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FENDAHULUAN

1. Permasalahan, Latar Belakanp; dan Rumusannya
Mempertahankan hidup merupakan suatu kodrat manu- 

sia. Mempertahankan hidup dapat berarti mempertahankan 
kelangsungan eksistensi umat manusia di dunia, yaitu, de
ngan mengadakan perhubungan khusus antar manusia yang 
berlainan jenis kelamin yang pada umumnya dilaksanakan 
dengan suatu perkawinan. Tetapi, dapat pula berarti mem- 
pert ahankan hidup secara individu yaitu memenuhi kebutuh- 
an untuk tetap hidup dalara arti biologis, seperti peme- 
nuhan kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan.

Mempertahankan hidup dapat ditempuh dengan berba- 
gai macam cara, antara lain melakukan barter, menerima 
upah, jual beli, dan tindakan hukum lainnya. Khusus tin- 
dakan hukum, semula ditempuh dengan jalan perhubungan 
perseorangan, tetapi dengan adanya perkembangan jaman dan 
cara berpikir, mengakibatlcan manusia mengembangkan cara- 
cara yang dianggap dapat lebih memenuhi kebutuhan. Cara 
yang ditempuh antara lain adalah dengan jalan mengadakan 
kerja sama yang dikenal, khususnya dalam undang-undang 
hukum perdata.

Dalam perkembangan dewasa ini bidang ekonomi meme- 
gang peranan penting khususnya perkembangan dunia perda- 
gangan yang macam dan jenisnya makin bervariasi, dan ti- 
dak dapat dihindari guna mengikuti tata kemasyarakatan 
dalam menuju masyarakat adil dan makmur. Perkembangan ini
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2

yang akan menjadi latar belakang dari tulisan ini, karena 
perkembangan tersebut akan menimbulkan permasalahan dalam 
berbagai hal tentang firma terutama bila dikaitkan dengan 
perundang-undangan yang berlaku. Demikianlah permasalahan 
pokok yang timbul.

Untuk lebih tepat mencapai sasaran dalam pembahas- 
an, maka titik berat dan uraian pembahasan tulisan ini 
adalah pada hubungan firma dengan suami-istri, artinya 
sampai seberapa jauh kemungkinan seorang suami dan istri 
dalam satu perkawinan boleh atau tidak boleh raendirikan 
firma antar sesama mereka,

2. Alasan Pemilihan Judul
Suatu judul dalam karangan ilmiah selayaknya meng- 

gambarkan i3i dari karangan itu sendiri, atau dengan kata 
lain apa yang merupakan alasan pemilihan judul tulisan 
ini. Judul itu menggambarkan apa yang menjadi sentral pem
bahasan.

Dalam V/etboek van Koophandel en Faillissements- 
verordening pasal 16 disebutkan bahwa yang dinamakan per- 
seroan firma ialah tiap-tiap perserikatan yang didirikan 
untuk menjalankan sesuatu perusahaan di bawah satu nama 
bersama. Jadi salah satu prinsip dari firma harus ada pa
ling sedikit dua pihak untuk menjalankan sesuatu perusa
haan di bawah satu nama bersama. Lalu apakah syarat itu 
berlaku juga terhadap suami dan istri dalam satu perka
winan mengingat si istri dianggap tidak cakap untuk mem-
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5

buat suatu persetujuan dalam hal yang ditetapkan undang- 
undang, serta di antara suami-istri itu umumnya terdapat 
kesatuan harta kekayaan dalam perkawinan yang tidak ter- 
pisah.

Perlu diketahui bahwa bentuk kerjasama yang dina- 
makan firma ini semula hanya berlaku bagi golongan Eropah 
dan Timur Asing saja, dan perkembangan selanjutnya go
longan Pribumi juga sering menggunakan hal serupa ini de
ngan melalui lembaga penundukan diri kepada hukum perdata 
Barat.

Selanjutnya aktivitas perdagangan semakin berkem- 
bang yang menuntut berbagai faktor lainnya, terutama yang 
berkaitan dengan dunia usaha, untuk ikut serta mdnyesuai- 
kan dengan perkembangan yang ada. Begitu pula dengan fir
ma sebagai salah satu bentuk lembaga usaha. Sekarang ma~ 
kin banyak timbul penggunaan firma bahkan tidak jarang 
firma itu didirikan hanya di antara suami-istri. Hal ini- 
lah yang m^njadi masalah, sehingga perlu ditinjau kembali 
untuk dapat memberikan jawaban yang tepat. Untuk itulah 
aipakai istilah "tinjauan" pada awal judul skripsi ini.

Dengan berkembangnya dunia perdagangan dewasa ini 
makin bertambah pula indiviau yang terjun dalam perda
gangan, dan tidak hanya terbatas kaum pria saja melainkan 
kaum wanita juga, bahkan di antara wanita yang bersang- 
kutan dengan suaminya.

Hal inilah yang pada saat dibentuknya Burgerlijk 
Wetboek dan Wetboek van Koophandel mungkin belum terpi-
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kirkan oleh pembentuk undang-undang.
Sekarang, apabila kenyataan tersebut dihubungkan 

dengan firma dalam kaitan pembentukan firma antara suami 
dan istri dalam satu perkawinan akan timbul masalah. Masa- 
lah inilah yang menjadi pokok persoalan untuk dibahas le- 
bih lanjut. Jadi wajarlah jika judul dari skripsi yang 
akan membahas masalah di atas mencantumkan "Tinjauan Ke- 
absahan Firma yang Didirikan antara Suami Istri”*

3. Sistematika
Untuk memperjelas pembahasan, maka sistematika se- 

nulisan ini dilakukan bab per bab, dengan terlebih dahulu 
ditempatkan pendahuluan yang berintikan tentang permasa
lahan, latar belakang penulisan dan rumusannyia* alasan
pemilihan judul, dan terakhir sistematika yang dipakai

t

dalam penulisan skripsi ini.
Pada bab I diuraikan tinjauan umum tentang perka

winan, yang meliputi pengertian perkawinan, perkawinan 
dalam hubungannya dengan harta perkawinan yang ditinjau 
dari segi hukum adat, Burgerlijk V/etboek dan Undang- 
undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan* Bab ini nanti- 
nya akan memberikan dasar pengertian tentang harta per
kawinan dalam hubungannya dengan pendixian firma suami- 
istri,

Kemudian dalam bab II diuraikan tentang beberapa 
segi dari firma, yang merupakan tinjauan pengaturan firma 
dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan juga pengatur-

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI TINJAUAN KEABSAHAN FIRMA 
YANG DIDIRIKAN ANTARA SUAMI ISTRI 
 

R.M. HARI SETIAWAN



5

annya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau
Burgerlijk Wetboek. Bab ini dibagi dalam pembahasan me- 
ngenai pengertian firma, pengertian bentuk kerja sama, 
pengertian inbreng, dan pembahasan firma sebagai suatu 
perserikatan. Dalam bab ini akan memberikan penguraian 
tentang firma dalam hubungannya dengan judul penulisan.

