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... Allah akan mengangkat orang-orang yang t>er- 

iman di antara kamu dan orang-orang yang diberi 

ilrau pengetahuan kepada derajad yang tinggi.

(Q.S* Al-Mujadalah ayat 11)
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Penyusunan skripsi ini adalah untuk melengkapi tu- 
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Fada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih, 

pertama kepada para guru besar dan guru besar luar biasa, 
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Kedua, secara khusus saya sampaikan terima kasih 

kepada Ibu Marthalena Pohan, S.H. yang telah memberikan 

bimbingan dan petunjuk-petunjuk dengan sabar dan penuh 

perhatian selama menyusun skripsi ini. Saya ucapkan terima 

kasih pula kepada Bapak R. Soetojo Prawirohamidjojo, S.H. 

selaku pembimbing kedua. Kedua beliau tersebut telah mem- 

beri bekal ilmu pengetahuan yang mendasari penyusunan skrip

si ini. —

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI AKIBAT PERJANJIAN KAWIN TERHADAP WARISAN 
 

SUMARDJI



Ketiga, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada 

semua pihak yang ticiak sempat saya sebutkan di sini, yang 

telah memberi dorongan dan bantuan demi terselesaikannya 

penyusunan skripsi itti»

Terakhir kepada ayahanda bersama ibunda tercinta 

yang riengan penuh kasih sayang dan kesabaran serta pengor- 

banan yang tiada taranya telah memberikan didlkan dan do

rongan kepada saya untuk lebih tekun dan maju dalam studi, 

saya sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya* ■

Akhirnya a ay a harapkan agar skripai ini mempunyai 

arti dan kegunaan, khueusnya dalam rangka pengembangan hu- 

kum perdata,

Surabaya, 2 Maret 1983 

Penyusun.
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BAB I

PENDAHULUAN

Permasalahan

Denman diundangkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 

tentang rerkawinan (selanjutnya disingkat UUP) pada tanggal

2 Januari Tahun 1974, maka dengan demikian tercapailah uni- 

fikasi hukum perkawinan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan 

salah eatu makaud diberlakukannya UUP yaitu untuk mengadakan 

unifikasi hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga 

negara Indonesia, tanpa memandang asal keturunan, suku bang- 

sa dan agama yang diamit.

UUP ini eebenarnya adalah merupakan aturan urnum ten- 

tang perkawinan dan hal-hal yang berhubungan dengan perka

winan, sehingga UUP tersebut masih memerlukan pengaturan le- 

bih lanjut agar dapat secara efektif diterapkan. Hal ini me- 

inang diakui dan diatur oleh UUP yaitu dalam pasal 67, yang 

raenentukan eebagai berikut:

(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diun- 
dangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif le- 
bih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Hal-hal da}am Undang-undang ini yang memerlukan pe 
pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah^.

Jadi meskipun UUP tersebut sudah mulai berlaku sejak 

tanggal 2 Januari tahun 1974, akan tetapi pelaksanaannya se-

Djasadin Saragi1' dan ABis Safioedin, HjLropunan Per
aturan Perundang-undanpan seri Kukum Perdata. Eina jtlmu, 
Surabaya, 1977, h. 115^

1 Ri I L I S
rET V .n  S T  A ,'” \ A N

“U 7 n r v M . ; : T . u  a j a  a  . ' r v
4 4 Y  t\
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cara efektif baru dimulai pada tanggal diundangkannya per

aturan pelaksanaan UUP yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan pada tanggal 1 April 1975.

UUP sebagai satu-satunya hukum yang mengatur tentang 

perkawinan di Indonesil, sekalipun telah ditunjang dengan 

peraturan pelaksanaannya, masih memiliki kelemahan sebagai 

euatu Unriang-undang yang mengatur perkawinan secara naBio- 

nal, yang berlaku bagi semua golongan dalam maByarakat In

donesia. Kelemahan-kelemahan tersebut ndalah eebagai akibat 

tidak diaturnya masalah-masalah tertentu, atau kalau menga- 

tur hanya secara singkat, dan sifatnya kurang jelaa, Seba

gai contoh adalah mengenai pengaturan perjanjian kawin yang 

hanya diatur dalam satu pasal saja yaitu pasal 29 yang ber- 

bunyi:

(1) pada waktu atau sebelura perkawinan dilangsungkan, 
kedua pihak atas persetujuan bersaraa dapat mengada- 
kan perjanjian tertulis yang diBahkan 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, agama dan keausilaan;

(3) perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan 
dilangsungkan;

(4) selama perkawinan berlangsung perjjanjian tersebut 
tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah 
pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan 
tidak merugikan pihak ketiga^.

Hal ini berbeda dengan Burgerlijk Wetboek (selanjut- 

nya disingkat BW) yang mengatur tentang perjanjian kawin 

secara lebih lengkap j'ka dibandingkan dengan UUP. Pengatur-

2

2Ibid.. h. 106.
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an tersebut dimuat dalam dua bab yaitu Bab VII tentang Per- 

janjian Kawin yang, terdiri dari 16 pasal (pasal 1?9 - 154) 

dan Bab VIII tentang Persatuan atau Perjanjian Kawin kedua 

kalinya atau selanjutnya yang terdiri dari 13 pasal (pasal 

155 - 167).

Dengan adanya kelemahan-kelentahan tersebut pembentuk 

Undang-undang menyadari, sehingga dicantumkanlah suatu pa

sal yang isinya bersifat melengkapi kekurangan dan kelemah- 

an tersebut dengan mermnjuk pada peraturan-peraturan yang 

telah ada sebelumnya. Hal ini dapat kita lihat dari isi 

ketentuan pasal 66 UUP. Dengan dicantumkannya pasal 66 UUP 

tersebut maka eemua peraturan yang ada sebelum UUP yang 

mengatur masalah-masalah perkawinan mnsih tetap berlaku se- 

panjang UUP tidak mengaturnya. Termasuk dalam hal ini ma- 

salah perjanjian kawin.

Meskipun UUP sebagai peraturan masih banyak menpan- 

dung kelemahan dan kekurangan, akan tetapi patut kita akui 

juga bahwa dengan. diundangkannya UUP tersebut merupakan 

langkah yang lebih maju ke arah pembentukan tata hukun na- 

sional yang baru, yang diharapkan mampu menunjang suksesnya 

pembangunan nasioral.

Setelah meninjau UUP secara singkat, saya akan me- 

langkah ke arah pembicaraan yang lebih khusus lagi yaitu 

masalah perjanjian kawin yanp sering dilakukan aeseorang. 

Perjanjian kawin dilakukar oleh mereka terutama untuk meng- 

atur hal-hal yang berhubungan dengan harta kekayaan yang rne- 

reka mlliki selama dalam perkawinan. Ini dirasakan penting

3
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4

mungkin karena harta kekayaan merupakan modal keluarga da-

lam arti materi yang dinergunakan untuk membina keluarga.

Sebab suatu keluarga harus memiliki harta benda, baik besar

maupun kecil, bila hendak membentuk dan membina keluarga

yant baik, oleh karena dengan modal keluarga inilah dapat

dipertahankan berlangsungnya kehidupan suatu keluarga,

Kenurut asasumum yang tercantum dalam BW, bahwa de~

npan dilaksanakannya perkawinan karena hukum terjadilah ke-

bersamaan harta kekayaan yang bulat (algehele gemeenschap

van goederen). Sedangkan menurut asas umum mengenai harta

kekayaan dalam UUP dengan dilaksanakannya perkawinan ter-

jadilah kebersamaan yang terbatas mengenai harta kekayaan 
•x

snami istri . Akan tetapi keadaan yang demikian dengan me- 

lalui perjanjian dapat disimpangi sehingga mengenai harta 

benda dalam perkawinan secara luas sebenarnya dapat digo- 

longkan menjadi:

1 * harta benda dalam perkawinan yang berada di bawah kekua- 

saan keluarga, yang merupakan harta bersamaj

2 . harta benda yang tetap berada di bawah pengawasan masing- 

masing suami istri.

Dengan adanya perjanjian kawin teroebut maka akan ber- 

akibat tidak hanya terhadap penguasaan harta kekayaan eela- 

ma perkawinan dalam kehidupan mereka, akan tetapi lebih ja- 

uh menyangkut penguasaan sesudah adanya salah satu pihak

3
Marthalera Pohan, Per.janjian Kawin Sebagai Sarana 

” J ' w ‘ .......  * ‘ " naiT Harta
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mengalami suatu kejadian yang tidak bisa dihindari yaitu ada- 

nya kematian. Sebab dengan adanya kematian tersebut terhadap

harta kekayaan terjadi proses pewarisan.

