
SILABI HUKUM KELUARGA DAN HARTA PERKAWINAN 
 
A. IDENTITAS MATA KULIAH 

Nama Mata Kuliah : Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan 
Status Mata Kuliah : Wajib  
Kode Mata Kuliah : - 
Jumlah SKS  : 2  
Prasyarat  : -  
Semester Sajian : 2 (Dua) 
 

B. DESKRIPSI MATA KULIAH 
Merupakan mata kuliah hukum yang bersifat lanjutan yang berisi asas,teori,konsep-konsep 
teoritik dan praktik di bidang hukum materiil dalam ruang lingkup hukum keluarga. 
 

C. KOMPETENSI MATA KULIAH 
Mahasiswa dapat memahami asas,teori,konsep-konsep teoritik dan praktis di bidang hukum 
materiil dalam hukum keluarga dan maupun untuk pemecahan permasalahan baik substansi 
hukumnya maupun yang timbul dalam praktek di bidang hukum keluarga. 

D. LEVEL KOMPETENSI I  
Tempat Tinggal (Domicilie) 

a. Tempat tinggal sesungguhnya 
i. Tempat tinggal sukarela atau mandiri 
ii. Tempat tinggal Wajib 

b. Perpindahan tempat tinggal 
c. Tempat tinggal yang terpilih 
d. Rumah kematian 

 
E. LEVEL KOMPETENSI II 

Perkawinan 
a. Syarat – syarat meteriil 
b. Syarat formal 
c. Pencegahan perkawinan 
d. Pelangsungan pernikahan 
e. Hukum perkawinan internasional 
f. Batalnya perkawinan 
g. Bukti adanya perkawinan 

 
F. LEVEL KOMPETENSI III 

Hak-Hak dan Kewajiban Suami Istri 
a. Akibat-akibat timbul dari hubungan suami istri 
b. Akibat –akibat hukum yang timbul dari kekuasaan suami (maritale macht) sebagai 

kepala persekutuan perkawinan 
c. Pengurusan / pengelolaan (Beheren) dan penguasaan (Beschikken) 

 
G. LEVEL KOMPETENSI IV  

Kebersamaan Harta Perkawinan 
a. Sifat dan Luas kebersamaan harta perkawinan 
b. Kepengurusan akan kebersamaan kekayaan 
c. Pembubaran kebersamaan harta kebersamaan 
d. Hutang yang dibuat selama perkawinan  
e. Hak istri untuk melepas bagiannya dalam kebersamaan harta kekayaan 



 
H. LEVEL KOMPETENSI V 

Perjanjian Perkawinan 
a. Arti dan tujuan perjanjian perkawinan 
b. Kecakapan untuk membuat perjanjian perkawinan 
c. Bentuk dan berlakunya perjanjian perkawinan 
d. Berlakunya perjanjian kawin terhadap pihak ketiga 
e. Gugurnya perjanjian kawin  
f. Isi perjanjian kawin 
g. Klausula (beding) dalam perjanjian kawin bahwa kebersamaan tidak akan dibagi sama 

rata 
h. Cara suami isteri membuktikan harta milik masing-masing 
i. Kebersamaan harta kekayaan terbatas yang diatur oleh masing-masing 
j. Perjanjian kawin dengan kebersamaan untung rugi 
k. Perjanjian kawin dengan kebersamaan hasil dan pendapatan  
l. Peniadaan terhadap setiap kebersamaan harta kekayaan 
m. Pembuktian hak atas barang-barang tertentu suami atau istri 
n. Dalam hak kebersamaan , harta kekayaan ditiadakan sama sekali 
o. Dalam suami istri dinyatakan pailit 
p. Pemberian harta peninggalan 
q. Pemberian-pemberian kepada calon suami atau isteri atau kepada anak-anak dari 

perkawinan mereka 
r. Hadiah-hadiah barang-barang tertentu sudah ada 

 
I. LEVEL KOMPETENSI VI 

Pisah Harta Kekayaan 
a. Permintaan atau tuntutan pisah harta kekayaan 
b. Prosedur permohonan,pengumuman surat gugat,ketentuan pembuktian 
c. Hak para kreditur suami untuk mencampuri dan menentang perkara gugat pisah harta 

kekayaan 
d. Tindak untuk melindungi hak-hak isteri dalam proses penggugatnya 
e. Akibat-akibat lain dari pisah harta kekayaan 
f. Hapusnya pisah harta kekayaan 

 
J. LEVEL KOMPETENSI VII 

Anak Sah dan Anak Luar Kawin 
a. Anak-anak sah 
 Penyangkalan kebebasan hak 
 Pihak-pihak dalam perkara penyangkalan kebebasan anak 
 Cara penyangkalan kebebasan anak 
 Pembuktian keturunan anak-anak yang sah 

b. Anak-anak luar kawin 
 Pengakuan anak-anak luar kawin 
 Anak-anak luar kawin yang mendapatkan pengakuan 
 Pihak-pihak yang dapat mengakui anak luar kawin 
 Cara-cara pengakuan anak 
 Akibat-akibat pengakuan anak 
 Saat berlakunya akibat-akibat pengakuan anak 
 Akibat-akibat atas pengakuan dengan paksaan sama dengan akibat-akibat 

pengakuan dengan sukarela 
c. Penentang pengakuan anak 



d. Pengesahan anak-anak luar kawin 
 
K. LEVEL KOMPETENSI VIII 

Adopsi 
a. Hubungan periparan/semenda 
b. Adopsi (adoptie) bagi golongan timur asing tionghoa 
c. Adopsi yang dilakukan menurut ketentuan S. 1917 No. 129 Yo.1924 No.557 
d. Siap yang mengadopsi anak? 
e. Siapa yang dapat diadopsi? 
f. Pihak-pihak yang harus menyetujui dan memberikan izin 
g. Adopsi hanya dapat dilakukan dengan akte notaris 
h. Akibat-akibat suatu adopsi 
i. Penyalahgunaan lembaga adopsi 

 
L. LEVEL KOMPETENSI IX  

Perwalian (Minderjarigeheid) 
a. Definisi  
b. Perwalian pada umumnya 

 
M. LEVEL KOMPETENSI X 

Perlunakan ( Pendewasaan) 
a. Venia aetatis 
b. Perlunakan terbatas 

 
N. LEVEL KOMPETENSI XI 

Pengampunan 
a. Alasan-alasan pengampunan 
b. Penetapan pengampunan 
c. Acara di muka pengadilan (pasal 437 sampai dengan 445 BW) 
d. Daya laku akibat pengampunan 
e. Jabatan pengampunan 
f. Berakhirnya pengampunan 

 
 
 


