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Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 
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A. Konsonan  

Arab Indonesia Arab Indonesia 

 Th ط Tidak dilambangkan ا

 Dh ظ B ب

  (menghadap ke atas)„ ع T ت

 Gh غ Ts ث

 F ف J ج

 Q ق Ch ح

 K ك Kh خ

 L ل D د

 M م Dz ذ

 N ن R ر

 W و Z ز

 H هـ S س
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 ، ء Sy ش

 Y ي Sh ص

   Dl ض

 

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata 

maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun 

apabila terletak ditengah atau diakhir kata maka dilambangkan dengan tanda 

koma diatas (‟), berbalik dengan koma („), untuk mengganti lambang “  ع ” Vokal, 

panjang dan diftong 

 Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah 

ditulis dengan “a”, Kasrah dengan “ I”, dlomah dengan “U”, sedangkan bacaan 

panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut: 

Vocal (a) Panjang =    

Vocal (a) Panjang = 

Vocal (a) Panjang = 

 Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, tidak dilambangkan dengan “i”, 

melainkan tetap ditulis /dilambangkan dengan “iy” agar tetap dapat 

menggambarkan ya‟ nisbat diakhirnya.  

 Untuk suara diftong wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis dengan “aw” 

dan “ay”. Seperti contoh berikut: 
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Diftong “aw” = misalnya menjadi  qaulun 

Diftong “ay” =  misalnya  menjadi  khayrun 

Ta‟ Marbuthah (ة) 

Ta‟ Marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, 

akan tetapi apabila Ta‟ Marbuthah berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan 

dengan menggunakan “h” misalnya   الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat al-

mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan 

mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang 

disambung dengan lakimat berikutnya, misalnya فى رحمة اللة menjadi fi 

rahmatillah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

Name: Lilik Fauziah, NIM: 07210050, Generation 2007, Paper title: 

Division couple community property gets married siri that separate case study at 

silvan Bluru Kidul, Sidoarjo district, Sidoarjo regency, East java. 

Syari's faculty’ah Country Islam University (UIN) Maulana Malik Ibrahim. 

Counsellor lecturer: Drs. Fadil SJ.M.Ag 

Key word: Community property, Marry Siri 

According to islamic law, a legitimate nuptials is nuptials that is done 

corresponds to syariat islam, rule pock on good terms and ruled requisite 

appropriate Al Qur’an and Hadist. Marry siri constitute executed nuptials 

appropriate by condition of on good terms gets married deep islamic, but don't 

dicatatkan at Religion Business Office (KUA) or by Marker Officer Gets Married 

(VAT). Of islamic law flank, marry siri this not beget that nuptials null or 

illegitimate, but of jurisdictional positive gets married it is reputed not through 

legitimate procedure, since don't mencatatkan its nuptials correspond to marriage 

Law rule Number 1 Year 1974 Sections 2. 

In this research, researcher tries to solve aught problem in problem formula 

which is community property division performing couple gets married siri that 

separate and constraints in division community property which figure situation or 

aught phenomenon and analyses acquired data with comes to pieces it is 

terminological category in shaped word or sentence. To the effect this research to 

know deep performing division community property and constraints in its 

division. 

In observational type that utilized by kualitatif and of its character facet 

observational this gets descriptive character which is analisis what does 

mengambarkan or depicting systematically, factual, and accurate about fact, 

characters and relationships among phenomenon that is analyzed. In data 

collecting that is utilized in this research which is: interview and documentation, 

meanwhile data processing method via severally phase until results accurate data, 

which is:  editing, classifiying, verifying, analyzing in analyzing utilizes to 

methodic triangulangsi, concluding. 

About problem of siri's nuptials in this paper is division deep performing to 

community property in nuptials. Working through performing and constraint to 

community property in islamics law terminological nuptials, notably in term 

separate happening. Separate in nuptials siri will evoke a lot of problem since its 

nuptials doesn't be noted passes a law state. So will struck a snag to hit separate 

and division community property. In term nuptials done by siri's ala, therefore 

marks sense community property in nuptials ruledding to terminological islamic 

law, one that knows to mark sense husband deliverance asset or wife and acquired 

object asset up to nuptials happens. In a nuptials where husband second and same 

wife works, therefore both have rights to acquired object asset that. 
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ABSTRAK 

Nama : Lilik Fauziah, NIM: 07210050, Angkatan 2007, Judul Skripsi:  

Pembagian harta bersama pasangan nikah siri yang bercerai studi kasus didesa 

Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.  

Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Dosen pembimbing : Drs. Fadil SJ. M.Ag 

Kata kunci: Harta Bersama, Nikah Siri 

Menurut hukum Islam, suatu pernikahan yang sah adalah pernikahan yang 

dilakukan sesuai dengan syariat agama Islam, memenuhi ketentuan rukun dan 

syarat-syarat yang diatur sesuai Al Qur’an dan Hadits. Nikah siri merupakan 

pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun nikah dalam Islam, 

tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh Petugas 

Pencatat Nikah (PPN). Dari sisi hukum islam, nikah siri ini tidak mengakibatkan 

pernikahan itu batal atau tidak sah, tetapi dari hukum positif nikah ini dianggap 

tidak melalui prosedur yang sah, karena tidak mencatatkan pernikahannya sesuai 

dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2. 