Berlatar belakang dari uraian tersebut di atas maka 

pokok permasalahan dalam pembahasan penulisan ini adalah ka- 

lau perkawinan dilangsungkan dengan perjanjian kawin, bagai- 

manakah akibatnya dengan harta warisan yang akan dibagikan. 

Sudah barang tentu dalam hal ini yang dimaksud perkawinan 

yanp berakhir denpan kematian karena menyangkut warisan. Dan 

akibat yang dimaksud dititikberatkan pada si janda yang hi- 

dup terlama,

2. Penjelasan Judul

Dari judul yang disajikan kiranya telah jelas, bahwa 

perjanjian kawin yang sering dilakukan seseorarig untuk me- 

nyimpangi ketentuan Undang-undang menpenai harta kekayaan da- 

lam perkawinan akan membawa akibat tidak saja selama dalam 

perkawinan akan tetapi jura setelah perkawinan putus karena 

kematian. Oleh karena denpan adanya kematian tersebut terha

dap harta kekayaan terjadilah pewarisan. Akibat yang dimaksuH 

di sini adalah menyangkut kedudukan suami atau istri yanp hi- 

dup terlama dalam hal adanya pembagian warisan.

3. Alasan Pemllihan Judul

Judul ini saya pilih karena dalam kehidupan sehari- 

hari perjanjian kawin sering dilakukan orang sehubungan de

ngan adanya perkawinan. Dan setelah memperhatikan permasa-

5
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lahan seperti terurai di atas, timbul suatu kehendek un- 

tuk mewujudkan permasalahan tersebut dalam bentuk tulisan. 

Besarnya manfaat yang diperoleh atas pe^nbahasan tersebut 

menjadikan penyebab tertariknya kehendak hati saya, dengan 

demikian secara langsung atau tidak menfaat tersebut dapat 

dirasakan oleh masyarakat dan khususnya bermanfaat pula 

bagi pengembangan akan pengetahuan yang berhubungan dengan 

masalah tersebut.

4« Tujuan Penulisan

Di satnping imtuk memenuhi persyaratan yang berlaku 

bagi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, penulisan ini 

bertujuan untuk ikut membahas masalah-masalah yang ada ka- 

itannya dengan perjanjian kawin terutama terhadap warisan. 

Diharapkan dengan pembahasan ini orang akan mengerti hak 

dan kewajiban, yang timbul sebagai akibat adanya per;jan;jian 

kawin, terutama setelah adanya kematian salah satu pihak. 

Mungkin juga penulisan ini bisa dipakai sebagai sumber in- 

formasi bagi mereka yang memerlukannya.

5* Metodologi

1. Pendekatan masalah

Dalam penulisan ini akan dipergunakan pendekatan 

dari segi yuridia yaitu dengan melihat persoa^nrmya dari 

segi Undang-undang yang mengaturnya. Dalam hal ini adalah 

peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah terse

but. Juga dari segi sosiologis dengan melihat praktek yang
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dilakukan dalam masyarakat.

7

2. Sumber data

. Sebagai sumber data dari penulisan ini adalah buku- 

buku yang berisi pembabasan ataupun penelaahan yang ada 

kaitannya dengan masalah yang dibahas. Selain itu juga do- 

kumen-dokumen resmi yang berupa peraturan perundang-undangan 

yang menopang buku-buku tersebut, serta studi lain yng mem- 

perkuat etudi kepu3takaan.

3. Prosedur penguupulan dan pengolahan data

Inventarieasi data yang ada kaitannya dengan materi 

penulisan dari kepustakaan yang ada. Pengamatan dalam prak- 

tek untuk dikembalikan pada perundang-undangan yang menga- 

turnya. •

4. Analisa data

Berdasarkan data yang ada dibahas secara diskriptip 

komparatip, yaitu dengan memerikan dan mengungkapkan per- 

masalahannya berdasarkan /berlandaskan peraturan perundang- 

undangan, membandingkan peraturan perundanpan yang ada da

lam UUP dan BW dan kemudian dianalisa untuk raemecahkan per- 

masalahannya.

6. Slstematlka dan Pertangp.ung.jawaban

Penyajian penulisan ini disusun dalam urutan siste- 

matika sebagai berikut.
M  I L I K 

PEHP S T v a n  

“UNTVERSITAS a i r l a n g g a *  
_  s U  R A B A Y A
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PendaJhuluan merupakan awal yang berisi permasalahan, 

penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, 

metodologi, sistematika dan pertanggungjawaban.

Menyusul Bab II yang diberi judul Isi Perjanjian Ka

win. Bab tersebut membicarakan isi perjanjian yang akan di- 

pilih oleh para pihak. Namun sebelum itu dibahas, di eini 

juga dibicarkan hal-hal yang ada hubungannya dengan per

janjian kawin antara lain mengenai pengertian perjanjian 

kawin, bentuk perjanjian kawin, masa berlakunya perjanjian 

kawin, dan kecakapan membuat perjanjian kawin. Maksud dari 

pemilihan urutan yang demikian adalah untuk mengetahui se

cara lebih seksaroa hal-hal yang menyangkut keabsahan per

janjian kawin.

Bab selanjutnya, yaitu Bab III berjudul Perbanding- 

an perjanjian kawin menurut BYT dan Undang-undang Perkawin

an Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dalam Bab ini akan di- 

uraikan perbedaan yang ada di antara pengaturan yang di- 

muat dalarn Burgerlijk Wetboek dan Undang-undang No. 1 Ta

ti ua 1974 dalam hal yang mengatur perjanjian kawin.

Bab IV berjudul Akibat Perjanjian Kawin Terhadap 

Warisan. Judul bab ini sama dengan judul tulisan oleh ka

rena di sini merupakan inti pokok pembahasan dalam tulisan 

ini. Materi yang akan dimuat yaitu mengenai hal-hal yang 

menyangkut warisan, terbukanya warisan, pembagian warisan 

dan sedikit peranan Balai Harta Peninggalan sehulungan de

ngan adanya warisan.

8
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Akhirnya penulisan ini akan disudahi dengan Bab V 

sebagai penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

9
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BAB II

ISI PI'KJANJIAN KAWIN

Dalam membicarakan masalah isi perjanjian kawin yang 

dikehendaki oleh para pihak dalam membuat perjanjian kawin 

sebelum mereka melaksanakan perkawinan, sudah seharusnya ki- 

ta terlebih dahulu mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan 

perjanjian kawin yaitu pcngertian perjanjian kawin, bentuk 

perjanjian kawin, masa berlakunya perjanjian kawin, dan ke- 

cakapan membuat perjajsjian kawin. Hal ini dirasakan penting 

oleh karena menyangkut keabsahan perjanjian kawin yang se

cara hukum dapat dipertangfungjawabkan.

1. Penpertian Perjanjian Kawin

Apakah sebenarnya arti perjanjian kawin itu ?

Ada beberapa pendanat yang merumuskan tentang arti perjan

jian kawin, tetapi oleh karena tinjauan saya atas perjanji

an kawin dalam tulisan ini adalah berdasarkan BW dan UUP, 

maka saya hanya akan mengutip beberapa pendapat yang membe- 

rikar. rumusan tentang perjanjian kawin yang didasarkan pa- 

du ketentuan BW serta rumusan yanp diberikan oleh UUP.

Dalom HW maupun UUP tid&k terdapat rumusan tentang arti per- 

jar.jian kawin, namun dalam pasal 139 BV/ dinyatakan bahwa:

Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami 
istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpanpan 
dari peraturan Undang-undang sekitar persatuan harta

10 i* i l k ;
i m p  nv. ,p \a *i

•OWIVE.rwiT.-: /.I. I. \ iGGA*'
S U  Jt L  A j  A
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kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata su- 
sila yang ! aik atau tata tertib uiuim dan asal aiindah- 
l<an pula serala ketentuan di bawah ini4.

Sedarpkan dalam pasal 29 ayat 1 UUP menyatakan bahwa:

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua 
pihak atas persetujuan bersaina dapat menpadakan perjan- 
jian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat per
kawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak 
ketiga sepanjang pihak ketiga tersanpkut^.

