya merupakan antisipasi 

pemecahan masalah harta perkawinan mereka nanti ketika perkawinannya tidak bisa 

dipertahankan lagi. Dalam hal perkawinan berakhir karena perceraian,  

penyelesaiannya tinggal mengikuti apa yang telah disepakai dalam perjanjian kawin 

tersebut. Hal berbeda apabila perkawinan putus karena kematian,  isi perjanjian kawin 

tentu tidak terlalu banyak pengaruh terhadap kedudukan masing-masing suami isteri 

yang masih hidup karena perjanjian kawin ini tidak menghilangkan  kedudukannya 

sebagai ahli waris sehingga tetap menerima bagian harta kekayaan  dari pasangan 

suami atau isterinya yang meninggal terlebih dahulu. Jadi relevansi perjanjian kawin 

ini lebih  diperuntukkan  apabila  perkawinannya putus karena perceraian. 

UUP yang bersifat religius dan komunal sangat berbeda filosofinya dengan 

KUH.Perdata yang  menekankan sisi keperdataan dan individualistis. Perbedaan 

demikian juga mempengaruhi pengaturan harta perkawinan baik yang didasarkan 

pada perjanjian kawin maupun yang diatur dalam undang undang. UUP di dalamnya 

telah mengadakan perlindungan otomatis terhadap harta bawaan dan  harta yang 

diperoleh karena warisan atau hibah selama perkawinan. Oleh karenanya, tanpa dibuat 

perjanjian kawin sebetulnya hak milik pribadi suami atau isteri telah mendapat 

perlindungan hukum, sehingga jika perkawinan putus karena perceraian harta tersebut 

tetap menjadi harta pribadi masing-masing yang memiliki. Apabila suami isteri 

membuat perjanjian kawin sebetulnya tinggal menata harta yang diperoleh selama 

perkawinan. Namun demikian, berdasarkan isi akta perjanjian kawin yang ada dalam 

praktik, selain mengatur harta yang diperoleh selama perkawinan, juga berisi 

penegasan atas harta harta yang dimiliki masing-masing suami isteri sebelum 

perkawinan. 

Pasal 35 ayat (2) UUP menyatakan : “harta bawaan dari masing-masing suami 

dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan 
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adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan 

lain”. Sedangkan Pasal 36 aya (2) UUP menyatakan : ”mengenai harta bawaan 

masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan 

perbuatan hukum mengenai harta bendanya”. Pasal 35 ayat (2) UUP tersebut,  

mengatur konsep harta pribadi, sedangkan Pasal 36 ayat (2) UUP mengatur 

kewenangan bertindak terhadap harta pribadi. Jadi menurut UUP harta pribadi  bisa 

meliputi  harta bawaan masing-masing calon suami isteri dan harta yang diperoleh 

secara cuma-cuma baik karena warisan, hibah atau hadiah selama perkawinan. Harta 

ini setelah perkawinan mereka putus karena perceraian tetap menjadi milik pihak yang 

membawa harta atau yang menerima harta secara cuma-cuma tersebut. Dengan 

demikian pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan tanpa membuat 

perjanjian kawin, undang-undang sudah cukup memberikan perlindungan hukum 

terhadap harta pribadi. Dalam praktik di pengadilan, untuk membuktikan apakah 

suatu harta merupakan harta bersama atau harta pribadi cukup dibuktikan dengan akta 

perkawinan yang bisa diketahui mulainya perkawinan dan tanggal perolehan harta 

seperti jika harta tersebut berupa tanah dengan menunjukkan sertifikat tanahnya. Jika 

harta diperoleh sebelum perkawinan, berarti merupakan harta pribadi dan jika harta 

diperoleh setelah perkawinan berarti secara formal merupakan harta bersama, 

walaupun dalam kasus kasus tertentu suatu harta yang secara formal merupakan harta 

bersama tetapi secara materiil merupakan harta pribadi karena pembeliannya berasal 

dari pemberian orang tua suami atau isteri sebelum perkawinan dilangsungkan. Dalam 

hal ini persoalan pembuktian sangat penting dan agak rumit dalam menentukan suatu 

harta yang secara formal merupakan harta bersama tetapi sesungguhnya secara 

meteriil merupakan harta pribadi. 

