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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latarbelakang 

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, hal ini tertuang didalam 

pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya 

disebut Undang-Undang Perkawinan). Sebagai sebuah ikatan lahir dan batin, suami 

dan istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat 

mengembangkan kepribadiannya dan membantu mencapai kesejahteran spiritual dan 

materiil. 

Perkawinan merupakan institusi yang penting dalam masyarakat. Eksistensi 

institusi ini melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang 

wanita1.Dalam perjalanan sebuah perkawinan selain masalah hak dan kewajiban 

sebagai suami istri, masalah harta benda juga merupakan salah satu factor yang dapat 

menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu 

perkawinan, bahkan dapat menghilangkan kerukunan antara suami dan istri dalam 

kehidupan suatu keluarga. Untuk menghindari hal tersebut maka dibuatlah perjanjian 

perkawinan antara calon suami dan istri, sebelum mereka melangsungkan perkawinan 

                                                            
1 Salim H.S.,Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),cetakan kedua (Jakarta: Sinar Grafika,2003), hlm. 
61. 
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Undang-undang Indonesia memperkenankan kedua calon pasangan suami istri 

untuk membuat suatu “Perjanjian Perkawinan”. Di negara kita yang masih menjunjung 

tinggi adat ketimuran, menjadi persoalan yang sensitif ketika salah seorang calon 

pasangan berniat mengajukan untuk membuat perjanjian pranikah (prenuptial 

agreement) dan dinilai tidak lazim dan dianggap tidak biasa2. Karena pernikahan 

selama ini dianggap sebagai sesuatu yang sakral, maka perjanjian pranikah masih 

dianggap sebagai urusan duniawi yang tidak sepantasnya dibicarakan dan dilakukan3. 

Perjanjian perkawinan bukan persiapan untuk bercerai, melainkan dibuat untuk 

menjaga profesionalisme, hubungan, citra suami dan istri4. Dengan kata lain dalam 

masyarakat Indonesia, pasangan yang akan menikah merasa sungkan untuk membuat 

perjanjian perkawinan sebelum mereka melangsungkan perkawinan, padahal dalam 

perkawinan campuran perjanjian perkawinan menjadi salah satu tindakan preventif 

yang dapat dilakukan sebelum perkawinan untuk mengatisipasi terjadinya konflik 

terkait dengan kekayaan pada saat perkawinan.  

Pada dasarnya suatu sebab diadakannya perjanjian perkawinan adalah untuk 

menyimpang dari ketentuan hukum perundang-undangan, yang mengatur bahwa 

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

kesatuan yang bulat5. Burgerlijk Wetboek menyebutkan dua contoh perjanjian 

perkawinan yang banyak dipakai yaitu, perjanjian percampuran keuntungan dan 

                                                            
2 Afiq Budiawan, Perjanjian Perkawinan dan Urgensinya Bagi Perempuan, Jurnal Egalita Volume VI 
No. 2 Juni 2011, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), hlm. 131. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 H.A. Damanhuri H.R, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama (Bandung: Mandar 
Maju, 2012), hlm. 13. 
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kerugian (“gemeenschap van wins ten verlies”) dan pencampuran bunga dan hasil 

kekayaan (gemeenschap van vruchten en inkomsten)6. Perjanjian campuran 

keuntungan dan kerugian, adalah merupakan perjanjian perkawinan yang menghendaki 

supaya tidak semua kekayaan suami dan istri dicampur menjadi satu miliki bersama, 

melainkan hanya sebagian dari kekayaan itu yaitu segala keuntungan yang didapat 

masing-masing suami dan isteri selama perkawinan, baik dari hasil kekayaan masing-

masing maupun dari hasil kerja dan kerajinan masing-masing. Akan dianggap ada 

kerugian bersama, apabila kekayaan masing-masing pada waktu perkawinan terhenti, 

ternyata menjadi kurang daripada semula7 .Perjanjian Perjanjian 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 perkawinan juga harus 

dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia dalam kurun 

waktu satu tahun setelah perkawinan berlangsung8.  