Sehubungan dengan pandangan BW dan UUP tersebut 

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asia Safioedin memberikan 

rumusan sebagai berikut: " Perjanjian kawin adalah perjanji- 

an yanp dibuat oleh dua orang suami istri untuk mengatur
£

akibat-akibat perkawinan mengenai harta kekayaan" . Hampir

Bejalan dengan pendapat di atas adalah pendapat Marthalena

Pohan yang menyatakan bahwa:

Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh ca- 
lon suami istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinan 
mengenai harta kekayaan mereka dengan menyimpangi ke- 
tentuan-ketentuan undang-undang mengenai harta kekayaan 
suami istri'.

Dari dua rumusan mengenai pengertian perjanjian ka

win tersebut di atas kiranya dapatlah disimpulkan bahwa pen

dapat pertama sudah didasarkan kepada ketentuan dalain UUP,

11

. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undanp-undanp. 
Hukum Perdata (ter.je utahan BW). Pradnya Paramita, Jakarta, 
1978, h. l>±

5
Djasadin Saragih dan Asis Safioedin, op. clt.t h.106.
C
R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asia Safioedin, ffukum 

Drang dan Keluarpa. Alumni, Bandung, 1979, h.94.

7
'Marthalena Pohan, op. cit., h.ll.
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Hal ini ditandai oleh adanya kalimat y&ni? berbunyi dibuat 

oleh dua orang suami istri (parts bawah saya). Jadi pada 

waktu membuat perjanjian pada waktu itu juga dilanr.3unr.kan 

perkawinan, sehingga secara otomatis sudah menjadi suami 

istri. Sedangkan pendapat kedua rupanya masih didasarkan 

kepada ketentuan dalam BW. Ini terlihat dengan adanya ka

limat dlbuat oleh calon suami istri (garis bawah saya). 

Rumusan yang demikian sesuai dengan ketentuan dalam BW bah- 

wa perjanjian kawin harus dibuat sebelum melangsungkan per

kawinan. Jadi kedua belah pihak pada waktu membuat perjan

jian kawin masih berstatus sebagai calon suami istri.

Dengan mendasarkan diri pada kedua rumusan mengenai 

pengertian perjanjian kawin tersebut di atas, ini sesuai 

pula dengan ketentuan dalam UUP, perjanjian kawin dapat di- 

rumuskan sebagai perjanjian yanp dibuat oleh dua oranp suami 

istri atau calon suan.i istri untuk mengatur akibat-akibat 

perkawinan mengenai harta kekayaan mereka denpan menyimpa- 

npi ketentuan-ketentuan undang-undanp menpenai harta keka- 

yuan suami istri. Rumusan ini mengandung makna bahwa per

janjian kawin boleh dibuat sebelum mereka melnngaungkan 

perkawinan atau pada v/aktu melangsungkan perkawinan.

2. Bentuk Perjanjian Kawin

Menurut ketentuan pasal 147 BW dikatakan bahwa per

janjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum per

kawinan dilangsungkan. Apabila ketentuan yang demikian ini

12
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tidak dipenuhi maka konsekuensinya perjanjian kawin yang 

mereka buat batal karena hukum (van rechtswege nietig). Dan 

karena batal maka antara suami istri tersebut dianggap ter- 

danat kelersamaan/persatuan harta perkawinan,

Jadi syarat pokok dalam membuat perjanjian kawin nie- 

nurut ketentuan tersebut adalah:

a, perjar.jiar kawin tersebut harus dalam bentuk akta notaris

b. perjanjian kawin tersebut dibuat oleh calon suami istri 

sebolum melangsungkan perkawinan.

Bagaimana halnya apabila mereka menghendaki adanya 

perubahan perjanjian kawin tersebut Menurut ketentuan 

paBal 148 BW perubahan perjanjian kawin hanya dapat dila

kukan apabila perkawinan belum berlangsung, caranya ialah 

harus dalam bentuk akta notaris yang sama seperti akta per- 

janjian kawin tersebut dulunya dibuat. Juga perubahan ini 

tidak boleh dilakukan apabila orang-orang, sebagai pihak yang 

dulu menghadiri dan menyetujui akta nerjanjian kawin ter- 

aebut tidak hadir atau tidak menyetujui adanya,

Secara singkat dapat dikataken bahwa untuk adanya 

perubahan perjanjian kawin dituntut adanya cyarat:

a. perjanjian kawin tersebut harus dalam bentuk akta nota

ris pula;

b. orang-orang sebagai pihak ketiga yang dulu ikut serta 

dalam perjanji&n kawin paua waktu diadakan perubahan 

harus diikutsertakan;

c. perjanjian kawin tersebut boleh diubah sela/na perkawin- 

belum dil^n -sunrkan.
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Selanjutnya pasal 154 BW menyatakan, bahwa perjanji

an kawin berupa pemberian-pemberian karena perkawinan tidak 

akan berlaku jika tidak diikuti oleh perkawinan.

3. f-,asa Berlakunya Perjanjian Kawin

Dari ketentuan pasal 147 ayat ? BW dapat diketahui, 

bahwa perjanjian kawin mulai berlaku. sejak dilangsungkannya 

perkawinan, dan tidak boleh ditentukan waktu lain. Dengan 

ini dimakaudkan agar se.lama perkawinan berlangsung hanya 

berlaku aebuah keadaan saja menpenai harta perkawinan.

Penentuan waktu tersebut di atas tidak boleh diten

tukan waktu lain atau tidak boleh dibuat suatu janji atau 

syarat apapun menpenai berlakunya at.au berakhirnya perjan

jian kawin tersebut.

Perjanjian kawin ini hanya akan terjadi sampai ber

akhirnya perkawinan keduali jika istri minta pemisahan har

ta kekayaan, atau dalam hal adanya perpinahan meja dan tem- 

pat tidur (scheiding van tafel en bed) oleh karena adanya 

pemisahan harta kekayaan.

Ketentuan pasal 147 ayat 2 BW tersebut ditujukan un

tuk suami istri sendiri, sedanpkan kalau kita lihat paaal

152 BV*1 di dalainnya tenas disebutkan, bahwa perjanjian ka

win berlaku bapj. pihak ketiga apabila telah dibukukan pada 

kepaniteraan Penpadilan Negeri. Sehinpga dap^t disimpulkan 

bahwa tentang berlakunya perjanjian kawin ini oleh Rndang-

ui danp dibedakan dalam: __ ________ "■
--------------U  I L I S

•UNIVERSlTAS Al ..LA MOO A”
s U !l A 0 A V A __
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a. secara intern, artinyo berlaku bagi suami istri itu sen- 

diri sejak dilangsungkannya perkawinan;

b. secara ekstern, artinya berlaku bagi pihak ketiga yang 

berkepentingsn atas adanya perjanjian kawin ini ialah 

sejak didaftarkannya pada Panitera Pengadilan Negeri. 

Dalam praktek biasanya yang dibukukan hanyalah singka- 

tannya saja, sedarig yang dicantumkan hanyalah hal-hal 

yang berhubungan dengan pihak ketiga.

Apabila perjanian kawin tersebut belura didaftarkan 

apakah pihak ketiga boleh beranggapan, bahwa di antara sua- 

mi istri terjadi kebersamaan harta perkawinan ? Anggapan 

yang demikian diperbolehkan akan tetapi tidak mutlak sebab 

anggapan tersebut dapat berlaku apabila pihak ketiga memang 

benar-benar tidak mengetahui bahwa antara suami istri ter

sebut ada perjanjian kawin yang belum didaftarkan. Tetapi 

kalau pihak ketiga mengetahui bahwa ada perjanjian kawin 

walaupun belum didaftarkan maka anggapan itu tidak "berlaku.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, bah

wa pendaftaran bukanlah suatu kewajiban yang mutlak, tetopi 

pendaftaran memberi kesempatan kepada suami istri untuk me- 

ngikatkan diri pada pihak ketiga apa-apa yang didaftarkan 

tersebut.

Selanjutnya mengenai pendaftaran ini HR dalam 

arrestnya tanggal IQ April 1942 dan 29 April 1949 menyata

kan, bahwa bilamana pihak ketiga mengetahui adanya perjan- 

jian kawin yang tidak didaftarkan, maka ia tidak boleh me-

15
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nganggap bahwa perjanjian kawin tidak ada.

Jadi pendaftaran itu harus sudah diketahui pada sa- 

at pihak ketiga mengadakan hubungan dengan suami istri su- 

paya mereka tidak bisa menernpatkan pihak ketiga pada posi- 

si yang tidak menguntungkan.

