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MOTTO 

 

“ Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum 

 sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 

(Q.S Ar Ra’d : 13:11) 

 

 “Doa kita bisa merubah nasib kita, dan  

kebaikan dapat memperpanjang umur kita” 

(H.R Ath-Thahawi)  

 

“Banyak kegagalan dalam hidup dikarenakan orang-orang tidak menyadari 

betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” 

(Thomas Alva Edison) 

 

“Berusahalah jangan sampai terlengah walau sedetik saja, karena atas 

kelengahan kita tidak akan bisa kembalikan seperti semula” 

(Riana Wulandari Ananto) 
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ABSTRAKSI 

Riana Wulandari Ananto, NIM: C100110219, Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2015, Judul: “TINJAUAN YURIDIS 

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN”. 

Pembagian harta bersama dalam perkawinan senantiasa merupakan suatu hal yang 

krusial dari akibat perceraian. Karena baik suami dengan isteri akan meributkan 

mengenai pembagian harta bersama yang dimiliki selama perkawinan berlangsung. 

Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak ditetapkan secara tegas mengenai berapa 

bagian masing-masing dari suami-isteri terhadap harta bersama tersebut. Namun 

dalam Undang-Undang Perkawinan rupanya memberikan kelonggaran dengan 

menyerahkan kepada pihak suami-isteri yang bercerai tentang hukum mana dan 

hukum apa yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa pembagian 

harta bersama tersebut. Antara lain dengan menggunakan hukum agama, hukum 

perdata, hukum adat, atau hukum yang berlaku lainnya. Penelitian ini 

menggunakan metode pendekatan normatif yang bersifat deskriptif. Menggunakan 

jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

melalui studi kepustakaan, dokumentasi, daftar pertanyaan dan wawancara. 

Dengan menggunakan analisis data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pembagian harta 

berta bersama akibat dari perceraian yang didasarkan pada putusan Pengadilan 

Negeri Surakarta dengan perkara Nomor: 198/Pdt.G/2010/PN. Ska,  telah sesuai 

dengan Hukum Adat Jawa yang menyatakan bahwa harta bersama (gono-gini) 

yang menjadi objek sengketa itu haruslah dibagi dua antara Penggugat dan 

Tergugat yang masing-masing akan mendapatkan (½) setengah bagian. Akibat 

hukum yang timbul setelah harta bersama (gono-gini) tersebut selesai dilaksanakan 

pembagian antara Penggugat dan Tergugat, yaitu harta bersama (gono-gini) 

tersebut menjadi sah atau mutlak miliknya masing-masing. Dengan demikian baik 

Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan haknya masing-masing untuk bisa 

manggunakan/menikmati harta benda tersebut. 

 

Kata kunci : Gugatan pembagian harta bersama, Pembagian harta bersama menurut 

Hukum Adat Jawa, dan Akibat hukum setelah pembagian harta 

bersama. 

 

 

 



xiii 
 

ABSTRACT 

 

Riana Wulandari Ananto, NIM: C100110219, Faculty of Law, 

Muhammadiyah University of Surakarta, 2015, Title: "JUDICIAL REVIEW 

ON DISTRIBUTION OF JOINT MATRIMONIAL PROPERTY DUE TO 

DIVORCE". 

The distribution of joint matrimonial property in marriage has always been a 

crucial thing from the consequences of divorce. Since both husband and wife will 

fight each other over the distribution of matrimonial property during the marriage. 

Marriage Act does not regulate bluntly on how to divide the portion of each 

spouses of the matrimonial property. But in the Marriage Act, apparently gives 

leeway about which and what law will be applied in resolving the dispute over the 

distribution of matrimonial property to the husband and wife who were divorced. 

Such as, by using religious law, civil law, adat law, or any other applicable laws.  

This research uses descriptive normative approach. Using this type of primary and 

secondary data. Study of literature, documentation, questionnaires and interviews 

are the techniques of data collection by using qualitative data analysis. Based on 

the results of research and discussion which been conducted it can be summed that 

the distribution of matrimonial property as a result of divorce is based on the 

Surakarta District Court Case Number: 198 / Pdt.G / 2010 / PN. Ska, is in line with 

the Java Customary Law which states that the joint matrimonial property (Gono-

Gini) which became the object of dispute are to be divided between the Plaintiff 

and the Defendant that each will get (½) half. After the completion of distribution 

from joint matrimonial property (Gono-gini) between the Plaintiff and the 

Defendant, the legal consequence is joint matrimonial property (Gono-gini) 

become legal or absolute legitimate property of their respective. Thus, both 

Plaintiffs and Defendants have gained their own right to be use / enjoy the 

property. 

 

Keywords: claim distribution of joint matrimonial property, distribution of joint 

matrimonial property according to the Customary Law of Java, and the legal 

consequences after the distribution of joint matrimonial property. 
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