Pembahasan permasalahan ditempatkan dalam bab III 
yang mengenai firma yang didirikan oleh suami-istri, yang 
dibagi dengan penguraian permasalahan*, pembahasan permasa
lahan dengan tinjauan dari hukum adat, dari BV/, dan dari 
Undang-undang No. 1 Tahun 1974- tentang Perkawinan. Ber- 
dasarkan bab I dan bab II pembahasan permasalahan dalam 
bab ini dilakukan.

Akhirnya bab XV merupakan kesimpulan dan saran yang 
dapat ditarik dari seluruh penulisan sebelumnya.

Berdasarkan sistematika ini, diharapkan dapat raen- 
dekati permasalahan yang ada dan pembahasannya raenghasil- 
kan kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.
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TINJAUAN UMUT'l TENTANG PERKAWINAN
BAB I

Sebagaimana kita maklumi, manusia selalu hidup da
lam kelompok-kelompok, baik dalam kelompok terbesar yang 
dikenal sebagai negara maupun dalam lcelorapok terkecil ya- 
itu keluarga. Karena itulah, apabila membicarakan masalah 
negara, pada hakekatnya pembicaraan akan menyangkut juga 
masalah keluarga, Timbulnya keluarga dimulai oleh suatu 
ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang lazim dise- 
but dengan "perkawinan".

Perkawinan sebenarnya adalah masalah pribadi dari 
masing-masing individu yang melakukan perkawinan, tetapi, 
karena akan berkaitan secara langsung maupun tidak lang- 
sung dengan masyarakat selcelilingnya, khususnya sanak- 
saudara masing-masing individu tersebut serta sangat erat 
hubungannya dengan perkembangan suatu bangsa atau negara, 
maka pemerintah sebagai wakil masyarakat mempunyai kewa- 
jiban untuk ikut campur mengatur masalah perkawinan seba- 
tas tidak melanggar hak-hak azasi manusia.

1• Pengertian Perkawinan
Untuk mendalami arti dan maksud perkawinan haruslah 

ditinjau dari dua aspek pokok yakni aspek sosiologis dan 
aspek perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan tinjauan aspek sosiologis, ada
lah tinjauan dari sudut kultur kemasyarakatan dalam hubung-

6
i
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annya dengan perkawinan sebagai bagian penting dari ter- 
bentuknya susunan masyarakat, atau dengan kata lain dapat 
dikatakan suatu tinjauan dari segi adat istiadat atau 
adat.

Pengertian urauxa tentang perkawinan ditinjau dari 
aspek tersebut di atas, adalah sebagai "suatu pergaulan 
antara laki-laki dan perempuan (termasuk pula pergaulan 
seksuilnya) yang dengan sanksi masyarakat dipandang benar

Adan karenanya diharapkan bersifat kekal". Sedangkan fung-
si dari perkawinan tersebut adalah menyelenggarakan suatu
landasan yang stabil bagi pergaulan seksuil antara lelaki
dan perempuan hingga dengan demikian dalam perkawinan itu

2dapat raelahirkan keturunannya, serta memeliharanya.
Aspek tersebut di atas tidaklah memberikan kepasti- 

an yang tetap, tetapi semuanya tergantung pada situasi 
kondisi masyarakat setempat sehingga akan terjadi kesulit- 
an untuk membahas lebih mendalam lagi tentang segi-segi 
dari perkawinan. Misalnya saja proses perkawinan itu sen- 
diri, persyaratan perkawinan, akibat perkawinan terutama 
masalah harta perkawinan dari suami istri tersebut, dan 
lain sebagainya.

Yang dimaksud dengan aspek perundang-undangan ada
lah yang jelas dengan diaturnya lembaga perkawinan itu 
oleh undang-undang dapatlah dicapai kepastian dan ketegas- 
an. Berkat adanya unsur sanksi dalam undang-undang ini ma

nakala tidak dipatuhi, maka tidak ada j'alan lain apa yang 
ditentukan oleb undang-undang itu haruslah dipatuhi dan
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diikuti. Melalui mekanisme inilah timbulnya ketegasan dan 
kepastian itu.

Dalam perundang-undangan kita ada undang-undang 
yang khusus mengatur masalah perkawinan yaitu undang- 
undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Peme- 
rintah Noraor 9 Tahun 1975. Dalam Undang-undang Nomor 1 Ta
hun 1974- telah diberikan arti atas lembaga perkawinan, ya
itu sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan se- 
orang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 
keluarga (ruraah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa.^

Aspek kedua ini yakni dari aspek perundang-undangan 
itu terasa lebih jelas dan pasti tentang hubungan perka
winan dengan segi-segi lairtnya yang berkaitan dengan itu 
antara lain akibat dari hubungan perkawinan terhadap harta 
perkawinan.

2* Perkawinan dalam Hubun^annya dengan Harta Perkawinan 
Telah diuraikan sebelumnya tentang arti penting 

perkawinan bagi kesejahteraan individu-individu raaupun ma
syarakat sekelilingnya, yaitu untuk menuju kesejahteraan 
lahir dan batin yang berarti juga selain dapat melahirkan 
keturunan-keturunan serta memeliharanya juga harus menye- 
aiakan sandang, pangan, dan papan, atau disebut harta ke- 
kayaan. Adalah tidak mungkin suatu perkawinan tanpa di- 
ikuti tersedianya harta kekayaan bagi suami istri baru 
tersebut untuk menp;arunp;i samudra kehidupan lebih lanjut
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guna menuju kesejahteraan lahir dan batin.
Selanjutnya yang menjadi masalah adalah bagaimana 

dan sampai di mana hukum perundang-undangan di Indonesia 
mengatur tentang masalah tersebut di atas.

3. Tinjauan dari Segi Hukum Adat
Negara kesatuan Republik Indonesia, terdiri dari 

gugusan pulau-pulau dan memiliki pula berbagai suku yang 
mempunyai adat istiadat dan hukum adatnya sendiri-sendi- 
ri, kesemuanya merupakan salah satu ciri khas dari negara 
Republik Indonesia di antara negara-negara lain di dunia. 
Maka apabila akan membahas soal perkawinan, khususnya da
lam hubungannya dengan harta perkawinan, wajarlah untuk 
mengetahui dan mengupas tentang perkawinan yang diatur 
oleh hukum adat.

Telah dijelaskan di atas bahwa rakyat Indonesia 
terdiri dari berbagai suku yang banyak jumlahnya. Jadi 
logislah bila memiliki juga hukum adat yang beraneka ra- 
gam, yang kadang-kadang terdapat perbedaan, tetapi banyak 
pula yang memiliki persamaan sehingga di sini hanya dicu- 
plik prinsip-prinsipnya saja, terutama yang berhubungan 
langsung dengan masalah harta perkawinan. Untuk mengeta- 
hui itu semua dapat dilihat pendapat Ter Haar sebagai be- 
rikut:

Dapat dikatakan pada umumnya bahwa kekayaan keluarga 
dapat di-beda2kan dalam empat bagian: A. harta hibah- 
an atau warisan yang diikutkan kepada salah seorang 
suami-istri oleh kerabatnya; B. harta yang oleh sa
lah seorang suami-istri tadi masing2 diperoleh atas 
usahanya sendiri sebelum atau selama perkawinan; C. 
harta yang diperoleh oleh suami-istri dalam masa
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perkawinan atas usahanya bersama; D. harta yang diwakj? 
tu perkawinan dihadiahkan kepada suami-istri bersama.