Mengenai kedudukan pihak ketiga yang telah menjadi 

kreditur sebelum perkawinan, apabila perjanjian kawin be

lum didaftarkan, maka pihak ketiga yang bertindak sebagai 

kreditur tersebut boleh beranggapan bahwa antara suami is

tri itu terjadi kebersamaan harta perkawinan.

Apakah pihak ketiga terikat oleh setiap ketentuan 

perjanjian kawin yang didaftarkan ? Menurut Pitlo Undang- 

undang menentukan kewajiban pendaftaran itu untuk melindungi 

pihak ketiga bukan untuk memberikan kesempatan kepada suami 

istri untuk menpikat pihak ketiga dengan sesuatu yang tak
Q

benar . Sehingga apabila ditinjau dari akibat perjanjian 

kawin terhadap pihak ketiga dapat dibedakan menurut sifat- 

sifatnya yaitu:

a. bersifat materleel rechtelijk, misalnya suami istri ka

win dengan kebersamaan harta yang terbatas atau tidak 

ada kebersamaan sama sekali, maka pihak ketiga terikat 

sepenuhnya sejak saat pendaftaran;

b. bersifat formeel rechtelijk, misalnya mengenai pembukti- 

an barang-barang asal mereka masing-maaing, di mana mung-

16
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kin saja apa yang dinyatakan di dalam perjanjian kawin 

berlainnn dengan keadaan yan/’. sebeuarnya.

Apakah pihak ketiga sesudah eaat pendaftaran terikat 

pada pernyataan suami istri yang demikian ? Menurut Pitlo 

hal ini diserahkan kenada hakim sampai sejauh mana pihak
9

ketiga terikat pada pernyataan suami istri .

4. Kecakapan Membuat Perjanjian Kawin

Pada umumnya seseorang yang masih minderjarig apa

bila hendak melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh 

orang tuanya atau walinya. Akan tetapi dalam hal membuat 

perjanjian kawin undang-undang menentukan lain.

Dalam pasal 151 BW dinyatakan bahwa seseorang min

der jarig dapat membuat nerjanjian kawin dengan syarat:

a. cakap melakukan perkawinan (pasal 29 BW);

b. harus dibantu oleh orang tua atau wali dari siapa ijin 

untuk kawin itu diperlukan.

Jadi dalam hal ini orang yang cakap melakukan per

kawinan dianggap telah cakap pula membuat perjanjian ka

win, sedangkan orang tua atau wali hanya sebagai pembantu 

saja. Usia yang dipandang cakap untuk melakukan perkawinan 

ialah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

Bantuan orang tua atau wali dapat berupa:

a. ijin tertulis;

17

9Ibid., h. 10?.
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b. orang tua atau wali datang sendiri dan ikut menanda ta- 

ngani akta perkawinan tersebut.

Syarat cakap untuk kawin harus sudah ada pada waktu 

membuat perjanjian kawin, kalau belum maka perjanjian ka

win tersebut batal sedans perkawinannya tetap saft. Bagi 

orang yang berada di bawah curatele bila hendak membuat 

perjanjian kawin menurut pasal 452 BW dipersamakan dengan 

orang yang belum meerderjarig. Jadi berlaku pasal 151 BW. 

Apabila perkawinan dilakukan dengan ijin pengadilan negeri 

dieertai perjanjian kawin maka pengadilan negeri harus mem- 

beri persetujuan atau pengesahannya. Kalau tidak medapat 

persetujuan berarti perkawinan tersebut berlangsung dengan 

kebereamaan/persatuan harta kekayaan.

Unu^k menghindari adanya pembuatan perjanjian kawin 

yang baru yang diakibatkan oleh meninggalnya orang yang 

memberi ijin dalam perjanjian kawin tersebut, maka eebaik- 

nya perkawinan dilakukan segera setelah perjanjian kawin 

tersebut dibuat. Apabila orang yang minderjarig ataupun 

jura orang yang berada di bawah pengainpuan membuat perjan

jian kawin tanpa bantuan yang disyaratkan, maka menurut 

pasal 1446 BW perjanjian kawin yang dibuat batal karena 

hukum (van rechtswege nietig).

5. Isi Perjanjian Kawin

Pada dasarnya para pihak mendapatkan kebebasan un

tuk menentukan isi perjanjian kawin. Perjanjian kawin adalah

18
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suatu perjanjian yang bercorak hukum kekeluargaan puli ter

ikat pada larangan umum yang berlaku pada setiap perjanjian. 

Dan senerti telah disebutkan di muka bahwa para pihuk de

ngan melalui pasal 139 BW dapat membuat perjanjian kawin 

untuk menyimpangi ketentuan-lcetentuan yang ditetapkan da- 

lam persatuan harta kekayaan, dengan syarat penyimpangan- 

penyimpangan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan 

dan ketertiban unium serta menpindahkan iei -papal 139 BW.

Meskipun para rtihak diberi kebebasan untuk menentu- 

kan isi perjanjian kawin, namun itu tidaklah berarti mutlak 

sebab dalam BW juga diatur pembatasan-pembatasannya. Di an

tara pembatasan-pembatasan itu di sini dapat disebutkan 

sebagai berikut:

a. perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan ke

susilaan dan ketertiban umum. Ketentuan yang demikian 

sudah menjadi asas umum yang dianut oleh BW. Dan kemu- 

dian kalau kita melihat pada ketentuan pasal 1335 BW: 

bahwa perjanjian yang dibuat karena suatu kausa yang 

palsu dan terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan hukum, 

walaumm munpkin dalam BW tidak ada nenfa+nranrtya seca

ra tegas, tetapi tidak diperkenankan dimuat dalam per

janjian kawin;

b. perjanjian tersebut tidak boleh menghamiskan kekuasaan 

suami sebagai suami (rnaritale macht) atau kekuasaannya 

sebagai orang tua (ouderlijke roacht) ataupun tidak bo

leh mengurangi hak-hak yanr diberikan oleh undang-undang
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kepada siapa yang hidup terlama di antara kedua suami 

istri tersebut (pasal 140 BW);

c. tidak boleh dibuat perjanjian yang melepaskan hak-hak 

yang ditetapkan undang-undang kepada mereka dalam harta 

peninggalan keluarga sedarah. mereka dalam garis ke bawah 

begitu pula tidak boleh mengatur harta peninggalan itu 

(pasal 141 BW). Menurut H. Soetojo Prawirohawidjojo dan 

Asia Safioedin ketentuan yang demikian adalah berkele- 

bihan^. Alasan yang mereka kemukakan ialah dengan me- 

nunjuk ketentuan pasal 1063 BW yang berisi larangan ten

tang melepaskan warisan kepada orang yang masih hidup, 

dan pasal 1334 BW berisi larangan melepaskan wariBan 

yang belum terbuka meskipun dengan persetujuan orang 

yang berkepentingan itu sendiri;

d. tidak boleh dibuat suatu perjanjian, bahwa salah satu 

pihak harus menanggung bagian hutattg yang lebih besar 

dari pada bagiannya dalam laba persatuan (pasal 142 BW). 

Menurut Pitlo perjanjian yang dibuat demikian harus di- 

an&gap tidak ada karena bertentangan dengan undang-. 

undang. Dengan demikian berlakulah ketentuan-ketentuan 

kebersamaan harta perkawinan, artinya suami istri masing- 

masing menanggung separoh bagiannya. Pendapat beberapa 

sarjana yang lain mengatakan bahwa passiva harus dibagi 

menurut imbangan aktiva11.

20

7.1 11 i ̂
PHRPl STAKAAN 

UNYV?RS1TAS AIRLANOGA"
S U R A  D A Y A

10

11

Ibid., h. 97.

Ibid.. h. 98.
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e. tidak boleh dibuat janji-janji dengan kata-kata umum yang 

menyatakan, bahwa perkawinan mereka tersebut akan diatur 

oleh undang-undang negara asing atau adat kebiasaan atau 

oleh undang-undang atau peraturan daerah yang dulu periiah 

berlaku di Indonesia atau dalam kerajaan Belanda dan dae

rah jajahannya (pasal 143 BW). Di slni yang dilarang bu- 

kan syarat-syarat isi undang-undang negara asing tersebut, 

akan tetapi cara perumusannya. Pendirian ini juga dianut 

oleh HR, dan dasar larangan ini adalah jangan sampai pi

hak ketiga dipaksa untuk menyelidiki undang-undang negara 

asing atau hukum adat tersebut.