Menurut Black’s Law Dictionary 10th Edition pengertian prenuptial agreement 

(perjanjian perkawinan) adalah “An Agreement a couple signs before marrying in 

                                                            
6 Zulfa Djoko Basuki, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia, 2010), hlm. 34 
7 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Sumur,1984), Cet. Kesembilan, 
hlm. 118 
8 Ramadhan Wira Kusuma, Pembuatan Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan Dan Akibat Hukumnya 
Terhadap Pihak Ketiga, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Dipenogoro, (Semarang: Universitas 
Dipenogoro, 2010), hlm 71 
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which they set up the terms of property distribution in case they divorce.” (Terjemahan 

bebas penulis: perjanjian pasangan yang ditandatangi sebelum menikah yang mana 

mereka mengatur tentang pembagian harta jika mereka bercerai). 

Didalam Undang-Undang Perkawinan tidak dijelaskan mengenai pengertian perjanjian 

perkawinan itu apa, namun didalam Pasal 29 diatur mengenai waktu dibuat, waktu 

berlakunya perjanjian perkawinan, serta larangan isi perjanjian perkawinan, sebagai 

berikut : 

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

persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan 

pegawai pencatatan sipil, 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 mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. 

4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, 

kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan 

perubahan tidak merugikan pihak ketiga. 

Dapat disimpulkan bahwa, tentang apa isi dari perjanjian perkawinan tidak diatur 

dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasal 35 hinggal Pasal 37 mengatur harta benda 



5 
 

dalam perkawinan. Namun biasanya perjanjian perkawinan itu dapat berupa 

percampuran harta pribadi maupun pemisahan harta pencaharian9. 

Ada tidaknya perjanjian perkawinan ini berpengaruh pada pihak-pihak yang 

melakukan perkawinan campuran. Apabila seorang perempuan WNI yang memiliki 

sebidang tanah dengan status hak milik menikah dengan laki-laki WNA tanpa membuat 

perjanjian perkawinan, maka dalam masa satu tahun perkawinan itu  kepemilikannya 

atas tanah tersebut harus dialihkan dengan cara dijual ke pihak lain atau diturunkan 

statusnya menjadi hak pakai dalam jangka waktu kurang dari satu tahun. Bila ia lalai 

maka haknya atas tanah itu gugur dan tanah berubah statusnya menjadi tanah negara. 

Untuk mereka diberlakukan pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria10. Hal 

ini disebabkan adanya asumsi tanpa adanya perjanjian perkawinan maka terdapat 

percampuran harta dan secara otomatis tanah itu akan menjadi harta bersama11. 

Maka untuk melindungi hak warga negara Indonesia ini, pemerintah mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat 

Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia, disebutkan 

didalam Pasal 3 bahwa: 

                                                            
9 Zulfa, op.cit. hlm 36 
10 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 
mempunya hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib 
melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya 
kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak 
tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak 
lain yang membenaninya tetap berlangsung. 
11 Ibid. hlm 38 
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“(1) Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan dengan Orang Asing 

dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya.  

(2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan harta 

bersama yang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri, 

yang dibuat dengan akta notaris.” 

Namun didalam peraturan pemerintah ini tidak diperjelas apakah perjanjian pemisahan 

harta suami dan istri ini dapat dibuat pada saat perkawinan berlangsung, ataukah harus 

dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Tim Advokasi Perkawinan Campuran 

(PerCa) Indonesia, Rullita Anggraini juga menyampaikan hal demikian bahwa perlu 

adanya penjelasan mengenai perjanjian pemisahan harta tersebut dibuat dalam 

perkawinan atau sebelum perkawinan12. 

Salah satu contoh perjanjian pemisahan harta yaitu, Putusan Hakim Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat Perkara Nomor 2173/Pdt.P/2012/PNJkt.Timur, dalam kasus Junaida v 

Kazuo Sawachi hakim mengabulkan permohonan para pihak untuk membuat 

Perjanjian Pemisahan Harta Bersama pada saat perkawinan mereka berlangsung13. 