Pembagian Ter Haar mengenai harta perkawinan ter
sebut di atas, merupakan pembagian sedara umum dari hukum 
adat yang terdapat di seluruh Indonesia, yang pemilikkan
nya secara perorangan (gawan) dan harta yang pemilikkannya 
bersama-saraa antara suami-istri (gono-gini) diatur dengan 
menurut hukum adat masing-masing,

Harta hibahan atau warisan dari kerabat pada dasar- 
nya pemilikkannya tetap mengikuti suami atau istri secara 
terpisah. Akan tetapi pemilikkan di sini bukan berarti pe- 
miliknya dapat memindahtangankan kepada pihak lain di luar 
kerabat, karena terdapat suatu peraturan adat di daerah 
tertentu, yaitu, "di kalangan suku2 Dayak seperti suku 
Maanyan Siung tidaklah boleh barang2 pusaka diwariskan ke
pada orang2 luar, juga tidak boleh dibav/anya keluar".^ 
Dengan kata lain dapat diartikan, bahwa harta pusaka wa- 
laupun telah diwariskan kepada seseorang alili warisnya 
yang sah, tidaklah dapat dengan leluasa dipindahtangankan, 
dikuasakan sebagai salah satu hak kepada orang lain dengan 
jalan dihibahkan, dijual, disev/akan, dan sebagainya. 
Biasanya barang-barang yang semacam ini mempunyai nilai 
raagis dan historis. Tetapi, tidak semua barang hibahan 
atau warisan mempunyai nilai demikian. Juga tidak seraua 
aturan adat demikian karena di Makasar dapatlah barang- 
barang sisila (barang pusaka) dijual untuk melunasi hutang- 
lutang bersama.^ Hal ini berarti pemiliknya dapat memindah- 
iangankan harta pusaka yang diperoleh dari pewarisan.
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Jadi pengaturan pemilikkan terhadap harta hibahan 
atau harta warisan dari kerabat, ialah:
a. dengan pemilikkan yang dibatasi sifatnya, sehingga ti

dak dimungkinkan diperdagangkan atau dipindahtangankan, 
karena mempunyai nilai magis dan historis;

b. dengan pemilikkan yang tidak dibatasi penggunaannya 
oleh pemiliknya.

Kedua pengaturan tersebut di atas tergantung dari penga- 
turan masing-masing adat,

Harta yang diperoleh sendiri dapat dibagi men^adi 
dua bagian, yaitu, harta yang diperoleh sebelum perkawinan 
dan harta yang diperoleh sesudah perkawinan. Harta yang 
diperoleh sebelum perkawinan, "terlepas dari berlakunya 
ikatan kerabat yang bersifat membatasi, maka barang yang 
sebelum perkawinan diperoleh oleh si lelaki atau si pe- 
rerapuan sendiri, tetap ada miliknya suami atau istri 
sendiri".' Dalam lingkungan adat yang terdapat ikatan ke
rabat yang kuat, maka harta yang diperoleh sebelum perka
winan penguasaan sepenuhnya harus ada persetujuan atau

Q
setidak-tidaknya setahu sesama anggota kerabat. Jadi 
apabila oleh adat tidak diatur lain, maka harta yang di
peroleh sebelum perkawinan merupakan harta milik masing- 
masing suami atau istri sepenuhnya.

Mengenai harta yang diperoleh suami atau istri 
pada masa perkawinan, pada dasarnya merupakan harta ber
sama, terkecuali dalam keadaan tertentu yang oleh suatu 
masyarakat adat dinyatakan milik sendiri si suami atau
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Qsi istri*
Harta perkawinan bersama antara suami dan istri me-

rupakan harta keluarga yang tidak terpindahkan bagi si
10suami atau si istri secara sendiri-sendiri.

Di beberapa tempat, misalnya Madura, harta benda
yang dihadiahkan pada waktu perkawinan dibagi menjadi dua

11dengan pemilikkan masing-masing.
Berdasarkan uraian di atas, maka dalam adat harta 

kekayaan keluarga menurut pemilikkan dan penguasaannya 
dapat dibagi sebagai berikut:
a. harta yang pemilikkan dan penguasaannya sepenuhnya ber- 

ada secara sendiri-sendiri dari suami atau istri;
b. harta yang pemilikkannya secara sendiri-sendiri dari 

suami atau istri, tetapi, penguasaannya masih dibatasi 
oleh hubungan kekerabatan berdasarkan nilai magis dan 
historis;

c. harta yang merupakan harta bersama suami dan istri.
Jadi, menentukan pemilikkan dan penguasaan harta kekayaan 
keluarga dalam hukum adat tergantung juga dari pengaruh 
kekerabatan, Dalam kehidupan masa sekarang ini sebagai 
akibat kemajuan teknologi yang memungkinkan anggota-anggo- 
ta masyarakat adat berkomunikasi secara lebih luas dan 
heterogen sifatnya, maka pengaruh kekerabatan semakin me- 
nipis. Demikian fcula. akibatnya dalam penentuan pemilikkan 
dan penguasaan harta kekayaan dari pengaruh kekerabatan 
telah banyak disampingkan. Akan tetapi, pada daerah-daerah ‘ 
tertentu pengaruh kekerabatan masih kuat sifatnya dan perlu
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dipertimbangkan pengaruhnya terhadap harta kekayaan suami 
atau istri yang diikutsertakan dalam aktivitas perdagangan 
sebagai inbreng.

4. Tinjauan dari Segi Buraerli.jk Wetboek
Sejak bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 17

Agustus 19^5» hapuslah penjajahan dari tanah aix Indonesia
dan selanjutnya dengan berlakunya UUD'4-5 pada tanggal 18
Agustus 1945, maka berubahlah seluruh perundang-undangan,
terutama undang-undang atau peraturan yang bertentangan
dengan ’UUD,zl-5. Tetapi supaya tidak terjadi kevacuuman lchu-
susnya masalah aturan-aturan pelaksanaan, maka UUD'4-5 ju-
ga mengatur hal itu sebagai yang tercantum dalam UU3V45
Aturan Peralihan pasal II yang lengkapnya berbunyi,"sega-
la Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung ber-
laku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-

12undang Dasar ini".
Jadi, tentang perkawinan, antara lain tentang per- 

janjian kawin dan harta perkawinan masih berlaku; semua 
ini tercantum dalam Burgerlijk Wetboek (BW) yang juga di- 
kenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*

Di dalam BW dengan terjadinya perkawinan, terjadi- 
lah penyatuan harta dari suami dan istri- Hal ini tercan
tum dalam BW pasal 119 ayat 1 yang berbunyi:

Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berla- 
kulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan 
istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin 
tidak diadakan ketentuan lain.
Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiada- 
kan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami 
dan istri.
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Dalam pasal 119 ayat 2 tersebut di atas ditemukan 

perkecualian dari prinsip yang telah disebutkan sebelum- 
nya. Adapun perkecualian itu adalah ketentuan ayat 1 ter
sebut dapatnya disimpatigi yaitu dLitiadakannya penyatu&n 
harta kekayaan dalam perkawinan dalam arti masing-masing 
memiliki harta kekayaannya sendiri-sendiri yaitu dengan 
mengadakan perjanjian kawin sesaat sebelura perkawinan itu 
dilakukan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pasal 139 BVJ 
yang menyatakan:

Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami- 
isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan 
dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta 
kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata-su 
sila yang baik atau tata-tertib umum dan asal diindah- 
kan pula ketentuan-ketentuan di bawah ini*

Jelas dalam BW diadakan pengaturan raengenai harta
perkawinan antara suami dan istri dengan kemungkinan:
a. tidak terdapat pemisahan harta perkawinan, apabila da

lam perjanjian kawin tidak mengaturnya;
b. terdapat pemisahan harta perkawinan antara suami dan 

istri dengan mengaturnya dalam perjanjian kawin*
Kedua kemungkinan tersebut di atas akan sangat ber- 

pengaruh dalam menentukan seberapa jauh kemungkinan di an
tara suami-istri dapat mendirikan firma, khususnya ditin- 
jau dari segi ''inbreng" masing-masing sekutu dalam firma, 
sebagaimana akan saya uraikan lebih lanjut dalam Bab III.

5. Tin.jauan dari Segi Undang-undanp; Perkawinan Nomor 1 
Tafaun 1974 CUU No. 1/74)

Suatu perkembangan yang menggembirakan bagi bangsa 
Indonesia, karena setelah 29 tahun merdeka akhirnya dapat
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membuat undsng-undang yang mengatur khusus tentang perka
winan yang berlaku untuk seluruh bangsa Indonesia tanpa 
terkecuali. Undang-undang tersebut adalah UU No, 1/1974 
yang kemudian dilengkapi dengan aturan pelaksanaannya yai- 
tu Peraturan Pemerintah No. 9/1975-

UD No. 1/1974 selain mengatur perkawinan menyeluruh 
secara uraum juga memberi dasar peraturan tentang perjanji- 
an kawin yaitu sebagaimana tercantum pada bab V pasal 29 
yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, 
kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengada- 
kan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai 
pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku 
juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga 
tersangkut.

2..Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana 
melanggar batas-batas hukum, agaraa dan kesusilaan.

3. Perjanjian tersebut berlaku se;jak perkawinan di
langsungkan.

4. Selaraa perkawinan berlangsung,^perjanjian tersebut 
tidak dapat dirubah kecuali bila dari kedua belah 
pihak ada persetujuan untuk meyubah dan perubahan 
tidak merugikan pihak ketiga. J
Dari ketentuan tersebut ternyata bahwasanya UU na- 

sional kita ini mengenal juga perjanjian perkawinan dalam 
artian tidak selalu dalam perkawinan harus terjadi penya
tuan harta kekayaan, tetapi selalu mungkin adanya pemisah- 
an harta kekayaan yaitu dalafr hal adanya perjanjian kawin 
dimaksud. Hanya saja peroedaannya jika dalam peraturan se- 
belumnya (BW) sekali perjanjian kawin tersebut telah ada 
dan perkawinan telah berlangsung maka perjanjian ini sudah 
tidak dapat diubah lagi, sebaliknya dalam UU nasional kita 
ini selalu perjanjian perkawinan yang telah ada itu dapat
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diubah kendatipun perkawinan telah berlangsung asal atas 
persetujuan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak 
lcetiga.

Segi lain yang penting dari UU No. 1/1974 dalam 
hubungannya dengan harta benda dalam perkawinan, yang 
tercantum padai pasal 35 ayat 1 dan 2 yang berbunyi se
bagai berikut:
(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi 

harta bersama.
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan 

harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai ha- 
diah atau warisan adalah di bawah pengawasan masinfr* 
masing sepanjang para pihak tidak raenentukan lain.

6. Kesimpulan
Setelah melihat uraian tentang perkawinan dalam hu

bungannya dengan harta perkawinan ditinjau dari hukum adat, 
BW, dan UU No. 1/1974; dapatlah disimpulkan, bahwas'armya 
hukum adat, BW, dan UU No. 1/1974 mengenal tentang harta 
kekayaan yang dikuasai masing-masing pihak (suami dan istri) 
sebagai perkecualian dari perkawinan mereka. Hanya saja 
dalam hukum adat dan UU No. 1/1974 hal tersebut tidak di- 
atur secara terperinci, sedangkan dalam BW tentang masalah 
harta perkawinan t-erutama masalah pemisahan harta kekayaan 
perkawinan diatur cukup jelas dan terperinci, sehingga mu- 
dah untuk dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari khusus
nya di dunia perdagangan.

Khususnya dalam hukum adat yang merupakan hukum ti
dak tertulis, dari pendapat Ter Haar mengenai harta perka-
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winan dapat disimpullcan, bahwa:
(1) harta gawan yang pemilikkannya berada pada istri 

atau suami masing-masing;
(2) harta gawan yang pemilikkanoya berada pada istri 

atau suami masing-masing, akan tetapi dalam penguasa- 
annya ma,sih dibatasi oleh hubungan kekerabatan berda- 
sarkan nilai historis dan magis dari harta tersebut;

(3) harta perkawinan yang merupakan harta bersama suami 
dan istri (gono-gini).

Dengan demikian harta perkawinan dalam hukum adat 
yang akan dipergunakan dalam lalu lintas perdagangan masih 
harus memperhitungkan hubungan kekerabatan yang membatasi 
harta yang bersangkutan.

ASoetandyo Wignjosoebroto, Studi Anthropologi Buda- 
ya tentang Perkawinan, Fakultas Hukum Universitas Airlang- 
ga, Surabaya", 1972, h. 5.

2Ibid.
*-"'Undang-undang Perkawinan dengan Peraturan Pelak- 

sanaannya, UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah 
No. 9 Tahun 1975"* cet. II* Pradnya Paramita, Jakarta, 
1976, h. 6.

4Ter Haar, BZN., Asas-asas dan Susunan Hukum Adatt 
(terjemahan K. Kg# Soebefeti Poesponoto) , Pradnya taramita, 
Jakarta. 1976, h. 221.

5Ibid., h. 139.
6Ibid.. h. 227.
7Ibid.. h. 223.
8Ibid.
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9Ibid., h. 225.
10rbid.

11Ibid.. h. 229.
"Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia",

Dspartemen Penerangan Republik Indonesia, PUSPENMAS 
KaDupaten Malang^1978. h. 12.

Undang-undang Perkawinan dengan Peraturan Pelak- 
sanaannya", op. cit., h. 14.