Setelah mengetahui pembatasan-pembatasan yang dittm- 

tukan dalam hal mengenai isi perjanjian kawin, maka pemba- 

hasan melaju pada maaalah yang lebih khusus dalam bab ini 

yaitu mengenai isi perjanjian kawin. Isi perjanjian kawin 

dapat bermacam-macam. Dapat diperjanjikan, bahv/a saraa seka-

li tidak akan ada barang-barang yang menjadi milik bersama 

dari suami istri seperti dalam hukum Islam. Dengan istilah 

lain dapat disebut tidak ada persatuan harta kekayaan sama 

3ekali (pasal 150 BW). Dalam hal yang demikian rnaka konse- 

kuensinya adalah apa yang menjadi milik suami atau istri 

sebelum atau sesudah perkawinan berlangsung tetap menjadi 

tanggungan masing-masing pihak. Apabila milik salah satu 

pihak istri maupun suami dipergunakan untuk keperluan pihak 

lain, maka pihak yang lain tersebut wajib mengganti harga 

mtlik yanp dipergunakan itu pada pihak pemilik barang ter-
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sebut. Dengan adanya perjanjian kawin ini, si istri tetap 

berhak dan berkuasa mengurus semua harta bendanya atau pe- 

kerjaannya karena mendapat kuasa dari si suami, di mana 

istri dapat melakukannya tanpa ijin dari suami lagi. Barang 

barang milik istri bisa bermacam-macam, ada barang yang ber- 

gerak dan ada pula yang tidak bergerak. Pula si istri bebas 

mempergunakan hasil harta bendanya atau pekejaannya. Sedang- 

kan kedudukan suami dalam hal adanya perjanjian ini tetap 

sebagai kepala ruraah tangga yang harus memikul semua biaya 

rumah tangga, pendidikan anak, dan sebat.-ainya.

V/alaupun nampaknya perjanjian kawin ini bersifat 

individualistis, namun dalan praktek perjanjian ini sering 

diadakan, rupa-rupanya untuk menghindari kesulitan tentang 

menentukan apa yang dianggap untung atau rugi. Demikian 

pendapat Wirjono Prodjodikoro^.

Selain perjanjian kawin yang berisi, bahwa dalam 

perkawinan tidak ada persatuan harta kekayaan sama eekali, 

dapat pula diperjanjikan, bahwa akan ada beberapa bagian 

kekayaan yang menjadi milik bersama. Dengan kata lain dapot 

disebut ada persatuan harta kekayaan yang terbatas (pasal 

155 BW). Perjanjian ini tentunya dapat berisi macam-macam 

tergantung dari barang-barang apa yang akan menjadi milik 

bersania. Dari perjanjian kawin yang merupakan persatuan 

harta kekayaan yang terbatas iril ada dua. .raacarawyang^ diatur

12 . .
Wirjono Prdjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia.

Sumur,. Bandung, 1967, h. 99. ‘ “ '
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dalam 33V.1 yaitu (1 ) persatuan untung dan rugi, dan (?) per- 

satuan hasil dsn pendapatan, yang penjelasan lebih lengkap- 

nya seperti terurai di bawah ini.

1. Persatuan untung dan rugi (gemeenschap van winst en 

verlies)

Perjanjian kawin dengan persatuan untung dan rugi ini 

terjadi apabila para pihak menghendaki, bahwa tidak semua 

harta kekayaannya menjadi milik bersama di dalam persatuan, 

melainkan hanya sebagian saja dari harta kekayaannya yaitu 

apa yang dinamakan persatuan untung dan rugi.

Dalam pasal 155 BW mengenai hal tersebut di atas di- 

nyatakan, bahwa jika antara calon suami istri dalam menga- 

dakan perjanjian persatuan harta kekayaan, memilih persatuan 

untung dan rugi, berarti apabila selama perkawinan terdapat 

keuntungan maka akan dibagi dua untuk suami istri tersebut, 

dan apabila terjadi kerugian rnaka suami istri secara bersa- 

ma-eama menanggung kerugian tersebut. Sehubungan dengan pa

sal 155 BW, kita lihat ketentuan pasal 1444 BW yang isinya 

bahwa ketiadaan persatuan harta kekayaan tidak berarti ti

dak adanya persatuan untung dan rugi, kecuali jika inipun 

kiranya dengan tegas ditiadakannya..

Dengan melihat kedua ketentuan tersebut di atas ma- 

ka kiranya dapatlah disimpulkan, bahwa perjanjian kawin 

dengan persatuan untung dan rugi akan terjadi apabila para 

pihak secara tegas menyatakannya di dalam perjanjian kawin
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mereka, bahwa akan ada persatuan untung dan rugi atau me- 

nyatakan tidak ada persatuan harta kekayaan di dalam per

kawinan mereka. Akan tetapi kalau di dalam perjanjian ka

win disebutkan, bahwa tidak ada persatuan untung dan rugi 

dan di dalam akta tersebut tidak bisa disimpulkon lain, ma

la dapat dianggap telah terjadi perjanjian kawin tanpa ada 

kebersamaan harta kekayaan sama sekali.

Dengan melihat ketentuan dalam pasal 157 BW kita me- 

ngetahui apa yang dimaksud dengan keuntungan dan kerugian. 

Keuntungan adalah setiap perubahan jumlah harta kekayaan 

suami istri sepanjang perkawinan yang berupa hasil harta 

kekayaan, hasil usaha dan kerajinan, dan hasi tabungan pen- 

dapatan. Sedangkan kerugian adalah setiap pengurangan atau 

penyusutan harta kekayaan yang disebabkan karena pengeluar- 

an yang melampaui batas. •

Menurut Pitlo, dalam hal keuntungan dan kerugian 

raempunyai dua arta yaitu:

1 . dalam arti pengertian saldo/sisa yang ada pada akhir 

perkawinan;

2 . dalam arti keuntungan yaitu aktiva, sedangkan kerugian 

adalah semua pasiva atas kebersamaan harta perkawinan .

Dengan adanya perjanjian kawin yang berisi persatuan 

untung dan rugi, maka pemberian, legaat, dan warisan tidak

24

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 
op. cit., h. 10','-108.
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dimasukkan sebagai keuntungan.

Rasio dari ketentuan perjanjian kawin yang berisi 

persatuan untung dan rugi adalah:

1 . suami istri masing-masing tetap memiliki secara sen- 
diri-sendiri harta kekayaan yang dimilikinya pada sa- 
at perkawinan yang sifatnya omniet;

2. menjadi milik bersama semua yang diperoleh mereka 
selama perkawinanl4.

Perjanjian demikian biasanya jarang dilakukan dan 

rupa-rupanya di dalam praktek tirobul kesulitan-kesulitan 

untuk menentukan apa yang disebut hutang suami istri, Biasa

nya yang dianggap sebagai hutang bersama adalah hutang yang 

dibuat untuk keperluan rumah tangga atau utnuk memperbaiki 

barang-barang milik bersama. Pada umumnya orang lebih me- 

nyukai mengadakan perjanjian kawin dengan pemisahan harta 

kekayaan sama sekali.

2. Persatuan hasll dan pendapatan (gemeenschap van vruehten 

en inkomsten)

Perjanjian kawin yang berisi persatuan hasil dan 

pendapatan di dalam BW hanya diatur dalam satu pasal B a j a  

yaitu pasal 164- yang menyatakan, bahwa antara suami istri 

terjadi perjanjian kawin dengan persatuan hasil dan penda

patan berarti secara diam-diam tidak berlaku lagi persatuan 

harta kekayaan atau persatuan untung dan rugi. Seperti hal- 

nya di dalam persatuan untung dan rugi, maka persatuan ha-

25
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ail dan pendapato.n inipun tidak terjadi kebulatan harta 

kekayaan suami istri tetapi terpecah-pecah dalam beberapa 

jenis yaitu:

1 . harta suami pribadi;

2 . harta istri pribadi;

3 . harta bersama suami istri.

Yang membedakan antara perjanjian kawin dengan persa

tuan untung dan rugi dengan perjanjian kawin dengan persa

tuan hasil dan pendapatan adalah, bahwa dalam perjanjian 

kawin dengan persatuan untung dan rugi bila terjadi keuntu

ngan dibagi bersama dan apabila terjadi kerugian juga di- 

bagi bersama. Sedangkan dalam perjanjian kawin dengan per

satuan hasil dan pendapatan bila untung dibagi bersama te

tapi bila terjadi kerugian suamilah yang menanggungnya. 

Kalau kita lihat maka keadaan yanp demikian tidaklah adil, 

karena kedudukan suami istri tidak eeimbang. Hal ini berbe- 

da dengan perjanjian kawin dengan persatuan untung dan rugi 

yang menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama.

