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Tema: Pembagian Harta Gono Gini 

 

Salah satu akibat perkawinan terhadap harta suami dan istri adalah terbentuknya harta bersama atau 

yang lebih dikenal dengan harta gono gini. Dalam kenyataan di masyarakat, tidak semua perkawinan 

berjalan dengan langgeng dan tidak sedikit perkawinan yang berujung pada perceraian. Dalam hal 

terjadi perceraian, pembagian harta gono gini ini merupakan topik yang tidak terelakkan untuk 

dibahas oleh pihak suami dan istri. 

 

Apa itu harta gono-gini? 

Harta gono gini adalah harta benda yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung. 

Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (“UU Perkawinan”). Misalnya setelah melangsungkan perkawinan, suami membeli 

sebuah rumah. Rumah tersebut adalah harta gono gini dari suami dan istri. Jadi, terjadi percampuran 

atas harta yang diperoleh oleh suami dan istri pasca perkawinan dilangsungkan. 

Harta gono gini ini berbeda dengan harta bawaan. Harta bawaan diperoleh suami dan istri masing-

masing sebelum perkawinan dilangsungkan dan tetap merupakan harta masing-masing pihak setelah 

perkawinan tersebut dilangsungkan. Ketentuan mengenai harta bawaan ini juga berlaku bagi harta 

benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebagai hadiah atau warisan, sepanjang para 

pihak tidak menentukan lain (lihat Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan). 

 

Bagaimana pembagian harta gono gini dalam perceraian? 

Dalam hal terjadi perceraian, maka perlu dilakukan pembagian harta gono gini antara pihak suami dan 

istri. Berkenaan dengan pembagian harta gono gini tersebut Pasal 37 UU Perkawinan menyatakan 

bahwa, “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama/ harta gono gini diatur menurut 

hukumnya masing-masing.” Lazimnya, harta gono gini dibagi secara seimbang 50:50 antara pihak 

suami dan istri. Hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 424.K/SIP/1959 tertanggal 9 Desember 1959, bahwa dalam hal terjadi perceraian maka 

masing-masing pihak memperoleh setengah bagian dari harta bersama/ harta gono gini. Pembagian 

harta gono gini secara 50:50 ini dapat dikatakan adil karena hak dan kedudukan suami dan istri pun 

seimbang di mata hukum. 

Meskipun demikian, pembagian harta gono gini secara 50:50 ini juga dinilai tidak adil oleh sebagian 

kalangan. Hal tersebut dikaitkan dengan kontribusi yang diberikan masing-masing pihak. Misalnya 

saja terhadap istri yang bertindak sebagai pencari nafkah utama sekaligus sebagai ibu rumah tangga 

yang mengurusi pekerjaan rumah. Oleh karena itu, sebaiknya pembagian harta gono gini dilakukan 

secara proporsional sesuai kontribusi dari masing-masing pihak. Bila perlu, sebelum mengajukan 

gugatan perceraian, pihak suami dan istri berembuk untuk membuat kesepakatan bersama mengenai 

pembagian harta gono gini. Apabila hal tersebut tidak dimungkinkan, peran pengacara perceraian 

menjadi penting untuk menyusun dengan rinci tuntutan terhadap pembagian harta gono gini ketika 

mengajukan gugatan perceraian. 
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Bagaimana menghindari permasalahan pembagian harta gono gini? 

Permasalahan pembagian harta gono gini dapat dihindari dengan membuat perjanjian perkawinan atau 

prenuptial agreement. Dalam perjanjian perkawinan, akan diatur mengenai pemisahan harta sehingga 

harta yang diperoleh sepanjang perkawinan pun akan tetap menjadi harta masing-masing pihak. 

Dengan demikian, apabila terjadi perceraian tidak akan ada permasalahan mengenai pembagian harta 

gono gini karena masing-masing pihak telah mempunyai hartanya masing-masing. 

Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan ini terdapat pada Pasal 29 UU Perkawinan. Terdapat tiga 

hal yang esensial terkait keabsahan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan ini harus dibuat 

secara tertulis, dilakukan sebelum atau pada waktu perkawinan dilangsungkan, dan disahkan oleh 

pegawai pencatat perkawinan supaya berlaku juga terhadap pihak ketiga. UU Perkawinan memang 

hanya mengatur bahwa bentuk perjanjian perkawinan adalah tertulis tanpa pengaturan yang lebih 

spesifik, namun sebaiknya perjanjian perkawinan tetap dibuat di hadapan Notaris sebagai pejabat 

umum yang membuat akta otentik. Dengan demikian, perjanjian perkawinan tersebut dapat 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan dijamin isinya oleh Notaris. 


