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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap manusia merupakan bagian dari anggota masyarakat yang 

pluralisme. Manusia pada dasarnya adalah mahluk sosial, dimana sejak lahir 

sudah berhubungan dengan orang tua dan keluarganya, semakin meningkat 

usianya maka akan bertambah luas pergaulannya dalam masyarakat. 

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis 

kelamin yang berlainan untuk dapat tertarik satu sama lain dan berkomitmen 

hidup bersama dalam pernikahan. 

Pernikahan menimbulkan akibat yang penting dalam kehidupan 

bermasyarakat bila kemudian mereka menghasilkan keturunan dan membentuk 

keluarga tersendiri.   

Menyadari akibat yang penting dalam suatu pernikahan, masyarakat 

membutuhkan suatu peraturan mengenai pernikahan tersebut, baik mengenai 

peresmian pernikahan, pelaksanaan dan bahkan bila diputuskan untuk 

menghentikan hidup bersama dalam pernikahan tersebut.  Peraturan inilah yang 

menimbulkan Pengertian Perkawinan, yaitu hidup bersama dari seorang laki-laki 

dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam 

peraturan tersebut.  Dengan hal tersebut, sangat jelas, bahwa pengertian 

perkawinan adalah lepas dari pengertian hidup bersama dipandang dari sudut 

pandang biologis.  Pengertian perkawinan ditentukan oelh hukum yang ada di 
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tiap-tiap negara berlaku mengenai suatu hidup bersama tertentu antara perempuan 

dan laki-laki.1 

Definisi tentang perkawinan menurut Prof. Subekti : “Perkawinan ialah 

pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu 

yang  lama”.2 

Adanya persetujuan dalam perkawinan juga penting karena persetujuan 

adalah merupakan kesepakatan antara calon suami dan istri untuk mengikat dalam 

tali perkawinan.  Persetujuan atau kata sepakat dari calon suami atau istri 

merupakan unsur yang prinsip dari perkawinan karena mengandung suatu 

keharusan adanya niat agar perkawinan berlangsung langgeng.  Sebagai suatu 

ikatan antara dua pihak yang sepakat mengikatkan diri satu sama lain, perkawinan 

merupakan ikatan yang bersifat sakral dan suci.  Setiap orang yang 

melangsungkan perkawinan pasti menghendaki perkawinannya dapat menjadi 

ikatan yang langgeng dan bahagia sampai kematian memisahkan. 

Dalam suatu perkawinan akan timbul akibat-akibat diantaranya adalah :  

i. Terhadap Keturunan (Anak) 

ii. Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri selama pernikahan 

iii. Terhadap Harta benda Kekayaan 

Terhadap akibat-akibat yang akan timbul dalam perkawinan seperti yang 

disebutkan diatas, setiap pasangan yang akan menikah membutuhkan kepastian 

                                                            
1 Zulfa Djoko Basuki, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta:Badan Penerbit Fakultas 

Hukum Indonesia, 2010), hal. 1-2. 
2 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. XXXI, (Jakarta:PT. Intermasa, 2003), hal. 23. 
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hukum.  Terlebih lagi untuk pasangan berbeda kewarganegaraan yang menikah 

perlu mengetahui lebih lanjut sistem hukum dan budaya pasangannya, karena 

perkawinan beda kewarganegaraan akan menimbulkan masalah hukum yang lebih 

kompleks. 

Demikian juga perlu diketahui untuk akibat hukum bagi warga negara 

Indonesia yang akan melangsungkan perkawinan di luar negeri, baik sesama 

warga negara maupun antara warga negara Indonesia dengan orang asing.  Dalam 

pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri adalah sah bila dilakukan menurut 

hukum yang berlaku dimana perkawinan tersebut dilangsungkan dan bagi warga 

negara Indonesia tidak melanggar ketentuan di Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.3 

Melihat penjelasan diatas, bahwa banyak akibat yang akan timbul dengan 

berlangsungnya suatu perkawinan, untuk mengatisipasi hal tersebut pasangan 

yang akan menikah sepakat untuk membuat perjanjian pranikah atau perjanjian 

kawin agar dikemudian hari bila terjadi perselisihan dalam pernikahan tersebut 

sudah terdapat kepastian dan tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. 