Dengan adanya perjanjian kawin yang berisi ketiadaan 

persatuan harta kekayaan sama eekali dan perjanjian kawin 

yang berisi persatuan harta kekayaan yang terbatab (persa

tuan untung dan rugi dan persatuan hasil dan pendapatan), 

maka para pihak di dalam membuat perjanjian kawin eukup 

dengan tnenunjuk saja pada salah satu di antara perjanjian 

kawin tersebut. Dan dengan sendirinya pasal-pasal dari BW 

mengenai perjanjian kawin ini berlaku bagi mereka.

?6
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BAB III

p k r e a n d i n g a n p e r j a n j i a n k a w i n m e n u r u t ?W DAN UUP

UUP adalah hasil penyesuaian antara hukum adat, hu- 

kurn Islam, BW, dan HOCI. Walaupun perobentuk Undang-undang 

telah berusaha untuk mewujudkannya dalam bentuk yang sesem- 

purna mungkin, namun senerti telah disebutkan di muka, bah

wa di sana sini masih nampak adanya kekurangan dan kelemah

an, Hal. ini danat kita maklumi oleh karena masalah perka- 

v/inan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya merupa- 

kan masalah yang tidak netral sifatnya, dalam arti menyang- 

kut kehidupan kerokhanian seseoranp, Jalan keluar yang di- 

ambi.l oleh pembentuk Undang-undang untuk mengisi kekurant’- 

an dan kelemahan tersebut adalah dengan mencantumkan pasal 

66 UUP yang berbunyi:

Untuk perkawinan dan sepala sesuatu yang berhubungan 
denpan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, 
maka denpan berlakunya Undang-undang ini ketentuan - 
ketentuan yanp diatur dalain K'itab Undang-Undang Mukum 
Perdata (Burperlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan 
Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen In
landers S, 1933 Wo. 74), Peraturan Perkawinan (>ampuran 
(Repelinp op de gemenpde Huwelijken S. 1898 T̂o. 158), 
dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang per
kawinan sejauh telah dj.atur dalam tJndam'-undang ini, 
dinyatakan tidak burlaku-*5.

Denpan memperhatikan isi ketentuan pasal tersebut 

di atas maka secara akontrario dapat ditafsirkan, bahwa

^Djasadin Saragih dan Asis Safioedin, loc. sit,
15
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semua peraturan yang mengatur masalah perkawinan ri£,n sega- 

la se.juatu yang berhubungan dengan perkawinan yang belum 

diatur oleh UUP masih tetap berlaku.

Sebelum UUP berlaku, di Indonesia terdapat banyak 

Bekali peraturan yang mengatur perkawinan yaitu:

1. bari orang Indonesia as] i yang, beragama Islam berlaku 

hukum agama yang telah diresipiir dalam hukum adat;

?* bapi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat;

3. bagi orang Indonesia asli yang berapama Kristen berlaku 

Huwelijks Ordonantie Christen Inlanders (S. 1933 1°o. 74)

4. bapi orang Timur A sing "ina dan Warpa Nepara Indonesia 

keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan BW dengan 

sedikit perubahan;

5. bapi orang-orang Timur Asinp lainnya dan Warga Negara 

Indonesia keturunan Asing lainnya tersebut berlaku hu

kum adat mereka;

6. bagi orang-orang Jropa dan Warga Negara Indonesia ketu

runan Eropra yang disamakan denpan mereka berlaku keten- 

tuan-ketentuan EV.'.

Dari uraian tersebut di atas maka sebelum berlakunya 

UUP tampak jelas oleh kita betapa beraneka rapamnya perat ?r 

an yang mengatur tentanp perkawinan. Atau kalau boleh dika- 

taknn terdapat pluralisme hukum di bidang perkawinan. Tam- 

paknya keaoaan yanr demikian tidak dikehendaki oleh peme- 

rintah yang telah mencanangkan politik hukum yang antara 

lain perwu judannya denpan jalan menfadakan uni.fikasi hukuv. .

r*j i l l *»
FERP’ STAK * 4,J 

■BNJVERSJTA3 AIL.. •
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Bertitik tolak dari keadaan yang demikian itulah pemerintah 

berusaha untuk membentuk suatu peraturan tentang perkawinan 

yang utuh dan bulat yang dijadikan lftndasan dan pegangan 

tentang perkawinan yang berlaku bagi seluruh golongan da- 

lain masyarakat kita.

Telah kita ketahui bahwa perjanjian kawin di dalam 

UU? hanya diatur dalam eatu pasal Baja yaitu pasal 29 yang 

berbunyi sebagai berikut:

(1) pada waktu atau sebelum perkawinan dilangBungkan, 
kedua pihak atas persetujuan bersama dapat menga- 
dakan perjanjian tertulis yang disahkah oleh Pega- 
wai pencatat perkawinan, setelah inana isinya ber- 
laku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ke- 
tiga tersangkut;

(2 ) perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana 
melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;

(3 ) perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan 
dilangsungkan;

(4) eelama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut 
tidak dapat dirubah, kecuali dari kedua belah pi
hak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan 
tidak merugikan pihak ketiga16.

Dari uraian isi pasal 29 UUP tersebut di atas per

janjian kawin hanya diatur secara singkat jika dibandingkan 

dengan pengaturannya di dalam BW yang lebih lengkap yang 

tercantum dalam pasal 139 sampai pasal 176.

Menurut pendapat saya setelah melihat pengaturan 

perjanjian kawin dalam UUP dan BW, maka dapat diadakan pem- 

bedaan seperti terurai di bawah ini.

1. Perjanjian Kawin Menurut BW

29

16Ibid.. h. 106
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Bentuk dan seat pembuatan perjanjian kawin, dalam 

BW ditegaskan harus dengan akte notaris dan pembuatannya 

ditentukan sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan. De

ngan demikian ketika mereka membuat perjanjian kawin belum 

terikat dalam perkawinan.

Pejabat yang berwenang mengesahkan perjanjian kawin 

menurut ketentuan dalam BW adalah notaris. Hal ini merupa

kan konsekuensi logis dari adanya ketentuan, bahwa perjan

jian kawin harus dibuat dalam bentuk akte notaris.

Dalam hal adanya perubahan perjanjian kawin pasal 

149 BW mengatakan bahwa setelah perkawinan berlangsung maka 

perjanjian kawin dengan cara apapun tidak bisa diubah, dan 

akan berlaku terus sampai perkawinan itu berakhir. Dari si- 

ni dapat kita lihat, bahwa menurut BW perjanjian kawin ha

nya bisa diubah selama perkawinan belum dilangsungkan. Ada 

kekecualian yaitu apabila setelah perkawinan berlangsung 

baru diketahui, bahwa perjanjian kawin tersebut dianggap 

tidak pernah ada, dan sebagai akibatnya terhadap harta per

kawinan terjadilah persatuan.

Ditinjau dari segi fungsi perjanjian kawin sebagai 

sarana untuk menyimpangi ketentuan Undang-undang mengenai 

harta kekayaan suami istri, ketentuan dalam BW di. satu pi

hak akan memberikan akibat, bahwa dengan adanya perjanjian 

kawin akan terjadi pemisahan harta kekayaan sama sekali 

atau tidak adanya kebersamaan harta kekr.yaan sama sekali.

Di pihak lain dengan adanya perjanjian kawin tersebut bisa
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terjadi kebersamaan harta kekayaan yang terbatas. Keadaan 

yang demikian disebabkan oleh adanya prinsip umum mengenai 

harta kekayaan yang dianut oleh BW. Pada prinsipnya, me- 

nurut BW, bahwa dengan dilaksanakannya perkawinan karena 

hukum terjadilah kebersamaan harta kekayaan yang bulat an

tara suami istri.

2. Per.1an.1lan Kawin Menurut UUP

Menurut ketentuan dalam UUP bentuk perjanjian kawin 

bisa dengan akte notaris, atau akte di bawah tangan atau 

sekallgus dicantumkan dalam akte perkawinan pada saat per

kawinan berlangsung. Dengan demikian pembuatan perjanjian 

kawin tersebut bisa dilakukan sebelum perkawinan dilang

sungkan atau pada saat perkawinan berlangsung.

Para pihak, menurut ketentuan UUP, dapat mengadakan 

perjanjian tertulia yang disahkan oleh pegawal peneatat 

perkawinan. Oleh karena itu menurut UUP selain notaris 

pejabat peneatat perkawinan juga diberi wewenang untuk me- 

ngesahkan perjanjian kawin.

