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Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan,  

dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan,  

dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya.  

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 

(QS.An-Nisa’ : 32) 
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Maka dengan goresan tintaku, 

Ku persembahkan sebuah kenangan,,,,, 

Teristemewa untuk: 

Ayahku (Bapak Darnawi)yang teramat kuhormati dan kucintai, beserta ibuku 

(ibuk Dzuriyani) yang telah kureguk kasih sayangnya hingga selama ini,,lewat 

limpahan kasih dan cintanya serta dorongan spiritual maupun material yang 

tercurah kepada anak-anaknya. 

Adikku yang aku sayangi (dek budi), masku (mas Reza As-Syafiq), mbakku 

(mbak Rika) yang selalu memberikan motivasi dan tak pernah lelah memberiku 

semangat, pemberi inspirasi pada jiwaku, penopang kegelisahan saat akau 

terpuruk dalam duka. 

Sobat-sobat seperjuanganku yang tersayang. 

- Sahabat-sahabat baikku COR’S ’07 karena kalian aku mengenal arti 

persahabatan. 

- Teman-teman AS B ’07 terimakasih atas perjuangan bareng dari pertama 
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- Teman-teman dan adik-adik kos MACAN yang aku sayangi terimakasih 

atas semngat dan doa’nya. 
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merindukanmu sobat…. 

Dan untuk pembaca semua, 



vi 

 

Maaf, hanya serangkaian kata ini yang mampu ku persembahkan…. 

Semoga bermanfaat, Amin…… 
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kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan bahan rujukan. 
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ABSTRAK 
 
 

Dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 
tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat hukum dari pembatalan  perkawinan 
ada dua yaitu berlaku surut dan tidak berlaku surut,. Yang berlaku surut ialah 
terhadap waktu dimulainya pembatalan perkawinan yakni setelah keputusan 
pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan keputusan tidak 
berlaku surut terhadap, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, 
suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta 
bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain 
yang terdahulu, orang-orang ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh 
hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan 
mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun dalam permasalahan yang penulis 
teliti dari akibat hukum pembatalan perkawinan tersebut tidak ada kejelasan 
tentang status harta bersama dalam pembatalan perkawinan apakah 
diberlakukan surut atau tidak. 

 
Adapun tujuan penelitian adalah, pertama, untuk mengetahui status 

harta bersama sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan menurut 
hukum perkawinan  di Indonesia. Kedua  untuk mengetahui status harta 
bersama sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan menurut fikih 
munakahat. 

 
Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka ( Library 

Reseacrh). Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan 
kualitatif. Sebagai sumber data dalam objek penelitian ini adalah hukum 
perkawinan di Indonesia, fikih munakahat dan wawancara dengan ahli hukum 
dan advokad LKBHI IAIN Walisongo Semarang. Teknik analisis yang 
digunakan adalah analisis komparatif. 

 
Hasil penelitian menunjukkan. Pertama, status harta bersama dalam 

pembatalan perkawinan menurut hukum perkawinan di Indonesia yaitu, harta 
bersama itu tetap ada sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan 
seperti halnya perkawinan yang putus karena perceraian yaitu diatur dalam 
undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 37 dan penyelesaiannya 
diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 97. Kedua, status harta bersama 
dalam fikih munakahat  yaitu, harta bersama dalam perkawinan tetap ada, dan 
diwujudkan melalui tiga hal yakni,pertama, akad nikah yang merupakan 
mitsaqan ghalidza, sebuah ikatan yang kokoh,kedua, syirkah yakni 
bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat 
dibedakan antara keduanya dan ketiga, ‘urf yakni kebiasaan dalam sebuah 
masyarkat baik berupa perbuatan maupun perkataan. Dan status harta bersama 
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tersebut menjadi akibat hukum dari perkawinan yang dibatalkan yang berarti 
tidak diberlakukan surut.  

 
KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan 

hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. 

Skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP 

STATUS HARTA BERSAMA SABAGAI AKIBAT HUKUM 

PEMBATALAN PERKAWINAN “ . Dengan judul itu penulis ingin meneliti 
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akhir. 

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh 
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