Dalam hal, suatu harta itu merupakan harta pribadi, maka kewenangan bertindak 

sepenuhnya ada pada suami atau isteri yang memiliki sebagaimana ditentukan Pasal 

36 ayat (2) UUP, sehingga jika suami atau isteri akan menjual harta pribadinya 

misalnya berupa tanah yang merupakan harta bawaan, maka suami atau isteri yang 

memiliki tanah tersebut bisa bertindak sendiri tanpa perlu persetujuan dari isteri atau 

suaminya. Namun demikian, dalam praktik pengalihan hak atas tanah yang 

merupakan milik pribadi yang diperoleh dari harta bawaan,  Kantor Pertanahan (BPN) 

tetap meminta persetujuan pasangannya suami atau isterinya dengan alasan demi 

keamanan. Hal demikian inilah yang merupakan tindakan yang berlebihan karena 
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undang-undang sudah memberikan perlindungan hukum dalam melakukan tindakan 

pengalihan terhadap tanah yang merupakan harta pribadinya.  

Karena sudah ada perlindungan hukum secara otomatis terhadap harta pribadi, 

calon suami isteri yang masih membuat perjanjian kawin dalam perkawinannya lebih 

ditujukan untuk melindungi pengahasilan yang diperolehnya selama perkawinan, 

sehingga dalam perkawinan tersebut tidak ada persatuan harta melainkan berbentuk 

pemisahan harta. Dalam hal perkawinan dilakukan dengan pemisahan harta, maka 

harta yang ada dalam perkawinan tersebut hanyalah harta pribadi suami atau harta 

pribadi isteri. Jika kemudian perkawinan putus karena perceraian tidak ada harta yang 

dibagi di antara suami isteri, dan masing-masing tetap memiliki harta pribadinya.  

Oleh karena itu, apabila terjadi sengketa harta kekayaan perkawinan, yang pertama-

tama harus dilihat adalah apakah dalam perkawinan tersebut dibuat perjanjian kawin 

atau tidak. Kemudian kalau dibuat perjanjian kawin, apa isi dari perjanjian kawin 

tersebut. 

Dalam perjanjian kawin yang berisi pemisahan harta, karena tidak ada harta 

bersama dalam perkawinan tersebut, maka biaya untuk kehidupan keluarga biasanya 

diatur juga dalam perjanjian kawin. Namun jika tidak diatur, maka hal tersebut 

menjadi tanggung jawab suami selaku kepala rumah tangga. Dengan demikian dalam 

konteks penegakan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan dengan 

pemisahan harta didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam perjanjian kawin. Hal 

yang lebih kompeks adalah bagaimana menegakkan hak-hak suami istri dalam 

menentukan harta pribadi masing-masing. Hal ini terjadi karena meskipun dalam 

perkawinan tersebut terdapat pemisahan harta, namun kadang-kadang terjadi 

percampuran harta sehingga mengakibatkan kesulitan dalam membuktikan harta 

tersebut hak suami atau istri. Jika terjadi kesalahan pembuktian akan menciptakan 

ketidakadilan. 

Dalam keadilan terdapat ciri khusus yang menjadi khasnya, yaitu keadilan 

tertuju pada orang lain, keadilan harus ditegakkan dan dilaksanakan. Keadilan 

menuntut persamaan (equality).
69

 Kaidah hukum itu sendiri diciptakan melalui proses 

interaksi antar manusia di dalam pergaulan hidupnya. Tetapi segera setelah hukum itu 

terbentuk, ia mengatur dan mengarahkan perilaku menusia dalam kehidupan 

kemasyarakatan di tempat ia berada. Karena itu tidaklah mengherankan bahwa 
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keseluruhan pemikiran dan pembicaraan tentang hukum selalu harus bermula dan 

bermuara pada aspek kehidupan manusia yang terus tumbuh dan berkembang dalam 

berbagai seginya.  Oleh karenanya keberadaan hukum akan mengalami perubahan dan 

perkembangan terus menerus, sejalan dengan perkembangan budaya dan peradaban 

yang secara langsung berkaitan erat dengan keseluruhan sistem sarana pelaksanaan 

hukum serta mekanisme penegakannya.
70

  

