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”Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah 
bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-

isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat” 
(An Nisa’:21) 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSEMBAHAN 

                                                 
1Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alqur’an, Alqur’an Dan Terjemahnya, 

Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003, hlm. 64 
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Abstrak 
 
 



Dampak dari perkawinan adalah terjadinya perikatan suami-istri yang 
kemudian menimbulkan hak dan kewajiban. Prinsipnya karena perkawinan 
semuanya menjadi terikat, baik materi maupun non materi. Selama perkawinan 
tentunya ada harta yang dihasilkan dari hasil usahanya baik oleh suami atau istri, 
atau secara bersama-sama, itulah harta bersama. Dalam fiqih klasik tidak dikenal 
harta bersama, tidak ada persatuan harta kecuali dengan syirkah, sedangakan 
perkawinan dan syirkah merupakan dua akad yang berbeda. Sehingga selama 
tidak ada akad syirkah maka harta suami dan istri tetap terpisah. Sementara KHI 
yang menjadi pedoman hukum kelurga Islam Indonesia mengatur tentang harta 
bersama dalam perkawinan, juga tentang hak pengelolaan harta bersama, dimana 
suami-istri mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkan dan mengelola harta 
tersebut (pasal 92). Ketentuan harta bersama ini juga dapat dijumpai dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Terkait hak pengelolaannya, 
KUH Perdata memberikan hak pengelola pada suami, disini suami mempunyai 
hak lebih untuk mengelola, bahkan diperbolehkan memindahtangankan tanpa 
campur tangan istri.    

 Permasalahan dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana konsep harta bersama 
menurut pasal 92 KHI dan pasal 124 dan 125 KUH Perdata? 2) Bagaimana 
perbedaan dan persamaan hak pemindahtanganan dan pengurusan harta bersama 
dalam pasal 92 KHI serta pasal 124 dan 125 KUH Perdata?  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengunakan studi 
kepustakaan (library research). Metode analisis data dengan menggunakan 
metode analisis deskriptif, Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan 
metode komparatif. Data penulisan skripsi ini adalah Sumber data primernya 
adalah Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHPerd). Sedangkan Sumber sekunder adalah skripsi, buku-buku, karya tulis 
yang masih ada hubungannya dengan permasalahan yang diangkat penulis.  

Hasil penelitian ini, penulis menemukan: 1) Beberapa konsep dasar 
pembentukan harta bersama. KHI prinsipnya, meskipun ada harta bersama dalam 
kelaurga, dan perkawinan tidak mengakibatkan terjadinya persatuan harta antara 
suami dan istri. Juga tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-masing 
yang dibawa ke dalam rumah tangga. Dalam KUH Perdata, konsep harta bersama 
merupakan dampak dari perkawinan, disini perkawinan dimaknai sebagai 
perkumpulan. 2) Mengenai pengelolaan harta bersama, KHI  memberikan porsi 
yang sama dan seimbang,  suami dan istri berhak memindahtangankan harta 
bersama tersebut dengan ketentuan atas persetujuan kedua pihak. Sedangkan 
KUH Perdata terdapat ketidakseimbangan, dimana kekuasaan suami lebih tinggi  
dibanding istri termasuk dalam hak memindahtangankan harta bersama, inilah 
yang disebut asas maritale macht, bahkan istri dianggap tidak cakap untuk 
bertindak di muka hukum. 
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