
Calon suami isteri berhak 
menyimpang atau menghindarkan 

diri dari aturan menurut UU 
tentang harta campur dgn jalan tentang harta campur dgn jalan 
sebelum kawin membuat akta 
perjanjian kawin (huwelijkse 

voorwaarden) ex Psl. 119 jo. Psl. 139 
BW ���� boleh diperjanjikan berbagai 

penyimpangan dari persatuan 
(percampuran) harta



Hukum Kekayaan adalah hukum yang 
mengatur hak-hak subjek-hukum atas 

suatu objek hukum tertentu (zaak)
(����Prof. A. Pitlo)

Dalam bahasa sehari-hari kekayaan 
seseorang adalah seluruh apa saja 

yang dimiliki olehnya vide Psl. 1131 yang dimiliki olehnya vide Psl. 1131 
jo. Psl. 1132 BW ���� Dlm hukum 
kekayaan, pengertian kekayaan 

lebih terbatas yaitu keseluruhan hak-
hak dan kewajiban-kewajiban 

seseorang yang dapat dinilai dengan 
uang (Prof. L.J. van Apeldoorn)



Apabila misalnya calon suami-isteri 
menghendaki bahwa harta kekayaan 
mereka bercampur, kecuali sebuah 

rumah berikut tanah 
pekarangannya (persil) asal pusaka 
dari leluhurnya (nenek moyangnya) dari leluhurnya (nenek moyangnya) 
isteri, maka untuk menghindarkan 

campurnya harta itu harus 
dinyatakan dalam akta perjanjian 

kawin itu



Tanpa adanya akta perjanjian 

kawin maka harta benda 

suami atau isteri itu dengan suami atau isteri itu dengan 

sendirinya menurut hukum 

(automatically) menjadi 

bercampur atau bersatu



Dalam membuat akta perjanjian kawin 

yang mengandung percampuran untung-
rugi atau percampuran hasil atau 

pendapatan, harus dgn tegas dalam akta 
dicantumkan atau dilekatkan pada dicantumkan atau dilekatkan pada 

minuta daftar barang-barang bergerak 
milik suami dan milik isteri yang dibawa 
ke dalam perkawinan ���� bila dilanggar, 
barang-barang bergerak itu dianggap 
sebagai keuntungan dan menjadi milik 

suami dan isteri berdua (psl. 165 jis. Psl. 
155, Psl. 164 dan Psl. 150 BW)



1. Persatuan harta secara lengkap akan 
tetapi dengan pembatasan bahwa tanpa 
persetujuan isteri, suami tidak 
diperkenankan untuk mengalihkan atau 
melepaskan hak atas atau membebani melepaskan hak atas atau membebani 
benda tetap yang dibawa isteri atau 
yang akan diperoleh kelak selama 
kawin, surat-surat dlm buku besar 
tentang perutangan umum atau surat 
berharga lain dan piutang atas nama 
isteri (Pasal 140 ayat 3)



2. Percampuran atau persatuan 
untung dan rugi (de gemeenschaap 
van winst en verlies ex Psl. 155 BW)

3. Percampuran atau persatuan hasil 
dan pendapatan (de gemeenschaap 
van vruchten en inkomsten ex Psl van vruchten en inkomsten ex Psl 
164 BW)

4. dijanjikan bahwa isteri dapat 
mengurus harta milik pribadinya 
(baik bergerak atau tetap) dan 
menikmati pendapatannya sendiri 
ex Psl 140 ayat 2)



5. Dapat ditentukan pula jumlah uang 
yang oleh isteri setiap tahun diambil 
dari harta-harta (kekayaannya) 
pribadi sebagai sumbangan guna 
membiayai rumah-tangga suami-
isteri itu dan pendidikan anak-anak isteri itu dan pendidikan anak-anak 
mereka dan akibat dari hal itu (Psl. 
145 dan psl. 146 BW)

6. Terpisahnya harta suami dan isteri 
sama sekali (uitsluiting der gemeens 
chaap ex psl. 144 jo. Psl. 164 BW)



Diluar apa yang sudah diuraikan 
menurut Undang-Undang, 

Undang-Undang sendiri 
membenarkan dan mengizinkan 

kepada calon suami-isteri itu kepada calon suami-isteri itu 
untuk dapat memperjanjikan 

hal-hal lain, asalkan tidak 
melanggar atau bertentangan 
dengan ketentuan-ketentuan 
yang ada menurut Undang-

Undang



1. Hal-hal yang menyalahi tata-susila 
yang baik (goede-zeden) atau tata-
tertib umum (openbare orde ex Psl. 
139 BW)139 BW)

2. Hal-hal yang mengurangi kekuasa 
an suami sebagai suami, sebagai 
ayah atau orang-tua dan sebagai 
kepala perkawinan (kepala rumah-
tangga) ex Psl. 140 BW