Tentu saja, hukum harus dibentuk sesuai dengan prosedur atau memenuhi 

tuntutan formal  tertentu agar diakui sebagai hukum (legitimasi yuridis). Akan tetapi, 

pemenuhan aspek formal prosedural saja tidaklah mencukupi. Masih diperlukan 

tuntutan lain supaya hukum pantas disebut hukum, yakni aspek substansi atau isi yang 

menjamin agar hukum tidak boleh bertentangan dengan tuntutan keadilan.
71

 

Hukum adalah keadilan (ius) dan bukan sekedar peraturan perundang-undangan 

(lex). Hukum sebagai lex adalah kaidah formal yang merupakan artikulasi normatif 

dari ius. Dengan demikian, keadilan merupakan substansi hukum. Tuntutan dari segi 

substansi menjadi penting karena hukum dibuat dengan tujuan utama menegakkan 

keadilan melalui jaminan bahwa hak dan kewajiban segenap warga negara dapat 

dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik (legitimasi moral). Namun demikian, 

efektivitas tuntutan substansi ini sangat tergantung pada seberapa luas pengakuan dan 

penerimaan publik atas hukum yang bersangkutan. Karena itu, penerimaan publik 

menjadi tuntutan lain yang tidak dapat diabaikan.
72

  

Menurut Radbruch, dalam pengertian hukum dapat dibedakan tiga aspek, yang 

ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai. 

Aspek-aspek tersebut adalah : keadilan, tujuan keadilan atau finalitas, dan kepastian 

hukum atau legalitas. Harus diakui bahwa selalu terdapat pertentangan antara ketiga 
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aspek tersebut. Jika terjadi pertentangan, maka yang menjadi urutan prioritas adalah : 

keadilan, kepastian hukum, dan finalitas.
73

 

Tujuan hukum yang pada intinya terdiri atas keadilan dan kepastian memiliki 

dasar berpijak secara filosofis. Achmad Ali menyatakan bahwa kajian terhadap tujuan 

hukum, terlebih dahulu diketahui sudut pandangnya. Berdasarkan sudut pandang ilmu 

hukum positif normatif atau yuridis dogmatik, tujuan hukum akan bertitik berat pada 

kepastian hukum. Sedangkan dari sudut pandang filsafat hukum, maka tujuan hukum 

akan mengarah pada keadilan. Berdasarkan sudut pandang sosiologi hukum, tujuan 

hukum akan lebih dititik beratkan pada kemanfaatan hukum. Secara teoritik 

konvensional, tujuan hukum memiliki dasar pijakan teori etis yang menghasilkan 

keadilan dan teori utilitis yang menghasilkan kepastian.
74

 

Dengan demikian menjadi jelas bahwa keseluruhan tujuan hukum pada 

dasarnya bersandar pada dua teori besar, yakni teori etis dan teori utilitis. Sedangkan 

teori-teori lain yang sering pula disebut dalam berbagai pembahasan tujuan hukum 

merupakan varian atau kombinasi dari dua teori besar tersebut. 

Teori etis berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. 

Makna keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian 

atau haknya. Bagian atau hak setiap orang tidak berarti harus sama. Aristoteles 

membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan 

distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang bagian atau jatah 

sesuai dengan jasanya. Dalam hal ini, yang menjadi dasar keadilan distributif 

bukanlah persamaan melainkan kesebandingan. Keadilan komutatif adalah keadilan 

yang memberikan kepada setiap orang bagian atau jatah yang sama banyak tanpa 

memperhatikan jasanya, sehingga yang menjadi dasar keadilan komutatif adalah 

persamaan. 

Teori utilitis berpendapat bahwa tujuan hukum adalah mewujudkan apa yang 

berfaedah atau berguna bagi orang. Atau mewujudkan kebahagiaan sebanyak-

banyaknya kepada sebanyak mungkin manusia. Hanya dalam suatu ketertiban orang 

akan sebanyak-banyaknya mendapat kesempatan memperoleh kebahagiaan. Oleh 
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karena itu teori utilitis sangat mementingkan kepastian hukum dalam wujud peraturan 

yang berlaku umum.
75

  

Dari apa yang dikemukakan di atas, bisa dikatakan hukum identik dengan 

keadilan, keduanya sulit dipisahkan. Namun demikian, hukum bisa juga tidak selalu 

sejalan dengan keadilan, keduanya ada batasan-batasannya. Pada satu sisi kita 

mengakui adanya hukum sebagai legalitas, tetapi pada sisi yang lain kita juga 

mempertanyakan legalitas tersebut dalam hubungannya dengan hukum sebagai nilai. 