Undang-undang memperkenankan kedua calon pasangan suami istri untuk 

membuat suatu “Perjanjian Perkawinan”.  Tetapi dalam masyarakat Indonesia 

yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketimuran Perjanjian Kawin belum terlalu 

sering dilakukan.  Dalam masyarakat timur, pasangan yang akan menikah merasa 

sungkan untuk membuat perjanjian kawin sebelum mereka melangsungkan 

                                                            
3 Basuki, op.cit.,  hal. 107. 
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perkawinan.  Tapi seiring dengan perkembangan jaman dimana masyarakat 

semakin individualistis, pasangan yang akan menikah lebih realistis sehingga 

mereka sangat menghindari ketidakpastian hukum, maka semakin sering dibuat 

perjanjian pranikah atau perjanjian kawin yang dilakukan agar dikemudian hari 

pernikahan tersebut terdapat kepastian dan tidak menimbulkan masalah. 

  Dengan adanya perkawinan akan membawa konsekuensi dan akibat di 

bidang hukum, antara lain terkait dengan kekayaan.  Pada saat terjadi perkawinan 

maka suami dan istri akan mempunyai harta benda baik yang diperoleh sebelum 

perkawinan maupun selama perkawinan.  Perjanjian Kawin adalah salah satu 

tindakan preventif yang dapat dilakukan sebelum perkawinan untuk 

mengantisipasi terjadinya konflik terkait dengan kekayaan pada saat perkawinan.   

  Pada dasarnya suatu sebab diadakannya perjanjian kawin adalah untuk 

menyimpang dari ketentuan hukum perundang-undangan, yang mengatur bahwa 

kekayaan pribadi masing-masing suami istri pada asasnya dicampur menjadi satu 

kesatuan yang bulat.4 

  Saat ini tingkat perceraian semakin meninggi, realita tersebut juga yang 

menyebabkan pasangan yang akan menikah berkeinginan membuat perjanjian 

kawin.  Kehidupan saat ini semakin kompleks, menyebabkan kehidupan menjadi 

semakin individualistis dan materialistis hal tersebut disadari atau tidak pasti 

membawa dampak dalam kehidupan perkawinan.  Sangat masuk akal bahwa 

untuk tindakan preventif dengan berbagai alasan pasangan yang akan menikah 

membuat perjanjian kawin.   

                                                            
4 H.A. Damanhuri H.R, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama (Bandung: 

Penerbit Mandar Maju, 2012), hal 13. 
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Perilaku ini terlihat pada masyarakat kalangan tertentu yaitu pengusaha, 

entertainer dan lainnya, mereka melihat bahwa dengan membuat perjanjian kawin 

sebenarnya membuat calon pasangan menjadi terbuka mengenai kondisi dan 

harapan mereka.  Mereka dapat membicarakan secara terbuka mengenai kondisi 

dan harapan mereka sehingga pasangan mereka mengetahuinya dan tidak merasa 

dirugikan dikemudian hari. 

Pada umumnya perjanjian kawin dibuat manakala terdapat jumlah harta 

kekayaan yang lebih besar pada satu pihak daripada pihak yang lain.  Maksud 

pembuatan perjanjian kawin ini adalah untuk mengadakan penyimpangan 

terhadap ketentuan-ketentuan tentang persatuan harta kekayaan seperti yang 

ditetapkan dalam Pasal 109 KUHPerdata. Para pihak bebas menentukan bentuk 

hukum yang dikendaki atas harta kekayaan yang menjadi objeknya.5 

Perjanjian kawin atau disebut juga perjanjian pra nikah atau dalam bahasa 

Inggris disebut dengan prenuptial agreement dalam KUHPerdata maupun 

Undang-Undang Perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami 

istri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pola yang 

ditetapkan oleh undang-undang.   Selain tampak dalam terminologinya yang 

menggunakan “pra” atau “pre”, perjanjian itu harus diadakan sebelum 

dilangsungkannya perkawinan dan tidak boleh ditarik kembali atau diubah selama 

berlangsungnya perkawinan, serta perjanjian kawin juga harus dilaporkan kepada 

                                                            
5 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga (Bandung: 

