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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkawinan merupakan wujud nyata dari manusia sebagai makhluk sosial 

yang membutuhkan orang lain dalam keberlangsungan hidupnya. Sesuai kodrat 

manusia untuk dapat berdampingan dengan sesamanya dan meneruskan 

keturunannya dengan melangsungkan perkawinan. 1  Dalam pasal 1 Undang-

undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa :  

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah 

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” 

 
Menurut Prof. Zulfa Basuki, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

(KUH Perdata) suatu perkawinan yang dianggap sah adalah perkawinan yang 

memenuhi ketentuan dalam Pasal 26 jo. Pasal 81 jo. Pasal 530 ayat (1) KUH 

Perdata, yang menyatakan bahwa undang-undang memandang soal perkawinan 

yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan 

dalam KUH Perdata dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan.2 

Sedangkan Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan syarat sah nya suatu Perkawinan yakni, perkawinan adalah sah bila 

dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, serta 

perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. 

Pada dasarnya suatu perkawinan bukanlah merupakan bidang hukum 

perikatan, melainkan hubungan keluarga, oleh karena itu hanya diperkenankan 

																																																								
1 Sukbekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 1984) Hal 23 
2  Zulfa Basuki, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia, 2010), hal. 4. 
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adanya kelangsungan suatu pembentukan keluarga sebagai sesuatu yang benar-

benar atas kehendak yang disetujui dan disepakati bersama antara kedua pihak 

yang bersangkutan tanpa campur tangan orang lain.3 

Di Indonesia, seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, 

maka tidak terhindarkan adanya pernikahan campuran antara Warga Negara 

Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA), yang kemudian disebut 

sebagai perkawinan campuran. Definisi perkawinan campuran menurut Pasal 57 

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni : 

“Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di 

Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan 

kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak 

yang lain berkewarganegraraan Indonesia.” 

 
Dari pengertian tersebut dapat kita uraikan unsur-unsur perkawinan 

campuran itu sebagai berikut :4 

1. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita; 

2. Di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan; 

3. Karena perbedaan kewarganegaraan; 

4. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. 

 

 Hal ini dapat kita simpulkan bahwa perkawinan campuran adalah 

perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita dimana salah satu diantaranya 

merupakan warga negara Indonesia dan pasangannya merupakan warga negara 

																																																								
3 R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta : Raja Grafindo, 2003) hal. 144 
4 Muhammad Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993) 
Hal. 103	
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asing. Atau lebih singkatnya dapat dikatakan bahwa perkawinan beda 

kewarganegaraan. 

Perkawinan campuran tersebut dapat dilangsungkan di Indonesia maupun di 

luar Indonesia. Bila perkawinan dilangsungkan di luar Indonesia maka sesuai 

dengan Pasal 56 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang 

menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila perkawinan itu dilakukan 

menurut hukum yang berlaku dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi 

Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 1 

tahun 1974 tentang Perkawinan dan dicatatkan pada Institusi Catatan Sipil 

setempat dalam kurun waktu 1 tahun.  

Bila para pihak telah melaksanakan pencatatan perkawinan di luar negeri 

sesuai hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, 

maka perkawinan adalah sah dengan segala akibat hukumnya. 

Sedangkan bilamana perkawinan tersebut dilaksanakan di Indonesia, maka 

harus sesuai dengan Pasal 60 juncto Pasal 61 Undang-undang Nomor 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan, yakni perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan 

sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak 

masing-masing telah dipenuhi. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut 

telah terpenuhi maka akan diberikan Surat Keterangan telah terpenuhinya syarat-

syarat oleh Catatan Sipil atau menurut hukum masing-masing pihak yang 

berwenang mencatat perkawinan tersebut. 

Akibat dari perkawinan campuran adalah pada harta kekayaan serta pada 

kewarganegaraan anak yang dilahirkan pada perkawinan campuran.5 Namun, pada 

																																																								
5 Ko Tjay Sing, Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga (Semarang : Fakultas Hukum Universitas 
Diponogoro, 1981) hal. 182 
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tesis ini dibataskan hanya membahas akibat dari perkawinan campuran pada harta 

kekayaan saja.  

Dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta 

bersama atau harta gono gini. Sedangkan harta bawaan adalah harta yang 

diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan, termasuk didalamnya warisan dan 

hadiah. Harta bawaan akan menjadi milik masing-masing, sedangkan harta 

bersama akan dibagi dua bila terjadi perceraian dikemudian hari.  

Untuk menghindari terjadi percampuran harta menjadi harta bersama dapat 

dilakukan dengan membuat perjanjian perkawinan.  Menurut para ahli, Perjanjian 

Perkawinan diartikan sebagai berikut : 

1. R. Subekti mengartikan Perjanjian Perkawinan sebagai suatu perjanjian 

mengenai harta benda suami-istri selama Perkawinan mereka yang 

menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.6 

2. Seotojo Prawirohamidjojo mengartikan Perjanjian Perkawinan adalah 

persetujuan yang dibuat oleh calon suami-istri, sebelum atau pada saat 

Perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat Perkawinan terhadap 

harta kekayaan mereka.7 

 

																																																								
6 R. Subekti, Op.Cit., 9 
7 Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia 
(Surabaya: Airlangga University Press, 1986) hal. 57 
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Oleh karena undang-undang memperkenankan dibuatnya penyimpangan- 

penyimpangan atas harta Perkawinan tersebut, para pihak atau pasangan calon 

suami-istri berhal untuk mengadakan Perjanjian Perkawinan dengan maksud: 8 

1. Apabila salah satu pihak memiliki harta kekayaan yang lebih besar 

daripada pihak lainnya. 

2. Apabila calon suami ataupun calon istri sama-sama membawa harta 

bawaan yang jumlahnya cukup besar ke dalam Perkawinan. 

3. Apabila baik calon suami ataupun calon istri bersama-sama mempunyai 

usaha sendiri sehingga terjadi pailit pihak lainnya tidak akan ikut 

tersangkut dan tetap aman. 

4. Calon suami dan calon istri akan tetap bertanggung jawab atas 

pengembalian hutang-hutang  yang dimiliki oleh masing-masing pihak. 

 
Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan hanya 

terdapat 1 (satu) Pasal mengenai Perjanjian Perkawinan, yakni Pasal 29 yang 

menyatakan bahwa: 

(1) Pada waktu atau sebelum Perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas 

perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan 

oleh pegawai pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga 

terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.  

(2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-

batas hukum, agama, kesusilaan. 

(3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak Perkawinan dilangsungkan. 

																																																								
8  Faizal Kurniawan dan Erni Agustin, Keabsahan Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Surabaya: Departemen Fakultas Hukum 
Universitas Airlangga, 2012) hal. 12 
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(4) Selama Perkawinan dilangsungkan perjanjian tersebut tidak dapat 

diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk 

mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. 

 

Dari Pasal tersebut di atas, dapat kita simpulkan bahwa syarat sah nya suatu 

Perjanjian Perkawinan dilihat dari Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan, yakni : 

1. Dibuat diatas persetujuan bersama; 

2. Dibuat dalam bentuk tertulis; 

3. Disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan; 

4. Tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan; 

 

Sedangkan dalam KUH Perdata terdapat beberapa pasal mengenai 

Perjanjian Perkawinan. KUH Perdata mengatur lebih banyak mengenai isi 

perjanjian perkawinan dibandingkan dengan Undang-undang Perkawinan. 

 KUH Perdata mengakui atau memberikan kemungkinan adanya suatu 

Perjanjian Perkawinan Pada Pasal 119 KUH Perdata kepada  suami-isteri untuk 

dalam mengatur harta yang akan dibawa dalam Perkawinan menyimpang dari 

prinsip pokok yang terkangdung dalam ketentuan Pasal 119 KUH Perdata 

tersebut. 

Penyimpangan yang dimaksud harus dituangkan dalam perjanjian yang 

disebut Perjanjian Perkawinan. Jadi Perjanjian Perkawinan adalah suatu perjanjian 

yang diadakan atau dibuat oleh calon suami-istri sebelum Perkawinan 

dilangsungkan, yang bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban suami-istri atas 
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harta kekayaan masing-masing yang dibawa ke dalam Perkawinan, menyimpang 

dari prinsip harta campuran bulat.9 

Syarat sah nya suatu Perjanjian Perkawinan menurut KUH Perdata yakni : 

1. Perjanjian Perkawinan tidak boleh menyimpang dari peraturan 

perundang-undangan, kesusilaan, tata tertib dan ketentuan-ketuan lain 

(Pasal 139 KUH Perdata) 

2. Perjanjian Perkawinan tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber 

pada kekuasaan sebagai suami, kekuasaan sebagai bapak, dan hak-hak 

yang diberikan oleh Undang-undang kepada yang masih hidup paling 

lama. (Pasal 140 KUH Perdata). 