Dari sinilah kemudian terlihat adanya paradoks tersebut. 

Pada sistem hukum modern, keadilan sudah dianggap diberikan dengan 

membuat hukum positif. Akan tetapi di dalam praktik, penggunaan paradigma 

positivisme dalam hukum modern ternyata juga banyak menimbulkan kekakuan 

kekakuan sedemikian rupa sehingga pencarian kebenaran dan keadilan tidak tercapai 

karena terhalang tembok-tembok prosedural. 

Aplikasi paradigma positivisme dalam praktik hukum modern, karena lebih 

mengutamakan prosedur maka lebih banyak membuahkan sekedar formal justice yang 

belum tentu merefleksikan keadilan yang sesungguhnya, karena apa yang dinamakan 

formal justice itu sendiri bukanlah produk yang netral dan bebas dari bias politik atau 

kepentingan lain. Dengan kata lain, formal justice yang ditegakkan melalui hukum 

positif (UU) di Indonesia yang dikatakan menjunjung tinggi prinsip rule of law 

ternyata belum mampu mewujudkan keadilan yang substansial. Upaya mewujudkan 

substantial justice bisa gagal karena terbentur prosedur yang harus dipenuhi dalam 

memenuhi legalitas sistem hukum modern.
76

  

Keadilan substantif  merupakan keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-

aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang 

tidak berpengaruh pada hak-hak substantif Penggugat”. Ini berarti bahwa apa yang 

secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya 

melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja 

dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat 

menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). 

Dengan kata lain, keadilan substantif  bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan 

bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa 
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mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap 

berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa 

keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.
77

 

Untuk menciptakan keadilan substansial dalam pembuktian harta pribadi dalam 

perkawinan dengan pemisahan harta sering menimbulkan kesulitan. Hal ini karena 

dalam perkara tersebut yang masuk ranah perkara perdata ditekankan pada 

pembuktian fromil. Dengan demikian apabila suatu harta misalnya tanah dan dibeli 

setelah perkawinan, maka secara formil tanah tersebut adalah harta bersama. Atau 

apabila dalam perkawinan dengan pemisahan harta suami memiliki saham atas 

namanya, maka secara formil merupakan harta pribadi suami. Pada hal walaupun 

harta-harta tersebut secara formil telah jelas kepemilikannya tetapi bisa saja secara 

materiil terbukti sebaliknya. Dalam hal demikian, jika salah dalam menentukan 

kepemilikan harta tersebut maka keadilan substansial tidak terwujud. 

Dari hasil penelitian di pengadilan negeri diperoleh fakta bahwa peran dalam 

menjalankan kedudukan suami istri dalam perkawinan mempunyai korelasi yang 

signifikan dengan pembagian harta kekayaan perkawinan.  

Muara dari sengketa harta kekayaan perkawinan  adalah menentukan hak 

masing-masing suami isteri dengan dilakukan pembagian atas harta tersebut. Dalam 

hal ini hakim dituntut untuk menyelesaikan pembagian secara adil. Mewujudkan 

keadilan dalam putusan  bagi para pihak tentu tidak mudah, karena  keadilan bagi satu 

pihak bisa dirasakan tidak adil bagi pihak lain. Keadilan memang merupakan salah 

satu tujuan hukum, selain kepastian dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus 

mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim, semestinya merupakan resultante dari 

ketiganya, meskipun itu sulit diwujudkan karena untuk mewujudkan salah satunya 

terkadang harus memarjinalkan tujuan yang lainnya. 