Penerbit Alumni, 1982), hal 94. 
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Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia dalam kurun waktu satu 

tahun setelah perkawinan berlangsung.  6 

Calon mempelai dapat menyelenggarakan perjanjian kawin pada saat atau 

sebelum perkawinan dilangsungkan dan perjanjian kawin tersebut berlaku sejak 

perkawinan berlangsung.7   Perjanjian kawin harus dibuat dengan memenuhi hal 

berikut ini : 

a. atas persetujuan bersama antara calon suami dan istri, 

b. secara tertulis dalam sebuah Akta Notaris, 

c. kemudian disahkan oleh pegawai pencatat nikah, 

d. tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. 

Mengenai perjanjian perkawinan dapat dijumpai baik di KUHPerdata 

maupun di dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.   

Perjanjian kawin tersebut hanya dapat dibuat sebelum terjadinya perkawinan dan 

harus diletakkan dalam suatu akta notaris.  Menurut KUHPerdata Pasal 147 

Perjanjian kawin tersebut harus diikuti langsung oleh perkawinan antara kedua 

pihak yang membuatnya dan mulai berlaku antara suami isteri, pada saat 

pernikahan ditutup didepan pegawai pencatatan sipil.  Apabila pendaftaran 

                                                            
6 Diana Kusumasari, SH., M.H, “Perjanjian Pisah Harta Dibuat Setelah Perkawinan, 

Bolehkan?” http://www.hukumonline.com/klinik/detai/perjanjian-pisah-harta-dibuat-setelah-
perkawinan,-bolehkah, diunduh 09 Februari 2012 

7 Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan dalam Tanya Jawab. Cet.6. Jakarta : 
Penerbit Indonesia Legal Center Publishing. 2011, hal 22-23. 
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perjanjian di kepaniteraan pengadilan negeri belum dilakukan, pihak ketiga boleh 

beranggapan perjanjian perkawinan tersebut belum berlaku.8 

Menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

Perjanjian Kawin diatur dalam Pasal 29 yaitu : “Pada waktu atau sebelum 

perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat 

mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Catatan Perkawinan 

setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga bersangkutan”.   Jadi 

Perjanjian Kawin dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung.9  

Mengenai bentuk dan isi perjanjian tersebut, sebagaimana halnya dengan 

perjanjian-perjanjian lain pada  umumnya, kedua belah pihak diberikan 

kemerdekaan seluas-luasnya. 10  Yang harus dipastikan bahwa perjanjian kawin 

tersebut tidak melanggar hukum dan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban 

umum, kesusilaan, dan agama.  Pengertian tidak melanggar hukum dan tidak 

bertentangan dengan agama yang dianut oleh para pihak yang mengadakan 

perjanjian perkawinan itu pada saat membuat perjanjiannya dan pada saat 

perkawinan dilangsungkan. 

Konsep Perjanjian Perkawinan berasal dari hukum perdata barat 

KUHPerdata, tetapi Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

ini telah mengkoreksi ketentuan KUHPerdata tentang Perjanjian Perkawinan.  

Dalam Pasal 139 KUHPerdata : “ Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua 

calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari 

peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan asal perjanjian 
                                                            

8 Subekti, op.cit., hal. 38. 
9 Basuki, op.cit., hal 36. 
10 Subekti, Op.Cit., hal 37. 
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itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal 

diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini.” 

