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MOTTO

Bukanlah ketidak jujuran dalam dunia modern yang kita takuti 

melainkan orang yang jujur yang tidak tahu apa yang diperbuatnya

(Owen D. Young)

1

                                                          
Katono, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1974, Hal. 3
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RINGKASAN

Perkawinan merupakan suatu jalan yang dipilih oleh manusia untuk membentuk 

sebuah keluarga dengan harapan akan lahir generasi baru untuk melanjutkan 

generasi sebelumnya. Dengan adanya perkawinan maka  hubungan antara laki-

laki dan perempuan sebagai suami isteri akan  di atur secara terhormat dan 

berdasarkan hubungan kasih sayang terjalin diantara keduanya. Adapaun tujuan 

perkawinan itu adalah untuk menyambung keturunan yang kelak akan dijadikan 

sebagai ahli waris. Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan suami isteri 

merupakan naluri insani dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanah 

Allah SWT kepada suami isteri tersebut.

Dalam sebuah perkawinan terdapat harta yang akan digunakan sebagai awal 

dalam hidup berumah tangga dimana harta tersebut adalah harta asal ataupun 

nantinya akan lahir harta bersama,maka dari itu harus dapat dijelaskan pula para 

pihak yaitu disebut suami dan istri hendaknya mempertimbangkan adanya harta 

tersebut,takutnya nanti akan menjadi suatu masalah dibelakang hari. Maka dalam 

hal ini bila terjadi sengketa hendaknya diselesaikan secara bersama dengan 

keputusan yang diinginkan. Dengan cara penyelesaian yang sudah dianggap tepat 

dalam suatu perkawinan.

Penyelesaian sengketa secara khusus mempunyai makna bahwa di dalam suatu 

sengketa yang terjadi diantara suami dan istri perbedaan pendapat diantara kedua 

belah pihak karena harta juga dapat mengacu pertikaian. Sehingga atas hal inilah 

terjadi suatu ketidakseimbangan kepemilikan dan diperlukan adanya suatu 

kebijakan  untuk menyetarakan kedudukan bagi kedua belah pihak ini.

Para pihak tentunya tidak ingin sengketa yang menimpa dirinya akan 

mempengaruhi perkawinannnya dan merugikan pihaknya dalam segi pewarisan. 

Oleh karena itu pihak tentu mengharapkan suatu penyelesaian yang adil dan 

aturan-aturan hukum yang jelas dalam menelesaikan sengketa yang melibatkan 

harta tersebut.
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Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum yakni sebagai syarat 

akademis guna memenuhi kewajiban menyelesaikan tugas akhir untuk 

memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember dan 

tujuan khusus yakni untuk Untuk mengetahui dasar pertimbangan dalam 

menentukan harta dalam perkawinan dan Untuk mengetahui penyelesaian 

sengketa sengketa secara mediasi dalam suatu perkara didalam perkawinan.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Tipe penelitian 

dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif (Legal Research). Hukum sebagai 

konsep normatif adalah hukum sebagai norma, Sebagaimana yang terdapat dalam 

penelitian hukum adalah suatu proses dalam menemukan hukum, prinsip-prinsip 

hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi

dan untuk penelitian dengan memfokuskan dan mengkaji penerapan kaidah-

kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, maka hasil yang diperoleh dalam 

penelitian hukum akan mengandung suatu nilai.

Bentuk metode yang digunakan dalam penyelesaian sengketa harta bersama dalam 

suatu perkawinan yang terdiri dari pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, 

syarat-syarat perkawinan; harta perkawinan yang terdiri dari dari pengertian harta 

asal, pengertian harta bersama; penyelesaian sengketa yang terdiri dari pengertian 

sengketa, penyelesain sengketa didalam pengadilan (litigasi), penyelesaian 

sengketa diluar pengadilan (non litigasi), perbedaan penyelesain sengketa didalam 

pengadilan dan diluar pengadilan.
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