Apabila dicermati dalam praktik peradilan, wujud putusan-putusan hakim lebih 

didominasi pada keadilan prosedural atau keadilan formal. Keadilan prosedural 

tersebut merupakan hal yang „aman‟ bagi hakim karena apa yang  diputuskan tersebut 

telah dilandasi oleh kepastian hukum dan ketentuan undang-undang. Namun 

demikian, dalam keadilan prosedural tersebut belum tentu mengandung keadilan yang 

sebenarnya, sebagai keadilan yang diinginkan oleh para pihak yang bersengketa. 
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Putusan-putusan hakim yang mengandung keadilan prosedural tersebut tidak lepas 

dari penggunaan paradiga yang melandasinya, yakni paradigma positivistik. 

Sebagaian besar putusan perkara harta kekayaan perkawinan   menunjukkan 

hakim menekankan pada  keadilan prosedural. Dasar yang dipakai oleh hakim adalah 

pembuktian obyek sengketa yang terbukti secara formal sebagai harta bersama, 

kemudian membaginya masing-masing (mantan) suami isteri setengah bagian. 

Pembagian demikian belum tentu mendatangkan keadilan yang sebenarnya. 

Sebenarnya, untuk mewujudkan keadilan substantif, hakim bisa mendasarkan pada 

makna yang menjadi judul dari kepala putusan, yakni : “Demi Keadilan Berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Demikian pula pedoman yang diberikan Mahkamah 

Agung RI, bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat 

yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, 

dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi 

pada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan 

masyarakat (sosial justice).
78

 Faktanya, landasan tersebut sering terabaikan.  

Dengan demikian dalam setiap perkara yang ditanganinya, hakim selalu 

dihadapkan pada tiga nilai dasar hukum yang harus diwujudkan dalam penerapan 

hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yakni : nilai keadilan, 

kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam teori Radbruch, keadilan sebagai core dari 

tata hukum. Tujuan Radbrbruch dengan proposal keadilannya itu adalah untuk 

menjamin agar tata hukum benar-benar berfungsi sebagai penjamin kehidupan dan 

martabat manusia. Keadilan menjadi landasan moral dan sekaligus tolok ukur sistem 

hukum positif. Kepada keadilan hukum positif berpangkal. Keadilan juga bersifat 

konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. 

Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.
79

 

Keadilan merupakan titik sentral dalam hukum. Adapun dua aspek lainnya, 

yaitu kepastian dan finalitas/kemanfaatan, bukanlah unit yang berdiri sendiri dan 

terpisah dari keadilan. Kepastian dan kemanfaatan harus diletakkan dalam kerangka 

keadilan itu sendiri. Dengan demikian dalam teori Radbrugh tidak diijinkan adanya 

pertentangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, seperti yang terjadi dalam 

praktik selama ini. Kepastian dan kemanfaatan, bukan saja harus diletakkan dalam 
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kerangka keadilan, tetapi juga sebenarnya merupakan satu kesatuan dengan keadilan 

itu sendiri.
80

 

Tentu saja untuk merangkum ketiga nilai dasar hukum menjadi suatu kesatuan, 

dalam praktik tidak akan mudah. Hukum yang terwujud dalam perundang-undangan 

belum tentu mencerminkan keadilan. Lain halnya jika hukum yang terwujud dalam 

peraturan perundang-undangan tersebut telah mengandung keadilan yang sebenarnya, 

maka dalam hal ini menegakkan peraturan berarti sekaligus menegakkan hukum yang 

telah berisi keadilan. Apabila itu yang terjadi, berarti selain telah  menegakkan nilai 

dasar keadilan, sekaligus juga telah tercapai kepastian dan terwujud kemanfaatan.  

Penerapan ketiga nilai dasar hukum Radbruch dalam konteks penyelesaian harta 

kekayaan perkawinan, bisa terjadi dua kemungkinan. Pertama, ketiga nilai dasar 

hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan bisa diwujudkan bersama-sama, 

yakni dalam hal : obyek sengketa telah terbukti dibeli suami atau isteri selama 

perkawinan, dan terbukti pula baik suami dan isteri selama menjalani kehidupan 

rumah tangga telah bertindak sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga yang 

baik. Maka dalam hal ini, hakim akan memutuskan obyek sengketa sebagai harta 

bersama dan dibagi masing-masing suami isteri setengah bagian. Di sini, hakim telah 

mewujudkan keadilan yang sebenarnya berdasarkan asas equalitas; sekaligus 

menegakkan kepastian hukum karena telah terpenuhi ketentuan Pasal 35 UUP dan 

telah memenuhi pembukian formal sebagai dasar dalam pembuktian perkara perdata; 

serta telah menciptakan kemanfaatan khususnya bagi para pihak yang bersengketa. 