14Ibid., h. 35.
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BAB II 
BEBERAPA SEGI DARI FIRMA

1. Pengertian
Yang dimaksud beberapa segi dari firma di sini, 

adalah tinjauan dari aspek hukum dan aturan-aturan yang 
mengatur tentang firma yang secara khusus diatur dalam 
Kitab Undang-undang Hukum Dagang, dan secara umum dalam 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Sebagai yang telah dinyatakan dalam pasal 1 KUHD, 
bahwa ketentuan dalam BW juga berlaku terhadap segala 
yang diatur oleh KURD, sepanjang KUHD tidak mengaturnya 
secara khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan. Dengan 
demikian, walaupun dalam pasal 15 KUHD tidak dinyatakan 
dengan tegas berlakunya ketentuan-ketentuan dalam BW me- 
ngenai persekutuan, maka dengan adanya pasal 1 KUHD ke- 
tentuan-ketentuan tersebut tetap berlaku. Memang ada da- 
sarnya, "secara historis atas pertumbuhan KUHD adanya 
KUHD tersebut, sebenarnya tidak lain sekedar sebagai pe- 
lengkap dari BW yang berhubung karena kebutuhan dan kea- 
daan yang khusus dari pedagang, diatur secara tersendiri 
dan khusus dalam KUHD".^

Pengertian persekutuan itu sendiri menurut Rudhi 
Prasetya dan Oemar Wongsodiwiryo, ialah "suatu bentuk 
kerja sama diantara dua orang atau lebih yang saling 
mengikatkan diri guna memudahkan tercapainya suatu tujuan 
tertentu". Dari uraian tersebut di atas, maka dapat

19

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI TINJAUAN KEABSAHAN FIRMA 
YANG DIDIRIKAN ANTARA SUAMI ISTRI 
 

R.M. HARI SETIAWAN



20

diketahui bahwa unsur-unsur persekutuan adalah:
(1) merupakan bentuk kerja saraa;
(2) para sekutu mengikat diri;
(3) mempunyai tujuan tertentu;

Jika dibandingkan dengan pengertian matschap dalam 
pasal 1618 BW yang antara lain menyatakan sebagai "suatu 
bentuk kerja sama diantara dua orang atau lebih secara 
mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam suatu 
persekutuan dengan tujuan untuk membagi keuntungan yang 
diperoleh dari padanya",^ Jelas terlihat bahwa unsur- 
unsur maatschap sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat 
dalam persekutuan, yaitu:
(1) merupakan suatu bentuk kerja sama;
(2) para sekutu mengikat diri dengan memasukkan sesuatu 

atau inbreng;
(3) bertujuan membagi keuntungan yang diperoleh,

Dalam hubungannya dengan firma, "pada hakekatnya 
maatschap itu merupakan ?bentuk pokok* (modervorm), meru
pakan genus dari firma CV. dan PT. yang merupakan bentuk 

18speciesnya". Dengan kata lain dapat dikatalcan, bahwa 
firma merupakan bentuk khusus dari maatschap, dan segi 
yang membedakan ialah sebagai yang ditetapkan dalam pasal 
16 KUHD bahwa firma di bawah satu nama bersama, sedang 
maatschap tidak memakai nama.

Selanjutnya mengenai firma diuraikan sebagai beri- 
kut ini.
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2* Pengertian Bentuk Kerja Sama
Pasal 16 KUHD menyatakan, bahwa firma ialah tiap- 

tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan sesu- 
atu perusahaan di bawah satu nama. Dalam kata perseri
katan terkandung suatu arti bahwa paling tidak harus ada 
dua pihak yang berserikat. Jika dihubungkan antara firma 
dengan maatschap menurut uraian terdahulu, maka firraa 
adalah suatu bentuk khusus dari maatschap. Maatschap itu 
sendiri adalah suatu "perjanjian". Oleh sebab itu firma 
juga merupakan suatu "perjanjian", yang menurut pasal 1 
KUHD juga dapat diberlakukan peraturan dalam BW sepanjang 
KUHD tidak mengatur secara khusus.

Pengertian perjanjian terdapat dalam pasal 1313 BW 
yang oleh Subelcti diistilahkan sebagai persetujuan. Ada- 
pun isi dari pasal 1313 BW, bahwa suatu perjanjian adalah 
suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengi- 
katkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari pe
ngertian ini, dapat diketahui bahwa unsur-unsur perjanjian 
ialah:
(1) terdapat dua orang atau dua pihak yang mengadakan 

perjanjian atau lebih;
(2) terdapat suatu perbuatan tertentu yang merupakan 

obyek dari perjanjian tersebut;
(3) terdapat suatu yang mengikat pihak-pihak yang berupa 

hak dan kewajiban.
Dalam pengertian-firma tersebut di atas, dapat di

ketahui bahwa kata perserikatan terkandung arti bahwa pa
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ling tidak terdapat dua pihak yang berserikat. Di dalam 
pengertian tersebut terdapat pula suatu unsur bahwa obyek 
perserikatan tersebut ialah menjalankan sesuptu perusaha- 
an di bawah satu nama bersama. Sebagai bentuk perserikat
an, para pihak yang berserikat mempunyai hak dan kewajiban 
seperti hak untuk mendapatkan perabagian keuntungan dan 
berkewajiban memasukkan sesuatu atau inbreng. Dengan de- 
mikian firma juga merupakan suatu perjanjian.

Sebagai suatu bentuk kerja sama, firma secara khu
sus diatur dalam KUHD pasal 16 sampai dengan pasal 35. 
Secara garis besar dapat diuraikan pengaturan firma dalam 
KUHD seperti uraian di bawah ini.

Menurut pasal 22 KUHD, ditetapkan bahwa firma harus 
didirikan dengan akta otentik, akan tetapi ketiadaan akta 
yang.demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pi
hak ketiga. Menurut pasal ini dapat dijelaskan bahwa bagi 
firma yang tidak mempunyai akta akan dianggap berlakunya 
terhadap pihak ketiga bukan merupakan firma. Hal ini le- 
bih jelas jika dihubungkan dengan isi pasal 29 KUHD yang 
menetapkan, bahwa selama pendaftran dan pengumuman - menu
rut pasal 23 diharuskan pendaftaran akta dalam register 
di kopaniteraan Pengadilan Negeri wilayah hukum firma ter
sebut dan dalam pasal 28 KUHD diwajibkan menyelenggarakan 
pengumuman dari petikan akta dalam Berita Negara - belum 
berlangsung, maka terhadap pihak ketiga persekutuan firma 
harus dianggap sebagai persekutuan umum, ialah untuk sega- 
la urusan, sebagai didirikan untuk waktu yang tidak terba-
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tas dan akhirnya seolah-olah tidak seorang sekutupun yang 
dikecualikan dari hak bertindak dan hak untuk rnenanda- 
tangani untuk firma, Jelas di sini yang dimaksud bahwa 
para sekutu firma tersebut bertindak atas namanya sendiri. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akta otentik tnerupa- 
kan persyaratan yang harus dipenuhi untuk berdirinya sebu- 
ah firma secara sah.

