
Istri yang Menjalankan Peran Ganda; Mengurus Rumah Tangga sekaligus Bekerja, 

Berhak Memperoleh Bagian Harta Bersama Melebihi Mantan Suaminya:  

Mengenal Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Ag/2021 Tanggal 26 Maret 2021 

 

Oleh Nor Hasanuddin, Lc., M.A.1 

 

Pemohon Kasasi Semula adalah Penggugat pada tingkat pertama dan Pembanding pada 

tingkat banding. 

Termohon Kasasi Semula adalah Tergugat pada tingkat pertama dan Terbanding pada tingkat 

banding. 

Jenis perkara Gugatan harta bersama. 

Amar putusan Mengadili 

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut; 

- Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya 

perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus 

ribu rupiah); 

Tanggal Putusan 26 Maret 2021 

Kaidah Hukum “Istri yang menjalankan peran ganda, yakni mengurus rumah tangga 

sekaligus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dapat 

diberikan bagian harta bersama melebihi mantan suaminya.” 

 

Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam ikatan perkawinan lalu resmi bercerai, 

namun setelah perceraian belum ada pembagian harta bersama yang selama ini diperoleh 

sepanjang perkawinan mereka. Penggugat berusaha melakukan pendekatan kekeluargaan 

agar harta bersama tersebut dibagi namun usaha tersebut tidak mendatangkan hasil.  

Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Depok yang 

kemudian Majelis hakim tingkat pertama pada tanggal 21 Januari 2020 menjatuhkan putusan 

yang isinya mengabulkan sebagian gugatan Penggugat. 

Terhadap putusan tingkat pertama tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum 

banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang kemudian majelis hakim tingkat 

banding menjatuhkan putusan pada tanggal 10 Juni 2020 yang pada intinya menguatkan 

putusan Pengadilan Agama Depok. 

 
1 Wakil Ketua Pengadilan Agama Bontang. 



Terhadap putusan tingkat banding tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum 

kasasi yang pada tanggal 26 Maret 2021 majelis hakim kasasi menjatuhkan putusan yang 

menguatkan putusan tingkat banding. Mahkamah Agung berpendapat bahwa ketentuan 

pembagian harta bersama dibagi dua antara mantan suami dan mantan istri dapat dibenarkan 

sepanjang suami menjalankan peran sebagai kepala keluarga sedangkan istri menjalankan 

peran sebagai ibu rumah tangga. Dalam hal istri berperan ganda; mengurus rumah tangga 

sekaligus bekerja untuk menopang kebutuhan rumah maka membagi dua bagian harta antara 

mantan suami dan mantan istri tidak dapat lagi dipertahankan. Dalam pertimbangannya, 

Mahkamah Agung mengemukakan tiga argumentasi berikut:  

- Bahwa Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

�Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan jo. Pasal 75 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan suami adalah 

kepala keluarga yang berkewajiban mencari nafkah, menyediakan tempat kediaman 

anak dan istrinya, sedangkan istri adalah ibu rumah tangga yang berkewajiban 

mengurus rumah tangga dan mengasuh anak; 

- Bahwa dalam keadaan kedua belah pihak menjalankan fungsi masing-masing tersebut 

terhadap harta bersama masing-masing mempunyai hak 1/2 (seperdua) bagiannya; 

- Bahwa namun demikian apabila istri menjalani dua fungsi sekaligus, yaitu 

berusaha/bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga mengurus rumah 

tangga serta mengasuh anak sebagaimana dalam perkara a quo, maka terhadap harta 

bersama tidak adil apabila masing-masing mendapat 1/2 (seperdua) bagian, oleh 

karena itu pembagian harta bersama seperti yang telah ditetapkan Judex Facti yaitu 70 

(tujuh puluh) persen untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan 30 (tiga 

puluh) persen untuk Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah tepat dan 

benar; 

 

 

Bahan Bacaan:  

- Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk 

- Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 117/Pdt.G/2020/PTA.Bdg 

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/Ag/2021 

 