Kedua, ketiga nilai dasar hukum tersebut tidak akan bisa terwujud bersama-

sama sebagai satu kesatuan. Dalam hal ini, apabila menekankan pada nilai kepastian 

akan meminggirkan nilai keadilannya. Dalam suatu kasus riil obyek sengketa berupa 

sebuah rumah beserta tanahnya yang diatasnamakan suami telah terbukti sebagai harta 

bersama karena diperoleh atau dibeli ketika perkawinan telah berlangsung, pada hal 

sebenarnya uang pembelian obyek sengketa tersebut berasal dari pemberian orang tua 

siisteri ketika perkawinan belum terjadi. Dalam hal ini, jika hakim mengikuti 

ketentuan Pasal 35 UUP berdasarkan pembuktian formal untuk menegakkan nilai 

dasar kepastian, tentu sudah tepat apabila diputus sebagai harta bersama dan dibagi 

masing-masing suami isteri setengah bagian. Keadilan yang terwujud disini adalah 

keadilan formal, yang tidak mengandung keadilan yang sebenarnya. Secara materiil 
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obyek sengketa adalah harta pribadi yang merupakan hak isteri karena uang untuk 

pembelian obyek sengketa tersebut berasal dari pemberian orang tua isteri. Dalam 

kasus-kasus seperti itu dan sejenisnya, menyebabkan ketiga nilai dasar hukum yang 

dikemukakan Radbruch ini seringkali terjadi ketegangan. Hubungan ketegangan 

tersebut dapat dimengerti oleh karena ketiga-tiganya berisi tuntutan yang berbeda dan 

antara yang satu dengan yang lainnya memiliki potensi untuk bertentangan.
81

 

Dalam konteks putusan hakim yang mengandung keadilan substantif, sangat 

relevan apabila mengkaitkan dengan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh 

Satjipto Rahardjo. Dalam hukum progresif inilah terkandung makna nilai keadilan 

substansial. Paradigma hukum progresif lebih mementingkan keadilan yang sifatnya 

substansial daripada keadilan yang sifatnya prosedural, hal ini bertujuan untuk 

membentuk sebuah sistem hukum yang berpihak pada keadilan serta kesejahteraan 

rakyat yang sebesar-besarnya. Dalam hukum progresif, secara garis besar terdapat dua 

komponen hukum, yaitu peraturan dan perilaku. Peraturan adalah segala hal yang 

sifatnya mengatur manusia, sedangkan perilaku adalah tindakan manusia dalam 

menjalankan hukumnya. Dengan demikian fungsi hukum adalah untuk menusia, 

bukan sebaliknya. Manusia dalam perilakunya terhadap hukum dipengaruhi oleh 

nilai-nilai budaya yang melingkupinya. Adapun interaksi antara dua komponen 

hukum dalam konsep hukum progresif  berada dalam kondisi “cair”, dalam artian 

pada waktu dan medan yang bersamaan ia tunduk pada kekuatan-kekuatan yang 

menimbulkan konflik di lain sisi. Singkatnya dinamika antara komponen hukum 

berupa peraturan dan perilaku dalam sistem hukum adalah asimetris dan tidak 

mempunyai bentuk yang tetap. 

Dalam kerangka hukum progresif, untuk mewujudkan keadilan substantif  

dalam putusannya, hakim di Indonesia boleh melepaskan diri dari belenggu undang-

undang. Hal ini bukan hanya ada dalam teori atau tradisi hukum negara tertentu, tetapi 

juga dalam sistem hukum Indonesia.
82

 Untuk mewujudkan hal tersebut, dasar yang 

bisa dipakai sebagai pegangan adalah ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945. 

Pasal 24 ayat (1) menyebutkan, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang 

merdeka utntuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan „hukum‟ dan 
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„keadilan‟. Selain itu juga berdasar Pasal 28 ayat (1) juga menegaskan, setiap orang 

berhak atas pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan „kepastian hukum yang adil‟. 