Pada dasarnya harta yang didapat selama perkawinan menjadi satu, 

menjadi harta bersama, sehingga kekayaan masing-masing yang dibawanya 

kedalam perkawinan itu menjadi satu.  Harta kekayaan itu sepanjang perkawinan 

tidak boleh ditiadakan dengan suatu persetujuan antara suami istri.  Harta 

persatuan itu menjadi harta kekayaan bersama.  Apabila terjadi perceraian maka 

harta kekayaan bersama itu harus dibagi dua sehingga masing-masing mendapat 

separuh. 

Bila dibandingkan KUHPerdata hanya membatasi dan menekankan 

Perjanjian Perkawinan hanya pada persatuan harta kekayaan saja, sedangkan 

dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersifat lebih 

terbuka, tidak hanya harta kebendaan saja yang diperjanjikan tetapi juga bisa 

diluar itu sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, nilai kesusilaan, 

nilai-nilai moral dan adat istiadat. 

Seperti yang dikemukakan oleh  Tan Thong Kie 11 bahwa suatu perjanjian 

nikah dapat diperjanjikan oleh calon suami dan calon istri : 

a. Setiap harta campur ditiadakan (algehele uitsluiting van 

gemeenschapgoed; Pasal 144 KUHPerdata).  Dalam hal ini harta 

pernikahan terdiri atas dua macam harta, yaitu harta suami dan harta istri.  

                                                            
11 Tan Thong Kie, Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris, cet. kedua, (Jakarta:PT. 

Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta), hal. 81-82. 
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b. Harta campur terbatas, umpamanya harta campur untung/rugi, harta 

campur hasil dan pendapatan (Pasal 155 KUHPerdata) 

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta tersebut 

oleh Undang-Undang, dalam hal ini Notaris memegang peranan menafsirkan 

batasan  tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan agama serta 

tidak menimbulkan kerugian pihak ketiga dalam perjanjian tersebut.  Mengingat 

Notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan 

menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. 12 

Lebih lanjut di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, Pasal 29 menentukan sebagai berikut : 

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas 

persetujuan bersama dapat mengadakan 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, agama dan kesusilaan. 

3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. 

4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, 

kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan 

perubahan tidak merugikan pihak ketiga.  

                                                            
12 Indonesia,  Undang-Undang Jabatan Notaris, UU no. 2 Tahun 2014, Ps. 16 ayat (1) 
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Menurut peraturan perundangan yang berlaku sangat jelas disebutkan 

bahwa Perjanjian Perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan berlangsung.   

Tetapi dalam perkembangan masyarakat saat ini, dimana terdapat perundang-

undangan yang memberikan pengaruh terhadap harta kekayaan pasangan yang 

sudah menikah, seperti dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang  

Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. 

Dalam Undang-Undang  Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, diatur bahwa para Direksi dan / atau Dewan Komisaris bertanggung 

jawab penuh dengan kerugian Perseroan Terbatas sampai harta kekayaan pribadi 

mereka, hal ini berdampak pada pasangan suami istri yang mengelola usaha dalam 

bentuk perseroan terbatas.   

Hal lainnya juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dimana terdapat peraturan yang 

dinilai merugikan warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara 

asing yang tidak membuat perjanjian kawin sehingga terjadi percampuran harta, 

karena bila mempunyai kepemilikan tanah baik karena pembelian maupun 

warisan, jika lewat satu tahun hak milik tidak dilepaskan, maka hak tersebut 

hapus demi hukum dan tanah jatuh pada negara. 

Peraturan perundang-undangan diatas tidak sepenuhnya disadari oleh 

pasangan yang akan menikah, sehingga banyak pasangan baru menyadari bahwa 

terdapat perundang-undangan yang berpengaruh terhadap harta kekayaan suami 

istri bila terjadi pernikahan dengan harta campur setelah pernikahan berlangsung.   

