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adalah  peraturan hukum yang 
mengatur akibat-akibat perkawinan mengatur akibat-akibat perkawinan 

terhadap harta kekayaan suami-
isteri yang telah melangsungkan 

perkawinan

A. Pitllo :” Hukum Kekayaan sebagai hukum yang mengatur 
hak-hak subjek-hukum atas suatu objek-hukum tertentu 

(zaak)”



Suatu perkawinan membawa Suatu perkawinan membawa 
akibat hukum terhadap 
persoon suami-istri dan 
terhadap harta kekayaan 

suami isteri



Akibat-akibat perkawinan dalam lapangan 
harta kekayaan suami-istri terjadi, baik harta kekayaan suami-istri terjadi, baik 

karena UU menentukan suatu akibat 
hukum tertentu, maupun berdasarkan 

persetujuan para calon suami istri yang 
dituangkan dalam perjanjian kawin

Dalam Hukum Kekayaan, yang dimaksud dengan kekayaan, 
lebih terbatas sifatnya, yaitu keseluruhan hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban seorg yang dapat dinilai dengan uang

(van Apeldoorn)



Penjualan harta bersama  
harus ada persetujuan 
dari suami/isterinya.dari suami/isterinya.

Bdgk. Kpts. MA No. 726K/Sip/1976 tgl.  
15 Pebruari 1977

(Catatan : UU Perkawinan m.b. tgl. 1 
Oktober 1975)



Penggolongan penduduk (bevolkingsgroep) 

atas kekuatan Pasal-II Aturan Peralihan 

UUD-1945 jis. Psl. 131 dan Psl. 163 IS, yaitu UUD-1945 jis. Psl. 131 dan Psl. 163 IS, yaitu 

bagi WNI yang sekarang merupakan 

keturunan dari :



UU No. 1/1974 ttg Perkawinan (m.b. 1 
Oktober 1975 + aturan sebelumnya

yang masih relevant
(berikut aturan-aturan pelaksanaannya)

Dalam aplikasinya, perhatikan benar dengan 
baik ketentuan hukum materialnya, 

khususnya Bab-XIII (Ketentuan Peralihan 
Psl. 64 dan Psl. 65) serta Bab-XIV 

(Ketentuan Penutup Psl. 66 dan Psl. 67) 
UU No. 1/1974



menerima asas hukum-transitoir yang 
mengatakan bahwa hukum yang 

mengatur Harta Benda Perkawinan 
adalah hukum yang berlaku bagi adalah hukum yang berlaku bagi 
suami-istri sewaktu perkawinan 

dilangsungkan

HgH Batavia dalam T.131 hal.567



UNTUK HAL-HAL YANG TAK 

DIATUR DALAM UU No. 1/1974

1. Berlaku KUHPerdata untuk Golongan 
China dan orang Indonesia yang tunduk 
kepada KUHPerdata. Ingat :

1.1.  Lembaga Tunduk Suka Rela dan 1.1.  Lembaga Tunduk Suka Rela dan 

1.2.  Pernyataan Berlaku

2.   Berlaku Hukum Agama dan Hukum Adat 
untuk Golongan Indonesia dan untuk 
orang-orang Timur Asing non China 
(turunan Arab, India, Pakistan dll)



UU No. 1/1974 MENGATUR 

TENTANG PERKAWINAN YANG 

MELIPUTI :   

1. Dasar-dasar perkawinan (Psl. 1 s/d Psl.5)

2. Syarat-syarat perkawinan (Psl. 6 s/d Psl. 
12)12)

3. Pencegahan perkawinan (Psl. 13 s/d Psl. 
21)

4. Batalnya perkawinan (Psl. 22 s/d Psl. 28)

5. Perjanjian kawin (Psl. 29)

6. Putusnya perkawinan (Psl. 38 s/d Psl. 41)



SELAIN ITU UU No. 1/1974 

JUGA MENGATUR AKIBAT-

AKIBAT PERKAWINAN SBB :

1. Hak dan kewajiban suami isteri (Psl. 30 
s/d Psl. 34)

2. Harta benda dalam perkawinan (Psl. 35 2. Harta benda dalam perkawinan (Psl. 35 
s/d Psl. 37)

3. Hubungan antara orang tua dan anak (Psl. 
45 s/d Psl. 49)

4. Hubungan antara anak yang dibawah 
perwalian dengan wali (Psl. 50 s/d Psl. 54)



Bagaimana hubungan  antara 

seseorang dengan anak luar 

kawinnya ?

Ini tak dapat dikatakan sebagai akibat 
dari suatu perkawinan karena antara dari suatu perkawinan karena antara 
pria yang membenihkan dan wanita 

yang melahirkan seorang anak luar 
kawin  tersebut tidak ada ikatan 

perkawinan



Bagaimana Hukum Harta 

Perkawinan memperhatikan 

kepentingan kreditur ?

Dalam BW berlaku asas bahwa hutang 
persatuan –hutang dibuat untuk 

kepantingan bersama– ditanggung dgn kepantingan bersama– ditanggung dgn 
harta persatuan dan kalau tak cukup 

ditanggung dgn harta pribadi si pembuat 
hutang. Dalam hal hutang persatuan 

dibuat oleh isteri –selain mengambil dari 
harta persatuan dan harta pribadi isteri–
malah bisa sampai mengambil dari harta 

pribadi suami



Psl. 147 BW :
Perjanjian kawin harus dibuat sebelum 

perkawinan

Psl. 149 BW :
Perjanjian kawin tak boleh diubah sepanjang Perjanjian kawin tak boleh diubah sepanjang 

perkawinan

Psl. 152 BW :
Perjanjian kawin baru berlaku terhadap 

pihak ketiga sejak hari pendaftarannya 

di Kepaniteraan PN



Selama perkawinan berlangsung 
perjanjian tersebut tidak dapat 

diubah kecuali bila dari kedua diubah kecuali bila dari kedua 
belah pihak ada persetujuan 

untuk menambah dan perubahan  

tersebut tidak merugikan pihak 
ketiga