Perjanjian pemisahan harta bersama, bukanlah sesuatu yang baru. Hal ini telah diatur 

didalam Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut 

                                                            
12 Artikel Berita “Tiga hal yang perlu diperjelas di PP 103/2015 untuk pasangan kawin campur” 
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt569e3da0796be/tiga-hal-yang-perlu-diperjelas-di-pp-103-
2015-untuk-pasangan-kawin-campur  diunduh pada tanggal 15 Maret 2017 
13 Penetapan Pengadilan Jakarta Pusat No. 2173/Pdt.P/2012/PNJkt.Timur 
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KUHPerdata) yangmana disebutkan bahwa, selama perkawinan istri boleh mengajukan 

tuntutan pemisahan harta kepada Hakim dengan alasan-alasan berikut14 : 

1. Suami dengan kelakuan buruk yang nyata, memboroskan barang-barang harta 

bersama, dan membiarkan rumah tangga terancam bahaya kehancuran; 

2. bila karena kekacaubalauan dan keburukan pengurusan harta kekayaan si suami, 

jaminan untuk harta perkawinan isteri serta apa yang menurut hukum menjadi hak isteri 

akan hilang, atau jika karena kelalaian besar dalam pengurusan harta perkawinan. Si 

isteri, harta itu berada dalam keadaan bahaya.  

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Perkara Nomor 

2173/Pdt.P/2012/PNJkt.Timur mengabulkan permohonan pembuatan pemisahan harta 

bersama tanpa didasari oleh 2 (dua) alasan sebagaimana yang dimaksud didalam 

KUHPerdata tersebut. 

Ike Farida salah satu pengurus organisasi perkawinan campuran (PerCa) 

mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang Ke Mahkamah Konstitusi. Ike 

Farida seorang Warga Negara Indonesia yang menikah dengan seorang warga negara 

jepang tanpa membuat perjanjian perkawinan sebelumnya, dengan tidak dibuatnya 

perjanjian perkawinan sebelum mereka menikah, ia merasa adanya ketidakadilan 

hukum dan diskriminasi atas dirinya dalam hak kepemilikan tanah di Indonesia15. Ike 

Farida yang merasa dirinya berada didalam ketidakadilan akhirnya mengajukan 

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

                                                            
14 Zulfa op.cit., hlm 19 
15 Dikutip dari Legal Standing didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 
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Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menyatakan mengabulkan 

sebagian daripada yang dimintakan oleh Ike Farida.  

Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya dalam putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas tafsir daripada Pasal 29 ayat 1, 3 

dan 4 Undang-Undang Perkawinan Dalam amarnya, Mahkamah Konstitusi 

menyatakan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan tidak 

mempunyai kekuatan hukum yang 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”. 

Karena ada berbagai ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka penulis 

mencoba mencari tahu bagaimana ketentuan perjanjian perkawinan diatur di Louisiana 

State.  

Didalam Black Law Dictionary 10th, pengertian post-nuptial agreements adalah  

“An agreement formed between a married couple, generally to 

provide specification regarding the division of assets in case the couple get separated 

or divorced.”  

Yang apabila diterjemahkan secara bebas berarti : 
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“Perjanjian yang dibuat antara pasangan yang menikah, biasanya untuk 

menetapkan syarat mengenai pembagian harta apabila seandainya pasangan berpisah 

atau bercerai.” 

Pranata Perjanjian perkawinan tidak hanya dikenal di Indonesia tapi juga 

dikenal di negara bagian Louisiana, Amerika Serikat16, terhadap perjanjian perkawinan 

memiliki pengaturan dan kualifikasi yang berbeda. Di Negara Bagian Louisiana, 

Amerika Serikat mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku (civil law) 

meskipun Amerika Serikat sendiri menganut sistem peradilan (common law)17 didalam 

hukum negara bagian Louisiana, mengenai Perjanjian perkawinan (dalam hukum 

Louisiana disebut matrimonial agreement) diatur didalam Louisiana Civil Code (di 

Indonesia seperti KUHPerdata) , sebagaiana termuat didalam Article. 2331 Title VI-

Matrimonial Regimes Chapter I- General Principles18, yang mana disebutkan : 

A matrimonial agreement may be executed by the spouses before or during marriage. 

It shall be made by authentic act or by an act under private signature duly 

acknowledged by the spouses. 

