
ABSTRAK 
 
 
Perkawinan yang dilangsungkan antara seorang pria dan wanita akan melahirkan akibat 

hukum tertentu dalam kehidupan rumah tangganya. Salah satu akibat hukum dari perkawinan 
tersebut adalah pengaturan mengenai harta kekayaan suami istri baik yang berasal sebelum 
maupun selama perkawinan berlangsung 

Untuk menghindari permasalahan harta yang mungkin timbul di kemudian hari dalam 
suatu perkawinan, sebenarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan solusi 
dengan melakukan penyimpangan terhadap pembentukan harta bersama yaitu dengan jalan 
melakukan perjanjian perkawinan sebelum dilangsungkannya perkawinan.  

Dewasa ini banyak calon pasangan suami istri yang membuat perjanjian perkawinan. 
Lazimnya perjanjian perkawinan yang dibuat adalah mengenai peniadaan kebersamaan harta 
sepanjang perkawinan tersebut berlangsung. Perjanjian perkawinan tersebut dibuat guna 
melindungi harta masing-masing. Dikarenakan calon pasangan suami istri yang membuat 
perjanjian perkawinan biasanya adalah mereka yang sama-sama mempunyai harta bawaan yang 
besar atau usaha yang besar. Dengan demikian untuk menghindari kerugian maupun utang atau 
kredit dalam jumlah yang besar dibuatlah perjanjian perkawinan tersebut. sehingga batas-batas 
tanggung gugat dalam lapangan harta kekayaan hanya sebatas pada harta kekayaan masing-
masing pihak. 

Seiring dengan kemajuan perekonomian yang pesat pasangan suami istri tersebut di dalam 
memenuhi kebutuhan sehari hari mereka memilih untuk berwiraswasta. Dalam berwiraswasta 
dibutuhkan dana yang tidak kecil. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam 
pengadaan dana tersebut adalah Perbankan. Berbagai lembaga keuangan, terutama bank 
konvensional, telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan 
memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan yang dituangkan dalam 
bentuk perjanjian kredit. Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bank konvensional yang 
telah banyak dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang memerlukan dana. 

Bagi pasangan suami istri yang membuat perjanjian perkawinan dengan pemisahan harta 
dan ingin mendapatkan fasilitas kredit dari bank, hak dan kewajiban hanya mengikat bagi pihak 
yang menjadi debitur dari bank, sehingga tanggung gugat yang menyertai hanya sebatas salah 
satu pihak saja. 
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