Pendaftaran firma menurut pasal 24 KUHD boleh hanya 
berbentuk petikannya saja dalam bentuk yang otentik, yang 
menurut pasal 26 KUHD harus memuat:
(1) nama, nama depan, pekerjaan dan tempat tinggal para 

sekutu firma;
(2) menyebutkan bidang usaha firma tersebut, apakah bi- 

dang usaha uraum atau terbatas hanya sejenis bidang 
usaha saja;

(3) penunjukan sekutu-sekutu yang dikecualikan dari hak 
menandatangani untuk firma;

(4) saat mulai berlakunya dan berakhirnya persekutuan;
(5) bagian-bagian dari perjanjian-persekutuan yang perlu 

untuk menentukan hak-hak pihak ketiga terhadap perse
kutuan.
Menurut pasal 25 KUHD setiap orang diperbolehkan 

memeriksa isi akta atau petikannya yang didaftarkan dan 
atas biaya sendiri dapat memperoleh salinannya*

Firma yang telah bubar menurut pasal 30 KUHD boleh 
dipakai oleh seorang atau lebih bekas sekutunya, dengan
i.jin bekas sekutu lainnya dan untuk ini harus dengan akta,
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dan didaftarkan serta diumumkan berdasarkan pasal 23 dan 
berikutnya dengan ancaman hukuman yang diatur dalam pasal
29 KUHD•

Dalam hal firma yang dibubarkan sebelum batas wak- 
tunya dan juga dalam hal perpanjangan berlakunya, serta 
dalam hal merubah isi perjanjian semula yang penting bagi 
pihak ketiga, menurut pasal 31 KUHD juga harus dengan 
akta otentik dengan didaftarkan dan diumumkan* Kelalaian 
terhadap hal tersebut mengakibatkan tidak berlakunya kea- 
daan itu bagi pihak ketiga. Pasal 29 juga berlaku dalam 
hal ini.

Pemberesan segala urusan mengenai persekutuan yang 
bubar menurut pasal 32 dilakukan oleh bekas sekutu-sekutu- 
nya, kecuali dalam perjanjiannya ditentukan lain atau me
nurut suara terbanyak para sekutu untuk menentukan seorang 
pemberes. Jika jumlah suara sama banyak, maka Pfcngadilan 
Negeri yang rnenetapkan. Selama pemberesan menurut pasal 
34 KUHD, seluruh uang kas tidak diperlakukan dan untuk se- 
mentara harus dibagi. Dalam hal uang kas tidak mencukupi 
untuk merabayar hutang, menurut pasal 33 KUHD, kekurangan- 
nya dapat ditarik oleh yang bertugas memberesi dari para 
bekas sekutunya untuk bagian masing-masing dalam perseku
tuan. •

Setelah pemberesan dan pemisahan selesai, menurut 
pasal 35 KUHD, maka jika tidak ada persetujuan apapun ju- 
ga, segala buku-buku bekas milik persekutuan tetap pada 
bekas sekutunya yang dipilih menurut suara terbanyak, dan
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apabila pemungutan suara berimbang, Pengadilan Negeri yang 
menentukan tanpa mengurangi kebebasan sekutu lainnya atau 
yang raengganti hak mereka untuk melakukan pemeriksaan.

Menurut pasal 17 KUHD, setiap sekutu yang tidak di
kecualikan satu sama lain, berhak untuk bertindak, menge- 
luarkan uang dan menerima uang atas nama persekutuan, juga 
untuk mengikat persekutuan tersebut dengan pihak ketiga 
dan sebaliknya. Setiap akibat perjanjian persekutuan me
nurut pasal 18 KUHD merupakan tanggung jawab renteng bagi 
seluruh sekutunya. Dengan tanggung jawab renteng ini ber
arti bahwa apabila hutang persekutuan tidak dapat terbayar 
dengan seluruh kekayaan persekutuan, maka harta pribadi 
setiap sekutunya dapat dipergunakan untuk membayar hutang 
tersebut.

Dalam hubungannya dengan firma suami istri, maka 
dalan akta pendiriannya dapat ditetapkan bahwa hanya pihak 
suami yang boleh melakukan perbuatan atas nama firma. De
ngan demikian jika menurut hukum perkawinan pihak istri 
dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum, istri da
pat menjadi sekutu yang dikecualikan haknya untuk melaku
kan perbuatan atas nama firma.

Berdasarkan uraian tersebut di atas , maka bentuk 
kerja sama firma tanggung jawabnya mengenai hutang-hutang 
firma dapat mencapai hingga harta pribadi para sekutunya.
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3* Pengertian Inbreng
Apabila kembali pada BW pasal 1618, maka dalam

maatschap, selain merupakan bentuk kerja sama, juga para
sekutunya harus memasukkan sesuatu dan adanya pembagian
keuntungan dalam maatschap tersebut. Adapun tentang hal
para sekutu harus memasukkan sesuatu sering juga dalam
istilah tepatnya disebut "inbreng".

Dalam persekutuan harus ada inbreng yang dimasuk-
kan karena apa yang dimasukkan itulah yang akan menjadi
modal sebagai alat untuk mencapai tujuan yang dikehendaki
oleh para pihak. Oleh sebab itu inbreng merupakan suatu
kewajiban hingga tidak seorang sekutupun dapat dikecuali-
kan, bahkan lebih dipertegas lagi dalam BW pasal 1619
yang sekaligus menguraikan unsur-unsur inbreng dalam ayat
2 pasal tersebut, ialah masing-masing sekutu diwajibkan

imemasukkan uang, barang-barang lain ataupun kerajinannya 
dalam persekutuan itu. Dengan lain perkataan, wujud 
inbreng ialah berupa uang, barang dan tenaga kerja.

Dalam hal inbreng berupa uang, maka menurut pasal 
1626 BW selama si sekutu belum memasukkan uang itu, demi 
hukum terjadilah hutang bunga atas jumlah uang yang be- 
lum dimasukkan terhitung sejak dari hari sedianya uang 
sudah harus dimasukkan hingga hari uang tersebut benar- 
benar telah dimasukkan.

Menurut pasal 1625 BW disebutkan bahwa, bagi se
kutu yang memasukkan suatu barang sebagai inbreng, maka 
menjadi kewajiban si sekutu menjamin dengan cara yang
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sama sebagaimana andaikata si sekutu seorang penjual dalam 
jual beli atau, harus raenjamin barang-barang tersebut be- 
bas dari tuntutan orang lain, serta sedemikian rupa itu 
harus dapat dipergunakan oleh persekutuan.