Yang diterjemahkan bebas, menjadi : 

                                                            
16 Hukum Perdata negara bagian Loisiana menganut civil law yang mengadopsi Kode Civil Perancis 
atau sering disebut Code Napoleon. Di intisarikan dari Artikel “The History and Development of The 
Louisiana Civil Code”. John T.Hood Jr., The History and Development of The Louisiana Civil Code, 
Jurnal Ilmiah Louisiana Law Review: Volume 19 Nomor 1 (Louisiana: Louisiana State University 
Press,1958), hlm 18 
17 Acts 1987, No. 124, Article 1. Source of Law. 
18 Diunduh dari website resmi Louisiana State University, http://lcco.law.lsu.edu/?uid=84&ver=en pada 
tanggal 23 Maret 2017.  



10 
 

Perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh pasangan sebelum atau pada saaat 

perkawinan. Perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat dengan akta autentik atau 

dibuat dibawah tangan yang diketahui oleh pasangannya. 

Dengan kata lain, hukum Louisiana sudah mengakui adanya pembuatan perjanjian 

perkawinan sebelum perkawinan berlangsung maupun sesudah itu, dan pembuatan 

perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat secara sembarangan, harus dibuat dengan 

akta autentik atau di buat dibawah tangan dengan para pihak menyetujui. 

Dalam hal ini penulis ingin lebih membahas mengenai perluasan makna perjanjian 

perkawinan di Indonesia menjadi meliputi pula selama perkawinan berlangsung (post-

nuptial agreement) dan melakukan studi perbandingan dengan hukum negara bagian 

Loisiana, Amerika Serikat karena Louisiana menggunakan sistem civil law yang sama 

dengan sistem yang dipakai di Indonesia dan memiliki kasus (Muller v Muller) yang 

membantu studi penelitian , maka penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul : 

“Studi perbandingan hukum perjanjian perkawinan di Indonesia dengan  

Louisiana State, Amerika Serikat.” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latarbelakang masalah tersebut, dapat dirumuskan 

permasalahannya sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia sebelum dan 

sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015? 

2. Bagaimana pengaturan perjanjian perkawinan di Louisiana State? 
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1.3 Tujuan penelitian secara umum 

1. Untuk mengetahui pengertian dan akibat hukum perjanjian perkawinan di 

Indonesia sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

69/PUU-XIII/2015  

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia 

apabila dibandingkan dengan hukum di Louisiana State . 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan atau diperoleh dalam penelitian ini adalah: 

1. Teoritis /Akademis 

Diharapkan dengan penulisan hukum ini penulis dapat memberikan masukan 

secara teoritis terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dibidang 

hukum keluarga dan kenotariatan yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan 

di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan masukan bagi para praktisi Notaris, Hakim, Pengacara, Aparatur 

pemerintahan dibidang kependudukan, dalam menjalankan profesinya, 

terutama apabila ada pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat 

perkawinan berlangsung dan penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan 

perjanjian perkawinan. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian hukum ini memiliki sistematika yang terdiri dari lima bab, masing-

masing bab terdiri dari sub judul sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang dari pemilihan topik, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini penulis memaparkan landasan-landasan teori yang akan digunakan 

nantinya dalam menganalisis rumusan masalahnya dalam bab IV. Adapaun landasan 

teori yang akan dibahas secara spesifik berhubungan dengan teori mengenai 

perkawinan (hukum Indonesia), perjanjian perkawinan (hukum Indonesia), perjanjian 

pemisahan harta, perkawinan (hukum Louisiana), perjanjian perkawinan (hukum 

Louisiana). 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan metode yang digunakan untuk menganalisis 

permasalahan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan didalam latarbelakang. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan membahas mengenai putusan pengadilan di Indonesia dan di 

Louisiana State yang berkaitan dengan permasalahan hukum serta membandingkan 
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contoh perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum dan sesudah keluarnya Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  

Dalam bab ini menyimpulkan secara singkat hasil pembahasan rumusan masalah 

sehingga pertanyaan didalam identifikasi masalah dapat terjawab secara jelas serta 

padat, dan sekaligus dikemukakan saran-saran yang kiranya dapat berguna untuk 

menilai hasil yang telah dicapai serta memberikan sumbangan pemikiran dalam 

menentukan langkah selanjutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