3. Perjanjian Perkawinan tidak boleh mengurangi hak-hak yang 

diperuntukan bagi suami sebagai kepala keluarga (Pasal 140 KUH 

Perdata) 

4. Perjanjian Perkawinan tidak boleh mengurangi hak-hak wewenang istri 

atas kekayaan pribadi, baik barang bergerak maupun tidak bergerak 

disamping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas. (Pasal 140 

KUH Perdata) 

5. Perjanjian Perkawinan tidak boleh melepaskan hak yang diberikan oleh 

undang-undang kepada mereka atas warisan keturunan mereka, maupun 

tidak boleh mengatur warisan itu. ( Pasal 141 KUH Perdata) 

6. Perjanjian Perkawinan tidak boleh mengatur bahwa salah satu pihak 

mempunyai kewajiban lebih besar dalam hutang-hutang daripada 

																																																								
9  Wahyono Darmabrata, Hukum Perkawinan Perdata Syarat Sahnya Perkawinan Hak dan 
Kewajiban Suami Isteri Harta Benda Perkawinan (Jakarta: Rizkita, 2009) hal. 161 
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bagiannya dalam keuntungan-keuntungan harta bersama. (Pasal 142 

KUH Perdata) 

7. Perjanjian Perkawinan tidak boleh berisikan ikatan Perkawinan mereka 

akan diatur oleh undang-undang, kitab undang-undang luar negeri atau 

oleh beberapa adat kebiasaan serta peraturan daerah yang pernah 

berlaku di Indonesia (Pasal 143 KUH perdata) 

8. Perjanjian Perkawinan harus dibuat dengan Akta Notaris sebelum 

pernikahan berlangsung, akan batal bila tidak dibuat secara demikian. 

Perjanjian Perkawinan akan mulai berlaku pada saat Perkawinan itu 

dilangsungkan. (Pasal 147 KUH Perdata) 

9. Perjanjian Perkawinan tidak boleh diubah dengan cara apaapun (Pasal 

149 KUH Perdata) 

Selain dari syarat sah nya tersebut di atas, untuk dapat mengikat pihak 

ketiga maka sesuai dengan pasal 152 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut  

“Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Perjanjian Perkawinan akan 

mengikat Pihak Ketiga apabila Perjanjian Perkawinan tersebut telah 

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat 

perkawinan tersebut dilangsungkan dan apabila perkawinan tersebut 

dilangsungkan di luar negeri maka Perjanjian Perkawinan tersebut 

didaftarkan di daerah hukum tempat Akta Perkawinan pada pihak 

didaftarkan.” 

 
Hal ini dapat diartikan bahwa, selain harus dibuat dalam Akta Notaris, 

Perjanjian Perkawinan wajib didaftarakan pada Pengadilan Negeri tempat 

Perkawinan tersebut dilangsungkan, agar dapat mengikat pihak ketiga. Bila 

Perkawinan tersebut dilangsungkan di luar negeri, maka Perjanjian Perkawinan 
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tersebut didaftarkan di daerah hukum ditempat Akta Perkawinan tersebut 

didaftarkan.10 

Pada tanggal 27 Oktober 2015 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memutuskan bahwa : 

1. Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak 

memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada 

waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan 

Perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat 

mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat 

Perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap 

pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.” 

2. Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak 

memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 

“perjanjian tersebut mulai berlaku sejak Perkawinan 

dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian 

Perkawinan”. 

3. Pasal 29 ayat (4) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak 

memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “selama 

Perkawinan berlangsung, Perjanjian Perkawinan dapat mengenai harta 

Perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, 

kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk 

mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak 

merugikan pihak ketiga.  