Jadi, tekanannya bukan pada kepastian hukum saja, tetapi kepastian hukum yang adil. 

Para hakim didorong untuk menggali rasa keadilan substantif (substantive justice) di 

masyarakat daripada terbelenggu ketentuan undang-undang (procedural justice).  

Namun dalam kenyataannya, peluang untuk menegakkan keadilan substantif 

dalam praktik di pengadilan masih sulit diwujudkan,  karena umumnya hakim masih 

memegang tradisi yang kuat dengan melandaskan pada paradigma positivisme yang 

menekankan pada prosedur dan memandang hukum sebatas aturan belaka, sehingga 

yang terwujud adalah keadilan prosedural, bukan keadilan substansial. Tradisi 

demikian juga terlihat dalam putusan harta kekayaan perkawinan yang mana apabila 

hakim telah membuktikan bahwa harta yang menjadi obyek sengketa terbukti secara 

formal sebagai harta bersama, maka penyelesaian pembagiannya adalah setengah 

untuk suami dan setengah untuk isteri. Pada hal, belum tentu bahwa harta perkawinan 

yang secara formal terbukti sebagai harta bersama sebenarnya secara materiil 

merupakan  harta pribadi, sehingga tidak adil kalau sebagai harta pribadi harus dibagi 

setengah-setengah untuk masing-masing suami isteri. 

Dari mana sebenarnya hakim menerapkan pembagian setengah setengah 

tersebut kalau dalam aturannya tidak secara eksplisit menyebutkan demikian? Apabila 

melacak putusan-putusan pengadilan, diketahui bahwa landasan yang dipakai hakim 

apabila belum ada ketegasan aturan adalah dengan menggunakan yurisprudensi. 

Yurisprudensi yang menunjuk pada pembagian sama besar untuk suami dan isteri 

terhadap harta perkawinan adalah putusan Mahkamah Agung tertanggal 9 November 

1976 No. 1448 K/Sip/1974 yang menyatakan harta benda yang diperoleh selama 

perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta 

bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami isteri. Putusan demikian juga 

telah ada  jauh sebelum berlakunya UUP yakni putusan  Mahkamah Agung tanggal 9 

Desember 1959 No. 424 K/Sip/1959 yang menegaskan : “menurut yurisprudensi 

Mahkamah Agung dalam hal terjadi perceraian barang gono gini harus dibagi antara 

suami dan isteri dengan masing-masing mendapat separoh bagian. 

Hal yang berbeda adalah dalam perkawinan dengan pemisahan harta. Dalam 

perkawinan demikian tentu tidak akan ada harta persatuan yang akan dibagi, namun 

selain menentukan hak dan kewajiban suami istri selama perkawinan, juga harus 

membuktikan mana yang merupakan harta pribadi pihak suami atau harta pribadi 
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pihak istri. Selain itu, apabila perkawinan dilakukan dengan pemisahan harta, karena 

tidak ada harta yang dibagi, maka peran dan perilaku suami istri selama perkawinan 

akan menjadi penting untuk pertimbangan hakim dalam menjatuhkan perwalian 

terhadap anak-anak yang belum dewasa. 

Sebagaimana diketahui bahwa perkara perceraian umumnya diikuti dengan 

sengketa harta kekayaan perkawinan dan perwalian. Dalam praktik di pengadilan 

negeri gugatan perceraian bisa diikuti dengan tuntutan perwalian, sedangkan gugatan 

perceraian tidak bisa dilakukan bersama-sama dengan gugatan mengenai harta 

kekayaan perkawinan. Yang menjadi alasan pemisahan perkara perceraian dengan 

perkara harta kekayaan perkawinan, karena keduanya merupakan perkara yang 

berbeda sehingga pembuktiannya harus sendiri-sendiri, selain itu dikatakan bahwa 

ibaratnya antara guugatan perceraian dengan gugatan harta kekayaan perkawinan itu 

adalah ibu dan anak. Jadi tidak mungkin pada saat yang sama lahir ibu dan anaknya. 

Ibu yang melahirkan anak. Sehinga perkara perceraian harus diselesaikan terkebih 

dahulu baru kemudian diikuti dengan gugatan pembagian harta kekayaan perkawinan.  