Perubahan perjanjian kawin menurut ketentuan UUP 

masih mungkln diadakan walaupun perkawinan sudah dilang

sungkan, dengan syarat para pihak menyetujui dan tidak me- 

rugikan pihak ketiga. Apabila ternyata merugikan, maka. pi

hak ketiga dapat membatalkan perubahan dalam perjanjian 

kawin tersebut.

Seperti dalam BW bahwa perjanjian kawin sebagai sa-
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rana untuk menyimpangi ketentuan Undang-undang mengenai har

ta kekayaan suami iotri di satu pihak memberikan akibat ter- 

jadinya pemisahan harta kekayaan sama sekali atau tidak ada

nya kebersamaan harta kekayaan sama sekali. Akan tetapi di 

pihak lain dengan adanya perjanjian kawin justru bisa terja

di kebersamaan harta kekayaan yang bulat. Hal ini disebabkan 

adanya prinsip umum yang dianut UUP mengenai harta kekayaan 

dalam perkawinan. Prinsip umum dalam UUP dengan dilakeanaknn- 

nya perkawinan terjadilah kebersamaan harta kekayaan yang 

terbatae mengenai harta kekayaan suami istri. Kebersamaan 

harta kekayaan yang terbatas tersebut bervujud dalam: (l) 

harta bawaan yang merupakan harta milik suami atau istri se

cara pribadi; (2) harta yang diperoleh selama perkawinan
17

yang merupakan harta bersema suami istri .
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BAB IV

AKIBAT PERJANJIAN KAWIN TER HA DAP WARISAN

1 . Terbukanya Warisan

Manusia sebagai makhluk yang mono dualistis, yaitu 

sebagai makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial da

lam hidupnya sudah barang tentu saling berhubungan yang si- 

fatnya saling ketergantungan. Hubungan aaling ketergantung

an tersebut diperlukan oleh karena untuk memenuhi kebutuh- 

an hidupnya pasti memerlukan bantuan orang lain. Hubungan 

tersebut dapat berupa hubungan biasa dan juga dapat berupa 

hubungan hukum. Umumnya hubungan hukum antara seseorang de

ngan orang lain mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban 

bagi para pihak. Perkawinan adalah salah satu contoh ben

tuk hubungan hukum yang memberikan hak dan kewajiban bagi 

para pihak. Dengan adanya perkawinan tersebut maka akibat- 

akibatnya akan berlangsung pada saat mereka masih hidup 

maupun ketika salah satu pihak meninggal dunia. Sebab de

ngan meninggalnya salah aatu pihak tersebut maka terjadi

lah proses pewarisan yang juga diatur oleh hukum.

Menurut ketentuan pasal 830 BW pewarisan hanya ber

langsung karena kematian. Tidak ada kematian berarti tidak 

ada pewarisan. Kematian yang dimaksud di sini adalah kema

tian yang wajar (natuurlijke dood) tidak termasuk kematian
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perdata (burgerlijke dood) yang tiiak diikuti oleh hukum 

positip kita.

Kematian perdata adalah keadaan seseorang yang te

lah. dengan sengajaAidak sengaja meninggalkan tempat ting- 

galnya selama lima tahun berturut-turut; selama waktu ter- 

eebut ia tidak pernah memberitahukan tentang keadaan diri- 

nya serta tidak memberi kuasa kepada seseorang untuk mewa- 

kili dlrinya dalam mengurus harta kekayaan yang menjadi 

miliknya. Untuk penentuan saat kematian perdata tersebut 

diperlukan adanya Penetapan Pengadilan. Dengan adanya ke

matian seseorang balk perdata maupun secara wajar, maka 

sejak saat itulah terbukanya warisan.

Mengenai pewarisan yaitu peralihan harta kekayaan 

yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, di

atur dalam BW di dalam buku II bab XII - XVIII yang mengatur 

juga akibat-akibatnya bagi ahli waris«

Umumnya yang dapat diwariskan hanyalah hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban dalam lapangan harta kekayaan/harta 

benda saja* sehingga hukum waris termasuk hukum kebendaan. 

Hal ini ditentang oleh Diephuis dan Opzoomer, Land Yeegens 

dan Scholten eerta Meyers. Menurut Diephuis dan Opzoomer, 

bahwa memperoleh warisan bukanlah berdasarkan hak keben

daan melainkan berdasarkan status/kedudukan hukum menjadi 

ahli waris. Sedangkan menurut Land, Yeegens dan Scholten, 

bahwa hak bukanlah merupakan kekuaeaan langsung seperti 

pada hak kebendaan karena hak kebendaan tersebut memberikan
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kekuaeaan langsung atas benda. Kalau Meyers lebitat condong 

memandang hak waris sebagai cara perpindahan yang khas da 

ri suatu hak dan kewajiban seseorang yang masuk hukum har

ta kekayaan. Akhirnya kelima sarjana tersebut berkesimpu-

lan lebih baik hukum waris dikeluarkan dari buku kedua dan

lfi
dibicarakan dalam bab tersendiri .

Seperti telah dieebutkan di muka bahwa pewarisan 

hanya berlangsung karena kematian, Jadi warisan baru terbu- 

ka apabila si pewaris telah meninggal dunia, Dari uraian 

tersebut di atas bisa dljelaskan, bahwa secara umum untuk 

terbukanya warisan mestilah dipenuhi dua syarat yaitu:

1 . ada orang yang meninggal dunia yang disebut pewaris;

2 . untuk memperolehnya mestilah ada orang yang masih hi-

dup pada saat pewaris meninggal dunia yang disebut ahli 

iq
waris .

35

2. Pembaglan Warisan

Setelah saya uraikan tentang terbukanya warisan, 

maka kini pembicaraan menginjak pada pembagian warisan da

lam hal adanya perjanjian kawin. Bagaimanakah kedudukan si 

janda apabila dalam perkawinan tersebut ada perjanjian ka

win ? Dengan adanya perjanjian kawin tersebut maka akan

■^Marthalena Polian, Hukum Wari^, Jilid I, Djumali, 
Surabaya, 1981, h. 1 - 2 .

Pitlo, Hukum Waris menurut KUHP Belanda. Jilid I, 
alih bahasa M. Isa Arief, Intermasa, Jakarta,lW§ 7 14.

M I L  IK I
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berakibat bahwa kedudukan janda tetap sebagai ahli waris 

dari suami/istri yang telah meninggal dunia, di samping 

nhli waris lainnya. Sedangkan harta warisan yang dibagikan 

hanyalah harta pribadi suami /istrinya yang telah meningpal 

aerta harta bersama perkawinan yanp. disesuaikan derigan isi 

perjanjian kawin yang telah disepakati oleh mereka.

Bagaimanakah pembagian warisan kalau dalam perkawin

an terdapat perjanjian kawin ?

1. Jika ada perjanjian kawin yang memisahkan harta keka- 

yaon sama sekali.

Dalam hal adanya pemisahan harta kekayaan sama se

kali, maka yang menjadi harta warisan hanyalah harta 

pribadi dari salah satu pihak yang meninggal dunia ter 

lebih dahulu, baik istri maupun suami dan bagi yang ma- 

sih hidup akan mewaris bersama-sama dengan ahli waris 

lainnya. Jadi sebenarnya dengan adanya perjanjian kawin 

yang memisahkan sama sekali harta kekayaan akan memudah- 

kan pembagian wariaannya, apabila salah satu pihak me

ninggal dunia sebab yang menjadi warisannya hanyalah 

harta pribadi yang meninggal itu saja. Hal ini disebab- 

kan tidak ada harta bersama dalam perkawinan tersebut. 

Sedanpkan ahli warisnya adalah sanak keluarga sampai 

derajad keenam dan si janda yang masih hidup.

?., Jika ada perjanjian kawin dengan persatuan harta kekaya

an yang terbatas dalam hal:

a. Persatuan hasil dan pendapatan.
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Dalam hal ini terdapat tiga macam harta yaitu:

1 . harta pribadi suami;

2 . harta pribadi istri;

3 . harta persatuan (dalam hasil dan pendapatan).