3. Hak-hak yang diberikan oleh UU ke 
pada suami-isteri yang masih hidup 
(langstlevende echtgenoot) ex Psl. 
140 BW

4. Melepaskan hak-hak yang diberi 
kan oleh UU kepada suami-isteri itu 
atas harta peninggalan anak-anak atas harta peninggalan anak-anak 
dan keturunan selanjutnya (afkome 
lingen) mereka ex Psl. 141 jo. Psl 
1063 BW

5. Mengatur harta peninggalan anak-
anak atau keturunan mereka itu ex 
Psl. 141 BW



6. Memperjanjikan bahwa pihak sua 
mi atau pihak isteri harus memba 
yar sebahagian hutang yang lebih 
besar daripada bagiannya dalam 
laba persatuan atau percampuran ex 
Psl. 142 jo. Psl. 156 BW

7. Memperjanjikan dgn kata-kata se 7. Memperjanjikan dgn kata-kata se 
pintas lalu (algemeene berwoordi 
ngen) bahwa ikatan perkawinan 
mereka akan diatur menurut UU 
luar negeri atau adat kebiasaan dsb. 
yang dahulu berlaku di Indonesia 
dst. ex Psl. 143 BW



1. Bagi suami-isteri sendiri, pada saat per 
kawinan itu dilangsungkan ex Psl. 147 
ayat 2.

2. Bagi pihak ketiga, sejak hari didaftar 2. Bagi pihak ketiga, sejak hari didaftar 
kannya perjanjian kawin itu dalam re 
gister umum di Kepaniteraan Pengadi 
lan Negeri yang dlm wilayahnya perka 
winan itu dilangsungkan atau jika per 
kawinan itu dilangsungkan di LN, di 
Kepaniteraan PN dimana akta perkawi 
nan itu dibukukan ex Psl. 152 BW



Perjanjian kawin, demikian 
pula hibah-hibah karena 
perkawinan tidak akan perkawinan tidak akan 

pernah berlaku jika TIDAK
diikuti dengan perkawinan 
(Pasal-154 BW) ���� vide Psl. 
29 UU No. 1/1974 tentang 
Perjanjian Perkawinan



ex Psl. 147 BW harus dibuat dengan akta-

notaris sebelum dilangsungkan perka 
winan dengan sanksi batal (nietig) dan 

perjanjian itu mulai berlaku sejak 
dilangsungkannya perkawinan antara dilangsungkannya perkawinan antara 
suami-isteri ybs. Akta itu dapat diubah 

sebelum perkawinan dengan akta Notaris 
dan ditanda-tangani oleh mereka yang 
pada waktu dibuat akta semula sudah 

bertindak sbg komparan dan hadir guna 
menyetujui pula akta perubahan itu ex 

Psl. 148 BW



1. Kedua bakal calon suami-isteri itu

2. Ia atau mereka yg memberikan atau menghi 
bahkan kpd kedua calon suami-isteri atau 
salah seorang di antara mereka (Psl. 176 BW)

3. Ia atau mereka yang membantu dlm membuat 
perjanjian kawin yang dibuat oleh anak yang perjanjian kawin yang dibuat oleh anak yang 
belum cukup umur (belum dewasa) tetapi me 
menui syarat untuk kawin i.c. misalnya orang-
tua, wali dan wali pengawas ex psl. 151 BW

4. Pengadilan Negeri dlm hal PN ini telah meng 
izinkan perkawinan dan mengesahkan (goed 
gekeurd) rencana perjanjian kawin ex Psl. 151 
BW



1. Bila dijanjikan tak ada campur harta 
menurut UU, harus dicantumkan bhw 
percampuran untung rugi dan hasil dan 
pendapatan pun secara tegas ditiadakanpendapatan pun secara tegas ditiadakan

2. Cantumkan apakah isteri bebas mengurus 
harta milik pribadinya yang dibawa kedlm 
perkawinan atau yg akan diperoleh kemudi 
an juga apakah isteri bebas menikmati hasil 
pendapatannya sendiri dan berapakah i.c. 
isteri harus menyumbangkan utk biaya RT 
dan pendidikan/pemeliharaan anak-anak 
mereka



1. Apabila diperjanjikan “percampuran untung 

dan rugi”, perlu dicantumkan pula bahagian 

masing-masing dari ke untungan dan kerugian 

itu ex Psl. 156 BW

2. Bila dijanjikan “percampuran hasil dan 

pendapatan” sebaiknya cantumkan juga bgm 

mengatur biaya keperluan RT, pemeliharaan 

dan pendidikan anak-anak serta biaya 

pemeliharaan barang-barang milik masing-

masing dan syarat-syarat lain yang 

dikehendaki dgn memperhati kan ketentuan 

UU utk mencegah perseli sihan terutama dgn 

AW