Sedangkan gugatan perceraian bisa disertai gugatan perwalian. Gugatan 

perwalian merupakan gugatan untuk menentukan siapa yang berwenangan menjadi 

wali dari anak-anak yang belum dewasa hasil dari perkawinan tersebut. Lazimnya 

anak yang masih dibawah usia 12 tahun perwalian diberikan pada siisbu, sebagaimana 

dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa untuk anak dibawah usia 

12 tahun hak hadlonah ada pada ibu. Di sinilah pentingnya hak dan kewajiban suami 

istri dalam perkawinan apakah telah dijalankan dengan baik atau tidak. Jika misalnya 

istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, seperti dia tidak mengurus 

anak-anak dan keluarga, bahkan menjadi pecandu narkoba, maka hak perwalian yang 

seharusnya diberikan pada siistri bisa diberikan pada si suami. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Dalam Hukum Perkawinan telah diatur hak dan kewajiban suami istri dalam 

perkawinan, baik terdapat dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, 

KUH.Perdata, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Apabila suami istri 

sebelum perkawinan tidak membuat perjanjian kawin, yang dalam hal ini berarti 

dalam perkawinan mereka terdapar harta bersama, maka hak dan kewajiban 

suami istri tersebut tunduk pada ketentuan undang-undang. Hak dan kewajiban 

suami istri tersebut selain menyangkut urusan intern keluarga (rumah tangga), 

juga urusan ekstern khususnya yang terkait pertanggungjawaban terhadap harta 

perkawinan. Namun, apabila suami istri dalam perkawinan membuat perjanjian 

kawin yang berisi pemisahan harta, maka hak dan kewajiban suami istri baik 

menyangkut urusan intern dan urusan eksetern diatur dalam perjanjian kawin. 

Jika hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam perjanjian kawin belum 

mengatur secara menyeluruh, maka hal-hal yang belum diatur berlaku ketentuan 

yang ada dalam undang-undang. 

2. Dalam implementasinya penegakan hak dan kewajiban suami istri tergantung 

kesepakatn suami istri. Dalam undang-undang sudah ditentukan bahwa suami 

adalah kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Secara umum 

sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab secara menyeluruh atas 

keluarga, termasuk menafkahi dan menyediakan kediaman bagi istri dan anak-

anaknya. Sebaliknya sebagai ibu rumah tangga secara umum bertanggung jawab 

ke dalam rumah tangga termasuk mengurus anak-anak. Dalam praktik, peran ini 

kadang terbalik, suami sebagai ibu rumah tangga dan istri sebagai kepala rumah 

tangga, dan hal ini tidak menjadi persoalan kalau sejak awal sudah disadari dan 

disepakati di antara mereka. Yang paling penting dalam penegakan hak dan 

kewajiban suami istri adalah ketika perkawinan putus dan menyangkut 

pembagian harta kekayaan. Dalam hal tersebut peran suami istri selama 

perkawinan yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing akan 

dipertimbangkan dalam pembagian harta kekayaan. Sedangkan apabila 

perkawinan dilakukan dengan pemisahan harta, karena tidak ada harta yang 

dibagi, maka peran dan perilaku suami istri selama perkawinan akan menjadi 
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penting untuk pertimbangan hakim dalam menjatuhkan perwalian terhadap anak-

anak yang belum dewasa. 

 

B. Saran 

Dalam praktik di pengadilan penegakan hak dan kewajiban suami istri belum terlalu 

optimal diperhatikan. Penegakan hak dan kewajiban suami istri lazimnya berjalan 

secara alamiah tergantung kesepakatan yang terjadi antara suami istri. Dalam 

perkawinan dengan pemisahan harta, hak dan kewajiban suami istri sering tidak 

diatur secara rinci, padahal ketentuan tersebut penting karena bisa menjadi 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan baik menyangkut sengketa harta 

kekayaan perkawinan maupun perwalian. Oleh karena itu dalam perkawinan dengan 

perjanjian kawin yang berisi pemisahan harta perlu mengatur secara detail hak dan 

kewajiban suami istri tersebut. Peran notaris yang membuat akta perjanjian kawin 

juga diharapkan untuk memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban suami 

istri tersebut sebelum dituangkan dalam akta perjanjian kawin. 
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