 
 

 

																																																								
10 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: PT. Intermasa, 1996) hal. 10 
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Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 di 

atas dapat kita simpulkan bahwa : 

1. Perjanjian perkawinan dapat dibuat pada saat perkawinan; 

2. Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum perkawinan 

dilangsungkan; 

3. Perjanjian perkawinan dapat dibuat sesudah perkawinan Berlangsung; 

4. Perjanjian perkawinan mulai berlalu sejak perkawinan dilangsungkan 

kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan; 

 

Hal ini tentu merupakan suatu kabar bahagia bagi para pasangan 

perkawinan campuran yang belum membuat perjanjian perkawinan. Hal ini 

dikarenakan oleh Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-

pokok Agraria yang menyebutkan bahwa : 

(1) Hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik 

(2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapar 

mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. 

(3) Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh 

hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena 

perkawinan, demikian pula Warga Negara Indonesia yang mempunyai 

hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan 

kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 

satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya 

kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak 

milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan 

tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak 

lain yang membebaninya tetap berlangsung. 

(4) Selama seseorang disamping kewarganegaraan Indonesianya 

mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai 
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tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) 

pasal ini. 

 
Jadi, sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, bagi pasangan 

perkawinan campuran yang belum membuat perjanjian perkawinan  maka harus 

kehilangan status hak milik atas tanah yang dimilikinya dikarenakan telah 

dianggap meleburkan diri dengan warga negara asing. Pasangan perkawinan 

campuran tersebut hanya dapat memiliki status hak pakai atas tanah. 

Namun dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas 

maka para pasangan perkawinan campuran yang belum membuat perjanjian 

perkawinan tidak perlu kawatir lagi akan kehilangan status hak milik atas 

tanahnya, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memperbolehkan 

pasangan perkawinan campuran untuk membuat perjanjian perkawinan setelah 

berlangsungnya perkawinan.  

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan pro kontra dalam 

masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa hal ini merupakan hal yang baik karena 

pemerintah menunjukan kepeduliannya terhadap warga negara Indonesia yang 

merasa dirugikan karena perkawinan campuran yang dilakukan tanpa membuat 

perjanjian perkawinan, ada yang berpendapat tidak setuju karena putusan 

Mahkamah Konstitusi dianggap rancu dengan membiarkan pasangan perkawinan 

campuran tersebut menentukan kapan berlakunya perjanjian perkawinan yang 

dibuat setelah perkawinan berlangsung. 

Selain pro kontra putusan Mahkamah Konstitusi juga menimbulkan 

pertanyaan-pertanyaan. contohnya mengenai status tanah kepemilikan pasangan 

perkawinan campuran. Apakah dengan akta otentik Notaris berupa perjanjian 
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perkawinan yang baru dibuat setelah perkawinan berlangsung dapat menjadi dasar 

untuk merubah status hak tanah pasangan perkawinan campuran untuk menjadi 

hak milik? Bagaimana akibat hukumnya terhadap tanah milik pasangan 

perkawinan campuran yang baru membuat perjanjian perkawinan setelah 

perkawinan berlangsung? 

Lalu, karena perjanjian perkawinan ini wajib dibuat akta otentiknya 

dihadapan Notaris, Tentu saja Notaris harus bertindak lebih hati-hati lagi dalam 

membuat perjanjian perkawinan yang baru dibuat setelah perkawinan 

berlangsung. Melihat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih baru dan 

belum ada peraturan-peraturan lain yang mendukung secara tegas mengenai hal 

tersebut. 

Banyak sekali pertanyaan yang timbul dari Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 69/PUU-XIII/2015. Pemerintah diharapakan tidak setengah-setengah 

dalam membuat peraturan baru yang bertolak belakang dari peraturan 

sebelumnya, bukan untuk menyelamatkan warga negara Indonesia yang 

melakukan perkawinan campuran saja, namun terhadap pejabat umum terutama 

Notaris-Notaris di Indonesia dalam melaksanakan tugasnya membuat akta otentik. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

tertarik untuk menulis tesis dengan judul : “Akibat Hukum terhadap Harta 

Bersama Tidak Bergerak yang Dimiliki Pasangan Penikahan Campuran yang 

Membuat Perjanjian Perkawinan setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian singkat mengenai latar belakang di atas, maka rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana akibat hukum terhadap harta bersama tidak bergerak (tanah) 

milik pasangan perkawinan campuran yang membuat perjanjian 

perkawinan setelah perkawinan berlangsung pasca putusan MK 

No.69/PUU-XIII/2015? 

2. Bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian 

perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung (Prinsip 

Kehati-hatian Notaris)?   

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis, menelusuri dan menjelaskan akibat hukum terhadap tanah 

yang dimiliki pasangan penikahan campuran yang membuat perjanjian 

perkawinan setelah perkawinan Berlangsung. 

2. Menganalisis, menelusuri dan menjelaskan perlindungan hukum 

terhadap Notaris yang membuat akta Perjanjian Perkawinan setelah 

menikah. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Dengan mengambil mata kuliah tesis sebagai karya tulis akhir, penulis 

berharap dapat memberikan manfaat bagi mahasiwa-mahasiswi yang masih 

ragu untuk memilih tesis sebagai tugas akhirnya. Adapun manfaat tesi bagi 

penulis adalah sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan masukan bagi 

ilmu pengetahuan yang sudah ada, khususnya mengenai Perjanjian 

Perkawinan dan perlindungan Notaris agar bisa dilahirkan peraturan-

peraturan hukum yang baru, yang lebih spesifik mengatur mengenai 

Perjanjian Perkawinan dan Perlindungan Notaris dan memberi 

pengetahuan dan masukan bagi ilmu pengetahuan agar lebih hati-hati 

dan tidak merugikan orang lain. 

 

2. Secara Praktis 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemikiran yang kritis bagi 

penulis mengenai suatu analisis hukum mengenai Perjanjian Perkawinan 

serta Perlindungan Notaris, juga dapat memberi pengetahuan bagi para 

mahasiswa pada umumnya agar bisa lebih memahami mengenai hukum 

yang dimiliki oleh Indonesia, bagi para Notaris agar lebih memahami 

perlindungan hukum mengenai Akta Perjanjian Perkawinan yang 

dibuatnya. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, penulisan laporan tugas akhir ini disusun secara 

sistematik yang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pendahuluan yang memuat latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan mengenai Akibat Hukum dari Tanah atas Penikahan 

Campuran yang Baru Membuat Perjanjian Perkawinan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai tinjauan pustaka yang berisi 

landasan teori dan landasan konseptual yang berisikan pengertian – 

pengertian yang membatasi penulisan penelitian dengan tidak keluar dari 

topik yang hendak dibahas mengenai Akibat Hukum dari Tanah atas 

Penikahan Campuran yang Baru Membuat Perjanjian Perkawinan. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai jenis metode penelitian yang 

digunakan dalam penyusunan penelitian. Metode penelitian yang digunakan 

penulis adalah penelitian hukum normatif secara kualitatif yaitu mencari 

kebenaran melalui rumusan-rumusan yang terdiri dari pendapat para ahli, 

teori-teori dan ketentuan regulasi hukum, bagaimana cara atau prosedur 

untuk memperoleh bahan penelitian, yang kemudian dilanjutkan dengan 

pembahasan mengenai sifat dari analisis penelitian dan diakhiri dengan 
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hambatan yang ditemui atai dihadapi dalam penelitian serta bagaimana 

penulis mengatasi berbagai bentuk hambatan tersebut. Singkatnya, bab ini 

menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 

permsalahan yang diangkat sesuai dengan topik yang dipilih dalam karya 

tulis ini. 

 

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN 

Dalam bab analisis hasil penelitian, penulis menganalisis serta mengenai 

hasil penelitian berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini, yaitu :  

1. Bagaimana akibat hukum terhadap harta bersama tidak bergerak 

milik pasangan perkawinan campuran yang membuat perjanjian 

perkawinan setelah perkawinan berlangsung pasca putusan MK 

No.69/PUU-XIII/2015? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris yang membuat 

akta perjanjian perkawinan setelah perkawinan pasca putusan MK 

No.69/PUU-XIII/2015? 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang didasarkan pada hasil analisis 

terhadap permasalahan yang telah dirumuskan yaitu Akibat Hukum dari 

Tanah atas Penikahan Campuran yang Baru Membuat Perjanjian 

Perkawinan. 

	
 