Sedangkan dalam inbreng berupa tenaga kerja tidak 
harus diartikan tenaga kerja melulu, tetapi dapat pula 
berupa suatu keahlian di mana tidal: jelas kelihatan suatu 
kerja. Dalam hal menilai inbreng tenaga kerja tidak hanya 
pada saat waktu kerja saja, melainkan seluruh aktivitas 
si sekutu tersebut selama terikat dalam persekutuan.
Rudhi Prasetya dan Oemar Wongsodiwiryo menunjuk kepada 
buku "Vennootschappen, Verenigingen Stichtingen", yang me- 
nyatakan inbreng itu tidak terbatas pada uang, barang, 
atau tenaga kerja saja, melainkan yang pokok adalah selu
ruh apa saja, asal secara ekonomis dapat dikuasai (een 
economisch ter beschkking van de maatschap wordt gesteld). 
Dengan kata lain dapat pula berupa langganan (relations), 
hak-hak imraaterieel (seperti nama perusahaan, handelsnaam,

A Q
hak oktroi, dan lain-lain). 7

Inbreng sangat penting artinya untuk pembagian ke
untungan sebagai yang diatur dalam pasal 1633 BW, yang 
menyatakan bahwa jika dalam perjanjian tidak ditentukan 
mengenai pembagian keuntungan, maka pembagian tersebut 
didasarkan pada perimbangan inbreng yang dimasukkan dalam 
persekutuan. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bah
wa inbreng yang tidak berupa uang dinilai dengan uang 
seharga inbreng yang diberikan. Demikian pula halnya de-
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ngan inbreng dalam bentuk tenaga atau skill*
Dalam hal terjadi likwidasi maka menurut pasal 33 

KUHD ditentukan jika hutang-hutang persekutuan tidak dapat 
terbayar dengan seluruh uang kas, maka dari para sekutunya 
dapat ditarik uang untuk bagian masing-masing. Besarnya 
jumlah uang tersebut bagi setiap sekutu ditentukan bagian- 
nya masing-masing dari jumlah inbreng yang dimasukkan de
ngan seimbang dalam hal perjanjian tidak menentukan lain 

Pasal 1633 BW juga menentukan jumlah kerugian yang 
harus dipikul para sekutu, yaitu seimbang dengan jumlah 
inbreng yang dimasukkan jika perjanjian tidak menentukan
lain. .... .

Harta kekayaan perkawinan tidak selamanya merupakan 
harta bersama suami-istri. Hukum adat, BW maupun UU Per
kawinan Ho. 1/1974 mengenal adanya pemisahan harta perka
winan, dengan demikian suami dan istri merupakan pihak- 
pihak yang menguasai sendiri hartanya masing-masing serta 
menentukan kebijaksanaannya sendiri atas pemanfaatan atau 
penggunaan hartanya.

4. Firma adalah Suatu Perserikatan
Yang dimaksud firma menurut Kitab Undang-undang 

Hukum Dagang pasal 16, ialah tiap-tiap perserikatan yang 
didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah na
ma bersama. Jadi sekali lagi saya tegaskan firma adalah 
suatu perserikatan* Dalam kata perserikatan terkandung 
harus ada paling sedikit dua pihak yang bersarekat. De-
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ngan kata lain firma harus didirikan paling sedikit di 
antara dua pihak.

Sebagai yang telah diuraikan dalam subbab 2 terda- 
hulu, firma merupakan bentuk khusus dari maatschap. Maat
schap itu sendiri merupakan suatu persekutuan. Jadi firma 
juga merupakan suatu persekutuan seperti halnya maatschap 
yang berarti pula mempunyai unsur-unsur umum dari perseku
tuan. Sedangkan unsur khususnya ialah bahwa dalam firma 
menurut pasal 16 KUHD para sekutunya di bawah satu nama 
bersama, sedangkan maatschap tidak memakai nama. Juga da
lam firma menurut pasal 1 KUHD dinyatakan bahwa selama da
lam KUHD tidak diatur secara khusus penyimpangan-penyim- 
pangan, maka berlaku pula BW. Jadi dapat dikatakan bahwa 
firma secara umum diatur dalam BW, dan secara khusus penga- 
turannya terdapat dalam KUHD.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 
firma merupakan salah satu bentuk persekutuan khusus.

^Rudhi Prasetya dan A. Oemar Wongsodiwirjo, Dasar- 
dasar Hukum Persekutuan» Departemen Hukum Dagang Fakultas 
Bukum tJniversitas Airlangga, Surabaya, 1976* h. 75-

16Ibid.. h. 1.
17Ibid.. h. 71,
18Ibid., h. 75.
iq
7Rudhi Prasetya dan A. Oemar Wongsodiwirjo, Masaiah- 

masalah Hukum Persekutuan, jil. I, Departemen Hukum Dagang 
Fakultas Hukum "TJniversitas Airlangga, Surabaya, (tanpa tahun), 
h. 72.
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BAB III

1 * Perroasalahan
Di satu pihak seperti telah diuraikan sebelumnya 

"secara umum" dalam suatu perkawinan terjadilah suatu ke- 
satuan di antara suami-istri itu, termasuk pula di dalam- 
nya harta kekayaan di antara raereka.

Di lain pihak menurut ketentuan hukumnya yang ber
laku untuk mendi'rikan suatu firma haruslah paling sedikit 
ada dua pihak. Selain itu harus pula jelas inbreng yang 
antara lain berupa harta kekayaan masing-masing dari se
kutu.

Maka persoalannya apakah sah secara hukum jika an
tara suami-istri mendirikan firma ?

Untuk pertanyaan ini tidak dapat.dijawab secara 
umum melainkan harus dilihat secara casuistis.

Seperti telah diuraikan sebelumnya tentang. harta 
kekayaan di antara suami-istri di antara penduduk Indone
sia sampai sekarang belum ada kesatuan hukum. Masing- 
masing masih tunduk pada hukum yang berbeda* Untuk go- 
longan rakyat Indonesia asli berlaku hukum adat. Untuk 
golongan Cina berlaku ketentuan BW.

Sekalipun telah berlaku UU Perkawinan No. '1/1974, 
namun karena peraturan pelaksanaannya belum ada yang me
ngatur -tentang harta perkawinan, maka masih tetap penga- 
turannya menurut hukum masing-masing.
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, marilah kita 
tinjau penulisan secara casuistis menurut hukum adat,
BW dan UU No. 1/1974.

2. Tinjauan dari Segi Hukum Adat
Secara garis besar harta kekayaan perkawinan menu

rut pemilikkannya dalam hukum adat dapat dibagi sebagai 
berikut:
(1) harta gawan yang pemilUckannya berada pada istri 

atau suami masing-masing;
(2) harta gawan yang pemilikkannya berada pada istri 

atau suami masing-masing, akan tetapi dalam penguasa- 
annya masih dibatasi oleh hubungan kekerabatan ber
dasarkan nilai historis dan magis dari harta tersebut;

(3) harta perkawinan yang merupakan harta bersama suami- 
istri (gono-gini);
Dalam hubungannya dengan inbreng maka bagi harta 

kekayaan perkawinan yang disebutkan dalam bagian pertama, 
adalah sah menurut hukum sebagai pemasukkan ke dalam firma. 
Harta ini dikuasai sendiri-sendiri sehingga dalam hal ini 
dapat dianggap bahwa pemasukkan inbreng berasal dari dua 
pihak yang mendirikan firma, dalam hal ini suami dan istri.

Harta perkawinan yang disebutkan pada bagian kedua 
apabila dengan persetujuan kerabat dan harta tersebut ti
dak mempunyai nilai magis dan historis karena sifatnya me
nurut adat, maka adalah sah jika dimasukkan sebagai inbreng 
suatu firma. Dengan demikian firma tersebut sah menurut

31
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hukum,* karena pada dasarnya pemilik harta tersebut adalah
suami atau istri yang bersangkutan.

