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Terjadinya milik bersama :

1. Karena perjanjian, misalnya dua atau lebih 
orang berjanji untuk membeli suatu benda 
guna dijadikan milik bersama (inbreng) ����
(joint-property) ex Psl. 1338 ayat (1) BW

2. Karena perkawinan (terjadinya milik 2. Karena perkawinan (terjadinya milik 
bersama atau harta bersama sejak hari 
perkawinan) ���� matrimonial-property ex Psl. 
119 dst BW jo. Psl. 35 dst UUP No. 1/1974

3. Karena pewarisan (karena UU) ����pada hari 
kematian pewaris, seluruh harta warisan 
menjadi milik bersama segenap ahli-waris 
(asas saisine Psl. 833 jo. Psl. 955 BW)����

(mutual property)



(van rechtswege nietig)



1. Tindakan pengurusan (daad van 

beheer)

2.  Tindakan pemilikan (daad van 2.  Tindakan pemilikan (daad van 

beschikking)



(DAAD VAN BEHEER)

meliputi segala perbuatan hukum yang 

dimaksudkan untuk mengurus, 

menyelamatkan atau mempertahankan menyelamatkan atau mempertahankan 

wujudnya, mengembangkan dan/atau 

mengambil hasil (buah-perdata) dari 

suatu benda atau hak (mis : mengurus, 

pinjam-pakai, menyewakan)



(DAAD VAN BESCHIKKING)

meliputi semua tindakan hukum yang 
dimaksudkan untuk merubah wujud dimaksudkan untuk merubah wujud 

suatu benda atau hak menjadi uang tunai 
atau benda lain dengan maksud untuk 

mengkonsumir hasilnya (mis : jual-beli, 
tukar-menukar, hibah termasuk 

mengagunkan)



Setiap akta yang dimaksudkan untuk mengakhiri 

keadaan tidak terbagi  di antara sesama teman-

waris (mede-erfgenaam) atas suatu harta 

peninggalan dinamakan akta pemisahan harta 

peninggalan (boedelscheiding)



Vrije mede-eigendom mis. : rumah flat 

���� pemilikan bersama; ada juga 

yang menyebut “rumah-pangsa”. 

Pemisahan tak ada rationya bila tak 

ada (tak diikuti dengan) pembagian. 

Jadi ada toebedeling = diserahkan 

atau pembagian, yaitu yang 

diserahkan barang-barang itu pada 

A atau pada B



Onverdeeldheid
terdiri dari 2 macam, yaitu :

a. vrije mede-eigendom (condominium) ����

menonjol kebebasannya

b. gebonden mede-eigendom ���� menonjol 

keterikatannya mis. :

1. Harta persekutuan kawin (suami setengah, 

isteri setengah)

2. Harta warisan (mis. A = 1/3 dan B = 2/3)

3. Harta perseroan terbatas (mis. A = 10 % 

dari saham, B = 15 % dan C = 75 %)



Pemisahan
Suatu tindakan hukum berupa 

meniadakan keadaan tak terpisah 
antara beberapa orang yang antara beberapa orang yang 

mempunyai hak bersama atas satu 
atau sekelompok benda. Keadaan 

tak terpisah itu juga sering disebut 
“milik-bersama” atau “keadaan tak 

terpisah” (onverdeeldheid)



Boedelscheiding
boedel = sekelompok harta kekayaan, 

senantiasa terdiri dari aktiva dan 
passiva

scheiding = pemisahan, perpisahan,  scheiding = pemisahan, perpisahan,  
perceraian, batas, garis pemisah 

rambut

Boedelscheiding = pemisahan harta 
peninggalan



Pemisahan dan Pembagian

tergantung kesepakatan, dapat 
dilakukan terhadap seluruh harta 

dan dapat juga terhadap sebahagian
harta ���� judul akta dapat harta ���� judul akta dapat 

disesuaikan dengan tujuan 
pemisahan yang hendak dicapai, 

juga dapat merupakan lanjutan atau 
tambahan dari pemisahan yang 

sudah ada sebelumnya



Peran akta Notaris dan 

akta PPAT
praktis kedua bentuk akta ini 
digunakan dengan cara saling 
mendukung atau merupakan mendukung atau merupakan 

kombinasi keduanya, dan 
penggunaannya sangat tergantung 
dari wujud dan status dari objek 
yang jadi sasaran pemisahan dan 