Menyadari hal tersebut pasangan yang sudah menikah dengan percampuran harta, 
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bermaksud untuk membuat Perjanjian Kawin dan Pemisahan Harta untuk 

melindungi harta mereka. 

Menarik untuk dikaji lebih lanjut karena berdasarkan penelusuran penulis 

terdapat  kasus dimana terdapat perjanjian kawin dan pemisahan harta perkawinan 

dibuat oleh pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan, yaitu: 

1. Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 459/Pdt./P/2007/PN.JKT.TMR 

dimana Pengadilan Negeri telah mengabulkan permohonan pemisahan 

harta-harta suami istri dan terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul 

di kemudian hari, serta memerintahkan Pejabat / Pegawai Kantor Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan 

Pemisahan Harta Bersama pada catatan pinggir Akta Perkawinan Para 

Pemohon.  

2. Putusan Pengadilan Negeri No : 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel, salah satu 

keputusan perkara adalah menyatakan batal demi hukum dengan segala 

akibat hukumnya suatu Perjanjian Kawin, dimana sebelum pembuatan 

Perjanjian Kawin telah terjadi perkawinan antara WNI dengan pria 

warganegara Australia di Australia.  Sebelum surat bukti perkawinan 

mereka di Australia tersebut didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Indonesia 

diusulkan oleh Kantor Catatan Sipil Indonesia untuk membuat Perjanjian 

kawin dan akan di catatkan dalam Laporan Perkawinan mereka. 

Penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai kekuatan hukum dan akibat 

hukumnya terhadap Pembuatan Perjanjian Kawin dan Pemisahan Harta yang 

dilakukan setelah perkawinan berlangsung mengacu kepada Penetapan Pengadilan 
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Negeri Nomor 459/Pdt./P/2007/PN.JKT.TMR dan Putusan Pengadilan Negeri No 

: 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan apa  yang diuraikan diatas, penulis merumuskan beberapa 

pokok permasalahan terkait dengan perjanjian perkawinan dan pemisahan harta 

yang dibuat setelah perkawinan berlangsung : 

1. Bagaimanakah kekuatan hukum terhadap Pemisahan Harta yang dibuat 

setelah perkawinan berlangsung. (Mengacu pada kasus Penetapan 

Pengadilan Negeri Nomor 459/Pdt./P/2007/PN.JKT.TMR) 

2. Bagaimana kekuatan hukum terhadap Akta Perjanjian Kawin yang dibuat 

setelah perkawinan berlangsung diluar negeri tetapi belum didaftarkan di 

Catatan Sipil Indonesia. (Mengacu kepada kasus yang diputuskan Hakim 

Pengadilan Negeri dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 

526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian secara Umum  

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum terhadap Pemisahan Harta yang dibuat 

setelah perkawinan berlangsung berdasarkan Penetapan Pengadilan 

Negeri. 

2. Untuk mengetahui kekuatan hukum Akta Perjanjian Kawin yang dibuat 

setelah perkawinan berlangsung di luar negeri tetapi belum didaftarkan di 

Catatan Sipil Indonesia. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk : 

1. Memperluas wawasan penulisan terkait dengan pengetahuan dibidang 

hukum khususnya hukum perkawinan dan hukum perjanjian dihubungkan 

dengan pembuatan perjanjian kawin yang dibuat oleh Notaris. 

2. Sebagai masukan bagi para praktisi : Notaris, Hakim dan Pengecara dalam 

menjalankan profesinya, terutama berkaitan dengan akta perjanjian kawin. 

3. Sebagai masukan untuk dunia akademik, sehingga berguna untuk 

mahasiswa pada umumnya dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum 

4. Sebagai masukan bagi calon suami istri yang akan melangsungkan 

perkawinan dan berencana untuk membuat Akta Perjanjian Perkawinan. 



  14

5. Sebagai informasi bagi masyarakat luas mengenai akibat-akibat hukum 

dari Akta Perjanjian  Perkawinan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