Harta kekayaan yang disebutkan dalam bagian ketiga 
tidak dapat dimasukkan sebagai inbreng. Jadi jika suatu 
firma didirikan oleh suami dan istri dengan inbreng harta 
bersama (gono-gini), maka firma ini tidak sah menurut hukum 
karena pemasukkan inbreng tidak berasal dari dua pihak.

Dengan demikian pendirian firma oleh suami-istri 
yang tunduk dalam hukum adat, harus penentuan pemilikkan 
harta dilihat dari hukum adat yang mengatur mereka untuk 
penentuan sah atau tidaknya firma tersebut dalam hubungan- 
nya dengan inbreng.

3. Tinjauan dari Segi BW
Dalam hal suatu perkawinan dilakukan tanpa suatu 

perjanjian mengenai harta kekayaan suami dan istri, menurut 
pasal 119 &yat 1 BW harta perkawinan antara suami-istri me
rupakan suatu persatuan bulat yang berarti bahwa suami mau- 
pun istri tidak mempunyai harta kekayaan sendiri-sendiri. 
Untuk ini suami dan istri tidak dapat mendirikan firma, ka
rena pada dasarnya pihak suami dan istri tidak dapat mema
sukkan inbreng sebagai yang berasal dari dua pihak yang me
rupakan salah satu persyaratan dari pendirian firma.

Apabila diadakan perjanjian kawin terlebih dahulu 
sebagai yang dinyatakan dalam pasal 139 BW, jika ditetapkan 
samasekali tidak campur harta maka setiap harta suami atau 
istri masing-masing, dapat dipergunakan Untuk inbreng bagi
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pendirian firma yang sah, karena inbreng dianggap berasal 
dari dua pihak. Jika hanya ditentukan sebagian saja dari 
harta suami dan istri untuk tidak campur kekayaan, maka 
hanya harta yang tidak merupakan harta campuran saja yang 
dapat dimasukkan sebagai inbreng bagi pendirian firma yang 
sah, karena harta tersebut dapat dianggap berasal dari dua 
pihak.

Dalam BW perjanjian kawin mengenai harta kekayaan 
dapat diatur dengan menentukan bahwa hanya keuntungan dan 
kerugian saja yang menjadi satu atau bercampur. Dalam hal 
ini terdapat dua kemungkinan jika suatu firma ingin didi
rikan oleh suami dan istri tersebut, ialah:
(1) jika firma didirikan dengan pemasukkannya diambil da

ri harta para pihak, maka firma yang didirikan antara 
suami-istri tersebut adalah sah secara hukum;

(2) jika firma didirikan dengan pemasukkannya diambil da
ri hasil keuntungan, maka pendirian firma batal demi 
hukum.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat di- 

simpulkan bahwa dalam perkawinan menurut BW jika suami- 
istri ingin mendirikan firma, tergantung dari pengaturan 
perjanjian kawin mengenai harta kekayaannya seperti yang 
telah diuraikan* Jadi akte perkawinannya yang menentukan 
hal ini.

4. Tinjauan dari Segi UU Perkawinan No. 1/1974
UU Perkawinan No. 1/1974 juga mengenai adanya per-
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misahan haxta kekayaan, dengan ketentuan harta yang diper-*- 
oleh selama perkawinan merupakan harta bersama menurut pa
sal 35 ayat (1), dan menurut ayat (2) pasal tersebut harta 
bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai ha- 
diah atau warisan di bawah penguasaan masing-masing sepan- 
jang para pihak tidak menentukan lain*

Mengenai harta bersama jelas tidak dapat dijadikan 
inbreng bagi pendirian firma suami-istri yang sah menurut 
hukum.

Mengenai harta yang di bawah penguasaan masing- 
masing pihak, dapat dijadikan inbreng bagi pembentukan 
firma suaiai istri yang sah menurut hukum, karena inbreng 
dapat dianggap berasal dari dua pihak yang merupakan per- 
syaratan untuk mendirikan firma.

Dengan demikian penentuan sah atau tidaknya firma 
suami-istri tergantung dari ketentuan penguasaan harta 
yang dimasukkan sebagai inbreng* Apabila penguasaan harta 
terdapat pada masing-masing suami-istri maka jika harta 
tersebut dimasukan dalam firma suami istri, maka pendiri
an firma tersebut sah menurut hukum. Jika harta tersebut 
merupakan harta bersama yang dipergunakan sebagai inbreng, 
pendirian firma tidak sah atau batal menurut hukum.
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BAB IV

P E N U T U P

1 * Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan materi skripsi ini

sebagaimana yang dimuat dalam bab I sampai bab III, maka
dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
a. hukum adat, BW, maupun Undang-undang Perkawinan No, 1/ 

1974 mengenal adanya pemisahan sebagian harta kekayaan;
b. dalam mendirikan firma suami-isteri yang menjadi masalah 

adalah inbreng atau modal atau pemasukan untuk mendiri
kan firma tersebut, yaitu asal-usul dari inbreng terse
but karena akan menimbulkan berbagai akibat hukum, yakni 
pendirian firma itu akan batal demi hukum atau dianggap 
sah menurut hukum.
Untuk itu harus dilihat apakah barang yang dimasukan se- ‘ 
bagai inbreng merupakan bagian dari harta kekayaan ber
sama ataukah merupakan harta kekayaan terpisah;

c. untuk mengetahui hal tersebut di atas perlu dilihat hu
kum apa yang berlaku bagi suami-isteri yang bersangkutan 
apakah hukum adat ataukah hukum Perdata Barat;

d. dalam hal berlaku hukum adat, tidaklah sah inbreng dalam 
CV suami-isteri jika berupa harta gawan yang bernilai 
magis dan historis tanpa persetujuan kerabat, namun tiada 
keberatan jika berupa barang gawan yang sepenuhnya dimi- 
liki dan dikuasai secara pribadi;
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e. tiada halangan diadakannya CV di antara suami-isteri 
yang tunduk pada BW jika dalam perkawinan di antara 
mereka diadakan perjanjian kawin sepenuhnya;

f. dalam hubungannya dengan UU No. 1/1974 tiada halangan 
diadakan CV di antara suami-isteri, asal inbreng mereka 
berupa harta kekayaan yang bersifat milik mereka masing- 
masing dalam perkawinan.

2. S a r a n

Sehubungan dengan beberapa kesimpulan tersebut
dalam angka 1 (satu), saya berusaha mengajukan saran-
saran sebagai berikut:
a. hendaknya usaha unifikasi hukum perkawinan mengenai 

harta kekayaan perkawinan, peraturan pelaksanaannya 
dikeluarkan dengan mengaturnya secara jelas agar tidak 
membingungkan pihak ketiga dalam dunia perdagangan;

b. hendaknya dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang
rv

sedang dirancang oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional 
dimasukkan ketentuan yang jelas mengenai pernyataan 
berdirinya firma, khususnya dalam pengaturan inbreng.

36
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