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk memecahkan masalah yang 

ada dalam rumusan masalah yaitu pelaksanaan pembagian harta bersama 

pasangan nikah siri yang bercerai dan kendala- kendala dalam pembagian harta 

bersama yang menggambarkan keadaan atau fenomena yang ada dan menganalisa 

data-data yang diperoleh dengan memisahkannya menurut kategori dalam bentuk 

kata-kata atau kalimat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dalam pelaksanaan 

pembagian harta bersama dan kendala-kendala dalam pembagiannya. 

Dalam jenis penelitian yang digunakan kualitatif dan dari segi sifatnya 

penelitian ini bersifat deskriptif yaitu analisis yang mengambarkan atau 

melukiskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat 

serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Dalam pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu: wawancara dan dokumentasi, sedangkan 

metode pengolahan data melalui beberapa tahap hingga menghasilkan data yang 

akurat, yaitu: editing, classifiying, verifying, analyzing. 

Permasalahan dari pernikahan siri dalam skripsi ini adalah pelaksanaan 

dalam pembagian terhadap harta bersama dalam pernikahan. Membahas 

pelaksanaan dan kendala terhadap harta bersama dalam pernikahan menurut 

hukum Islam, khususnya dalam hal terjadi perceraian. Perceraian dalam 

pernikahan siri akan menimbulkan banyak masalah karena pernikahannya tidak 

tercatat secara hukum negara. Jadi akan mengalami kesulitan mengenai perceraian 

dan pembagian harta bersama. Dalam hal pernikahan dilakukan secara siri, maka 

adanya harta bersama dalam pernikahan diatur menurut hukum Islam, yang 

mengenal adanya harta bawaan suami atau istri dan harta benda yang diperoleh 

selama pernikahan berlangsung. Dalam suatu pernikahan dimana kedua suami dan 

istri sama-sama bekerja, maka keduanya memiliki hak terhadap harta benda yang 

diperoleh tersebut.  
 



 المستخلص
، تقسيم اإلرث بعد الطالق بني الزوجني املتناكحني سرّيا 07210050. ليلئ فوزية

قسم  .البحث العلمي (.قضية ىف قرية بلورو كيدول، مبحافظة سيدوارجودراسة )
امعة اإلسالمية احلكومية موالنا مالك اجل. كلية الشريعة ب.األحوال الشخصية

 .إبراهيم ماالنج
 .املاجستريفاضل  :ملشرفا

 اإلرث، النكاح السري: كلمات الرئيسيةال
يعترب النكاح بصحته عند اإلسالم، إن وافق الشريعة اإلسالمية وكمل فيه الشرزط 

والنكاح السري هو النكاح الذي . واألركان كما كان ىف القرآن الكرمي واحلديث النبوي
يعمل بكمالة الركن والشرط ىف اإلسالم، ولكن اليسجل ىف إدارة الشؤون الدينية أو 

صح هذا النكاح عند اإلسالم، ولكن عند القانون الدويل، . املوظف املسجل النكاح
يعترب بعدم الطريقة الصحيحة لعدم تسجيله ىف الشئوون الدينية كما ينظمه القانون 

 .1974 سنة 2 فصل 1الدويل عن النكاح رقم 
تقسيم فيحاول الباحث ىف هذا البحث، أن حيل املسئلة املوجودة ىف األسئلة، وهي 
اإلرث بعد الطالق بني الزوجني املتناكحني سرّيا والعوارض ىف تقسيمه الذي يصور 

والغرض . األحوال الظواهر املوجودة وحتليل البيانات احملصلة وتفريقه ىف كلمة أو كلمات
 .من هذا البحث هو معرفة تقسيم اإلرث والعوارض فيه

ونوع البحث املستخدم هو نوع البحث الوصفي الكيفي، هو التحليل الذي يصور 
ومجع . تصويرا منظما واقعيا وحقيقيا عن الوقائع واألوصاف وعالقتها والظواهر املبحوثة

البيانات هو املقابلة والوثائق، ومنهج التحليل بطريقة التنقيخ والتصنيف والتحقيق 
 .والتحليل، وىف التحليل استخدم املنهج ترجيوالسي

واملسئلة ىف هذا البحث هو تقسيم اإلرث ىف الزواج، يبني التقسيم وعوارضه فيه 
والطالق ىف النكاح السري يؤدي إىل حدوث . عند حكم اإلسالم، والسيما ىف الطالق



املشكالت الكثرية ألن نكاحه بدون التسجيل ىف إدارة الشؤون الدينية ويورث املشقة ىف 
وينظم اإلسالم عن هذا النكاح السري عن تقسيم اإلرث عند الطالق، . تقسيم اإلرث

ويتعرف مال الزوج والزوجة واألموال احملصلة خالل الزواج، الذان مها يعمالن، فلهما حق 
 .ىف مال كل منهما

 