Yang menjadi harta bersama adalah saldo dari hasil dan 

pendapatan dikurangi kerugian-kerugian selama berlang- 

eungnya perkawinan tersebut. Apabila kerugian lebih besar 

jumlah dari hasil pendapatan maka aelisihnya tersebut men

jadi tanggungan suami sendiri, tetapi apabila terjadi ke- 

untungan maka akan dibagi dua antara suami istri tersebut 

apabila perkawinan berakhir. Jadi kalau salah satu dari 

suami/istri meninggal sedangkan dalam perkawinan mereka 

terikat oleh adanya perjanjian kawin yang demikian itu, 

maka yang dibagikan pada ahli warisnya adalah harta pri

badi suami/istri yang meninggal ditambah dengan harta ber

sama dari hasil dan pendapatan setelah dibagi dua.

Contoh. Suami meninggal dunia terlebih dahulu, har

ta pribadi suami sebesar Rp 2.000.000,00 Hasil dan penda

patan selama perkawinan Rp 1.000.000,00 Kerugian yang di- 

derita selama perkawinan Rp 500.000,00 Jadi saldonya « 

ftp 1.000.000,00 - fip 500.000,00 - Rp 500.000,00 (ini meru

pakan harta bersama). Kalau mau membagi warisan maka har

ta bersama dibagi dua dahulu yaitu sebesar flp 250.000,00 

masing-masing suami istri. Dengan demikian harta warisan 

suami yang dibagikan adalah Up 2.000.000,00 + Rp 250.000,00 

- Rp 2.250.000,00
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b. Persatuan untung dan rugi.

Dalam hal adanya perstuan untung dan rugi inipun ada 

tiga macam harta kekayaan yang tirabul selama perka

winan yaitu:

1 . harta pribadi suami;

2« harta pribadi istri;

3 . harta persatuan (untung dan rugi).

Persatuan harta kekayaan dalam untung dan rugi bisa 

diadakan dengan dua cara.

1* Secara tegas disebutkan dalam perjanjian kawin, 

bahwa adanya perBatuan harta kekayaan terbatas 

dalam hal untung dan rugi.

2. Dengan cara memperjanjikan bahwa tidak ada persa

tuan harta kekayaan berarti adanya untung dan rugi.

Dalam pasal 157 BW dikatakan, bahwa yang dimaksud 

dengan keuntungan adlah setiap pertambahan kekayaan se- 

panjang perkawinan karena hasil harta kekayaan dan penda

patan dari suami istri, dan yang dimaksud dengan kerugian 

adalah setlap berkurangnya kekayaan karena pengeluaran yang 

melebihi pendapatan.

Tang tidak termasuk persatuan untung dan rugi sela

ma perkawinan diatur dalam:

1. pasal 158 BW yaitu keuntungan atau kerugian dari benda- 

benda yang diperoleh karena warisan/hadiah;

2. paeal 160 BW yaitu tentang naik turunnya harta milik 

pribadi;
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3. pasal 162 BW mengenai perbaikan dan kerusakan dari mi

lik pribadi karena keadaan alam atau karena hal lain.

Sekarang bagaimanakah pembagian warisan apabila da

lam perkawinan ada perjanjian kawin sernacam ini ?

Berdasarkan untung dan rugi maka apabila perkawin

an berakhir dan hasilnya untung, keuntungan ini akan diba

gi dua dan kalau rugi akan ditanggung bersama. Jadi kalau 

suami meninggal dunia sedangkan harta bersama dalam hal 

persatuan untung dan rugi mengalami keuntungan maka yang 

menjadi harta warisan adalah harta pribadi suami ditambah 

harta bersama dari persatuan untung rugi setelah dibagi 

dua antara suami istri tersebut. Begitu pula sebaliknya 

apabila'si istri meninggal dunia lebih dahulu.

Contoh. Suami meninggal dunia, dengan harta pribadi 

sebesar Rp 1.000.000,00 Harta bersama dalam untung dan ru

gi sebesar Rp 200.000,00 Kalau mau membagi warisan maka har

ta bersama itu dibagi dua terlebih dahulu, sehingga masing- 

masing menerima Rp 100.000,00 Jumlah harta warisan yang 

diwariskan suami adalah Rp 1.000.000,00 Rp 100.000,00 *

Rp 1.100.000,00 Kalau mengalami kerugian dibagi bersama 

pula. Umpamanya harta pribadi suaini flp 100.000,00 Harta 

pribadi istri Rp 50.000,00 Harta bersama dalam untung dan 

rugi mengalami kerugian sebesar ftp 20.000,00 Maka kerugi

an tersebut ditanggung bersama, masing-masing raenanggung 

sebesar Bp 1 0 .000,00 , sehingga harta kekayaan masing-ma- 

slng berkurang yaitu harta pribadi suami Rp 100.000,00 -
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Rp 10.000,00 « Rp 90.000,00 Sedangkan harta pribadi istri 

Rp 50.000,00 - Rp 10.000,00 * Rp 40.000,00 Barulah harta pri

badi tersebut dibagikan pada ahll warisnya apabila mening- 

gal dunia.

Dalam persatuan harta kekayaan yang terbatas ini di- 

kenal pula adanya hak reprise yaitu hak istri untuk mengam- 

bil milik pribadi kembali. Hal ini terjadi bila si istri 

dalam perkawinan membawa perhiasan miealnya seharga X ru

piah dan ternyata baz*ang tersebut telah habis untuk meme- 

nuhi kebutuhan rumah tangga, maka si istri tersebut berhak 

mengambil uang sebesar X rupiah dari harta persatuan. Baru

lah sisanya dibagi dua.

3. Peranan Balai Harta Peninggalan

Peranan Balai Harta Peninggalan dalam kaitannya de

ngan warisan baru ada bila: (1 ) ada ahli waris yang belum 

cukup umur; (2 ) pada waktu warisan terbulca tidak diketahui 

ahli warisnya.

Apabila ada salah satu ahli warisnya yang belum cu

kup umur, maka harta warisan tersebut akan dikuasai oleh 

walinya. Wali tersebut bisa orang tuanya yang masih hidup 

atau sanak keluarga yang terdekat. Dalam hal ini apabila 

ada rasa kawatir kalau harta itu dihabiskan oleh walinya 

sebelum anak itu eempat menlkmatinya, maka bisa mlnta ban- 

tuan Balai Harta Peninggalan untuk mengawasi harta yang 

ada pada walinya sehingga wali tersebut tidak bertindak
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seenaknya. Atau bisa juga harta warisan itu diserahkan se- 

luruh penguasaannya pada Balai Harta Peninggalan. Dalam 

hal ini Balai Harta Peninggalan bertanggung jawab penuh 

terhadap harta warisan anak tersebut untuk menjalankan dan 

menyimpan serta menguruenya sampai anak tersebut mampu un

tuk mengurusnya sendiri,

Kalau ahli warisnya tidak diketahui pada saat orang 

tersebut meninggal dunia, maka pengurussn harta warisan ter- 

eebut akan dipegang oleh Balai Harta Peninggalan sarnpai di

ketahui ahli warisnya yang pasti. Tetapi kalau ahli waris

nya memang tidak ada maka harta tersebut akan jatuh kepada 

negara sebagai kreditur.
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BAB V

PENUTUP

Setelah saya uraikan pembahasan penulisan skripsi 

ini dalam bab-bab yang terdahulu, maka dalam bab ini akan 

saya beri uraian secara singkat daiam bentuk kesimpulan 

kemudian menyusul saran.

1. Kesimpulan

Perjanjian kawin merupaftan suatu lembaga sebagai 

sarana untuk tnenyimpangi ketentuan Dndang-undang mengenai 

harta kekayaan suami istri.

1 Dengan melihat fungsi perjanjian kawin seperti ter

sebut di atas, maka apabila ada salah satu pihak yang me

ninggal dunia si janda yang hidup terlama masih tetap me- 

waris bersama ahli waris lainnya. Akibat yang ditimbulkan 

oleh perjanjian kawin hanyalah mengenai pembagian warisan 

nya sesuai dengan isi perjanjian kawin yang telah mereka 

buat.

Pengaturan perjanjian kawin dalam BV/ lebih lengkap 

jika dibandingkan dengan pengaturannya dalam UDP, sehingga 

pelaksanaannya lebih mudah mengikuti ketentuan BW.

2. Saran

Agar tidak terjadi kesulitan pelaksanaan perjanjian
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kawin yang diatur UUP maka hendaknya pengaturan perjanji

an kawin dalam UUP tersebut ditambah supaya lebih lengkap, 

atau dibuat peraturan pemerintah yang baru yang lebih me- 

merinci karena peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang 

merupakan peraturan pelaksanaan UUP tidak mengatur masalah 

tersebut.
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