pembagian



Pemisahan dan pembagian

dapat dilakukan terhadap setiap kekayaan 

yang merupakan milik bersama, 

tujuannya adalah untuk mengakhiri 

keadaan tak terbagi dari kepemilikan keadaan tak terbagi dari kepemilikan 

bersama itu. Wujudnya dapat berupa 

harta warisan, harta persekutuan 

perkawinan (sesudah bercerai hidup), 

atau milik bersama yang memang 

sengaja diciptakan demikian



Dari sudut pelaksanaannya

pemisahan dan pembagian 

dapat dilakukan dengan dua 

macam cara, secara sukarelamacam cara, secara sukarela

dan secara terpaksa (terpaksa 

karena dipaksa melalui 

pengadilan)



Apabila sesudah dipaksa melalui 

pengadilan ternyata ada pihak yang 

tetap juga tak bersedia melakukan 

pemisahan di muka notaris, maka 

PN dapat memerintahkan BHP 

mewakili pihak yang lalai atau mewakili pihak yang lalai atau 

engkar dan untuk menerima serta 

mengurus apa yang diterimanya atas 

dasar status ketidak-hadiran 

(afwezigheid) ���� ex psl. 1071 BW



Judul akta pemisahan
Disesuaikan dengan sasaran 

pemisahan harta (yang menjadi 
objek pemisahan) yang hendak 

dicapai, tergantung kepada besar-dicapai, tergantung kepada besar-
kecilnya dan status serta keadaan 
boedel  yang akan dipisah-bagi ����

dinamakan pemisahan formal 
(formeele scheiding)



Setelah bubarnya persatuan, maka 
harta benda kesatuan dibagi dua

antara suami dan istri, atau antara antara suami dan istri, atau antara 
para ahli-waris mereka masing-

masing, dengan tidak 
memperdulikan soal dari pihak yang 

manakah barang-barang itu 
diperolehnya



Ketentuan-ketentuan tertera dalam 

Bab tujuhbelas Buku Kedua 

mengenai pemisahan harta-mengenai pemisahan harta-

peninggalan  berlaku terhadap 

pembagian harta benda persatuan  

menurut undang-undang.



Psl. 1315 BW

Pada umumnya tak seorang dapat 

mengikatkan diri  atas nama sendiri 

atau meminta  ditetapkannya suatu 

janji  daripada untuk dirinya sendirijanji  daripada untuk dirinya sendiri

Psl. 1329 BW

Setiap orang adalah cakap untuk 

membuat perikatan-perikatan, jika 

ia oleh UU tidak dinyatakan tak-

cakap



1. Sepakat mereka yang mengikatkan  

dirinya

2. Kecakapan untuk membuat suatu 2. Kecakapan untuk membuat suatu 

perikatan

3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal

(Pasal-1320 KUHPerdata



Tak cakap untuk membuat perjanjian-

perjanjian adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa

2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

3. Orang-orang perempuan, dalam hal–hal 
yang ditetapkan oleh UU, dan pada 
umumnya semua orang  kepada siapa UU 
telah  melarang membuat persetujuan-
persetujuan tertentu



perhatikan bunyi dan maksud dari 

Psl. 1069 BW jis. Psl. 1070 BW, Psl. 
1071 ayat (2) BW dan Psl. 1072 BW



Jika sekalian waris dapat 
bertindak bebas dengan harta 

benda mereka, dan mereka 
itu semuanya ada di 

domisilinya, maka pemisahan domisilinya, maka pemisahan 
harta peninggalan dapat 

dilakukan dengan cara yang 
dikehendaki mereka bersama 

(ex Psl. 1069 BW)



Bila salah satu pihak yang turut 
dalam pemisahan dan 

pembagian itu ternyata 
merupakan orang yang tak bebas 
menyatakan kehendaknya, maka 

pemisahan harta peninggalan pemisahan harta peninggalan 
tak dapat dilakukan selain 

dengan mengindahkan psl. 1072 
dst BW, atas ancaman batal (ex 

psl. 1070 jo. 1071 BW)



Kalau aw semua dewasa

Pemisahan dan pembagian dapat 
dilakukan tanpa kehadiran BHP; 

dapat juga dilakukan secara dapat juga dilakukan secara 
dibawah tangan ���� sedapat-

dapatnya upayakanlah supaya 
tanda-tangan para pihak dilegalisasi 

oleh Notaris untuk pembuktian 
dengan memperhatikan status dan 

wujud objek pemisahan




