


Psl. 119 BW jo. Psl. 124 BW
Pada asasnya dalam suatu 

perkawinan (keluarga) terdapat satu 
kekompok harta (harta persatuan) 

dan hak melakukan beheer atas 
harta tersebut dilakukan oleh suami. harta tersebut dilakukan oleh suami. 

Penyimpangan terjadi dalam hal 
satu pihak menerima warisan atau 
hibah dari pihak-ketiga, dgn syarat
warisan atau hibah itu tidak akan 
masuk kedalam harta persatuan 

(Psl. 120 BW)



Psl. 35 UU No. 1/1974

Harta bawaan dari masing-masing 
suami dan isteri dan harta-benda 

yang diperoleh masing-masing yang diperoleh masing-masing 
sebagai hadiah atau warisan, 
adalah dibawah penguasaan 

masing-masing sepanjang para 
pihak tidak menentukan lain

(ayat-2)



(Psl.119 BW jo. Psl.139 BW jo. Psl. 29 UU No. 
1/1974)



ditentukan oleh pemberi hibah 
atau pemberi hibah-wasiat 

(Pihak-Ketiga) dalam syarat-(Pihak-Ketiga) dalam syarat-
syarat yang terdapat pada  akta-

akta yang dibuat untuk 
membuktikan perbuatan hukum 

yang berkenaan



PERJANJIAN PERKAWINAN

Persetujuan antara calon suami-isteri, 
untuk mengatur akibat perkawinan 
terhadap harta kekayaan mereka, 
yang menyimpang dari persatuan yang menyimpang dari persatuan 

harta kekayaan, dengan atau tanpa 
disertai  dengan penyimpangan atas 

asas beheer atau pengelolaannya, 
yang dalam perkawinan dengan 

persatuan harta secara bulat, ada 
ditangan suami



Perjanjian Perkawinan itu sendiri 
dapat diadakan, baik dalam hal 
suami-isteri akan kawin dengan 

campur harta secara bulat, 
maupun dalam hal mereka maupun dalam hal mereka 

memperjanjikan adanya harta 
yang terpisah, artinya adanya 

harta kekayaan tersendiri di luar 
harta persatuan



Dalam hal mereka kawin dengan 

persatuan harta secara bulat, 

maka yang diperjanjikan adalah 

pengelolaan atau beheernya (Psl. 

140 ayat 2 dan 3 BW) baik dalam 140 ayat 2 dan 3 BW) baik dalam 

bentuk mengesampingkan 

pengurusan atau beheer suami 

atas harta isteri maupun 

membatasinya



Apabila calon suami dan/atau calon 

isteri pada saat akan menikah 

memang telah mempunyai harta memang telah mempunyai harta 

atau selama perkawinan 

mengharapkan atau melihat 

kemungkinan didapatnya harta 

kekayaan



agar isteri terlindung dari 
kemungkinan tindakan beheer 

suami yang tak baik, yang suami yang tak baik, yang 
meliputi tindakan beschikking 

(atas harta tetap dan harta 
bergerak tertentu lainnya) yang 

dibawa isteri ke dalam 
perkawinan.



Tanpa ada pembatasan yang 
diperjanjikan isteri dalam 

perjanjian kawin, suami memiliki 
wewenang penuh –bahkan tanpa 

harus memberikan 
pertanggungjawaban atas tindakan-pertanggungjawaban atas tindakan-

tindakan beheernya– atas harta 
persatuan, dalam persatuan mana 

termasuk semua harta, baik 
bergerak maupun tetap, yang 
dibawa pihak isteri ke dalam 

persatuan tersebut



Untuk menghindarkan kemungkinan 
adanya tindakan tindakan 

beschikking atas barang-barang tak 
bergerak dan surat-surat berharga 
tertentu milik isteri, yang dianggap 
oleh isteri bisa merugikan dirinya, 

dapatlah isteri memperjanjikan dapatlah isteri memperjanjikan 
dalam perjanjian kawin bahwa 

tanpa izinnya maka sang suami tak 
diperkenankan mengalihkan atau 
membebani barang-barang tetap 

dan surat-surat berharga lain atas 
nama si isteri



Agar barang-barang tertentu atau 
semua barang yang dibawa 
suami atau isteri ke dalam suami atau isteri ke dalam 

perkawinan tidak masuk dalam 
persatuan harta perkawinan dan 
dengan demikian tetap menjadi 
harta pribadi isteri atau suami



Adanya perjanjian yang 
demikian merupakan 

perlindungan bagi isteri, 
terhadap kemungkinan terhadap kemungkinan 

dipertanggungjawabkannya 
harta tersebut terhadap 

hutang-hutang yang dibuat 
oleh suami dan sebaliknya



Agar harta pribadi tersebut 
terlepas dari beheer suami, dan 

isteri dapat mengurusnya sendiri 
atas harta tersebut. Untuk 

mewujudkan maksud ini maka mewujudkan maksud ini maka 
dalam perjanjian kawin harus 
dibuat secara tegas. Jadi yang 

diperjanjikan disini adalah 
adanya harta pribadi dan atau 

beheer atas harta pribadi



BW tak menentukan penyimpangan-
penyimpangan yang bagaimana saja 

yang boleh diperjanjikan antara yang boleh diperjanjikan antara 
calon suami-isteri tersebut, tetapi 

hanya menetapkan dalam beberapa 
ketentuan apa saja yang dilarang 
untuk dikesampingkan dengan 

perjanjian kawin



1. Yang mengenai diri pribadi

2. Cara pembuatan akta dari 

mulai  berlakunya perjanji 

an kawin

3. Mengenai isi perjanjian ka-

win




