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Berdasarkan hal-hal yang telah penulis kemukakan di depan, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa : Upaya yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan harta 

kekayaan bersama tidak hanya terbatas pada maritale beslag saja tetapi juga 

dapat digunakan cara – cara yang lain seperti melakukan perjanjian kawin dan 

pemisahan harta yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Negeri dan ke 

Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam. Untuk dapat memperoleh 

keberhasilan maka maritale beslag harus segera diajukan apabila terdapat 

kondisi – kondisi sebagai berikut: Ada persangkaan yang beralasan ( seperti 

sikap boros suami, adanya kehadiran wanita / pria idaman lain yang sering 

terjadi di masyarakat saat ini dan alasan – alasan lain yang mengancam 

keberadaan harta kekayaan bersama ). Bahwa tergugat akan menggelapkan 

barang – barang. Hal – hal yang dapat merugikan penggugat. Penggugat yang 

wajib mengajukan fakta atau petunjuk Tanpa fakta atau petunjuk, permohonan 

conservatoir beslag akan ditolak. Saran yang bisa penulis berikan pada skripsi ini 

adalah : Untuk dapat melindungi harta kekayaan bersama pasangan suami istri 

penulis menyarankan untuk melakukan upaya seperti perjanjian kawin dan 

pemisahan harta sebagai tindakan preventif karena keduanya dapat dilakukan 

tanpa adanya perceraian sehingga harta kekayaan bersama dapat 

terselamatkan, begitu pula dengan perkawinan dapat diselamatkan., sedangkan 

upaya maritale beslag walaupun dapat diajukan juga tanpa perceraian namun 

banyak orang mengajukannya sebagai upaya terakhir bersamaan dengan 

pengajuan gugatan perceraian. Upaya – upaya penyelamatan harta seperti ini 

menjadi penting sekali dimana dapat menghindarkan pasangan suami istri dari 
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konflik seputar harta yang menghancurkan perkawinan karena di dalam harta 

kekayaan bersama tersebut tidak hanya terdapat hak – hak suami istri itu sendiri 

tetapi juga masa depan anak – anak mereka. Karena wewenang menilai unsur 

persangkaan pada upaya maritale beslag berada ditangan hakim, maka penulis 

menyarankan pemohon untuk mempersiapkan kualitas persangkaan yang 

dibenarkan secara hukum, seperti : Ada fakta yang mendukung persangkaan 

Sekurang – kurangnya ada petunjuk yang membenarkan persangkaan. Fakta – 

fakta atau petunjuk yang masuk akal.  
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