
 

 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari berbagai etnis, suku, 

agama dan golongan. Sebagai salah satu Negara terbesar di dunia, 

Indonesia merupakan negara yang kompleks dan plural. Berbagai 

masyarakat ada disini, namun Indonesia dikenal sebagai negara yang 

memegang teguh adat ketimuran yang terkenal sopan dan sifat 

kekeluargaan yang tinggi. Namun dengan bergulirnya zaman dan 

peradaban, kehidupan masyarakat semakin kompleks dan rumit. Manusia 

sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa menyendiri, namun sebagai 

makhluk social tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia 

sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam 

lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup 

berdampingan dengan sesame manusia dan berusaha untuk meneruskan 

keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan.
1
 

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak 

zaman dahulu hingga kini. Karena perkawinan merupakan masalah yang 

actual untuk dibicarakan di dalam maupun diluar percantuman hukum. 

Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-isteri dan 

kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum 

antara orang tua dan anak-anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki 
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harta kekayaan, dan timbulkan hubungan hukum dengan antara mereka 

dengan harta kekayaan tersebut. 
2
  

Di Indonesia ketentuan yang mengatur hal perkawinan diatur dalam 

Peraturan Perundang-Undangan Negara yang khusus berlaku bagi warga 

negara Indonesia. Aturan yang dimaksud adalah dalam bentuk Undang-

Undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

dan Peraturan Pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 

9 Tahun 1975. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi 

pedoman bagi hakim di Lembaga Peradilan Agama adalah Kompilasi 

Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). 

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Perkawinan, pengaturan 

perkawinan di Indonesia masih menggunakan peraturan peninggalan 

Belanda. Hukum Perkawinan pada masa itu adalah : 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)_, yang 

berlaku bagi golongan Eropa. 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), dengan 

beberapa pengecualian dan ditambah dengan peraturan tentang adopsi 

dan catatan sipil yang ditetapkan dalam Staatblad 1917 Nomor 129 

yang berlaku bagi golongan Timur Asing Non Tionghoa. 

3. Hukum Adat masing-masing bagi golongan Timur Asing Non 

Tionghoa. 

4. Hukum Islam dan Hukum adat golongan Bumiputera yang beragama 

Islam. 
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5. Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia (HOCI) Staatsblad 1933 

Nomor 1974 bagi golongan Bumiputera yang beragama Kristen. 

6. Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) Staatsblad 1898 Nomor 

158 bagi mereka yang melakukan perkawinan campuran.
3
 

Setelah Indonesia merdeka, peraturan-peraturan tersebut dirasa tidak 

sesuai lagi dengan alam kemerdekaan dan tidak ada lagi penggolongan 

penduduk seperti jaman Belanda. Oleh karena itu Indonesia melakukan 

Unifikasi Hukum Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan.
4
 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan 

bahwa: 

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

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

Salah satu akibat hukum dalam perkawinan yaitu terkait dengan harta 

suami dan istri. Menurut Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(Burgelijk Wetboek) mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum 

berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri.  Akan 

tetapi setelah di undangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, ada 2 macam harta  dalam perkawinan, sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974: 
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(1)  Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta 

bersama. 

(2)  Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang 

diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah 

penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan 

lain. 

Dengan adanya Pasal tersebut diatas maka secara otomatis harta 

kekayaan yang mereka miliki yaitu semua harta yang ada, termasuk semua 

hutang-hutang yang sudah ada pada waktu perkawinan dilangsungkan 

pada asasnya adalah hak milik dan kewajiban suami atau isteri yang 

mempunyai harta atau hutang tersebut. 

Di dalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga selain masalah 

hak dan kewajiban sebagai suami isteri, masalah harta benda juga 

merupakan salah satu faktor atau pokok pangkal yang dapat menyebabkan 

timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan, 

bahkan dapat menghilangkan kerukunan atara suami isteri dalam 

kehidupan suatu keluarga. Untuk menghindari hal tersebut diatas, maka 

dibuatlah perjanjian perkawinan antara pihak calon suami isteri sebelum 

mereka melangsungkan perkawinan.  

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dikenal Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. Dalam hal mengenai pembuatan perjanjian 

perkawinan, terdapat syarat-syarat dalam pelaksanaannya yang harus 

diperhatikan demi keabsahan dari perjanjian perkawinan. Syarat yang 
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diatur tersebut antara lain ialah bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat 

dalam bentuk tertulis, dan dibuat sebelum perkawinan berlangsung, serta 

berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian ini dilekatkan pada 

akta nikah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat 

nikah, dan perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan atau kehendak 

bersama, dibuat secara tertulis, disahkan oleh Pegawai Kantor Catatan 

Sipil, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum agama dan 

kesusilaan.
5
 Peraturan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan 

diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, yaitu: 

(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 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. 
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Dengan menyebutkan ketentuan Pasal 29 diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa yang menjadi syarat-syarat perjanjian perkawinan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Harus diajukan oleh kedua belah pihak pada waktu atau sebelum 

perkawinan dilangsungkan; 

2. Diajukan secara tertulis, yang kemudian disahkan oleh pegawai 

pencatat perkawinan dengan dimuat di dalam akta perkawinan; 

3. Perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana 

melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan; 

4. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan tersebut tidak 

dapat diubah, kecuali bila dari kedua pihak ada persetujuan untuk 

mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga; 

5. Perjanjian perkawinan yang telah disahkan tadi berlaku juga terhadap 

pihak ketiga tersangkut; 

6. Mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. 

Mengenai hal-hal apa saja yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian 

perkawinan tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. Suami isteri secara bersama bebas menentukan isi 

perjanjian perkawinannya asalkan perjanjian perkawinannya tidak 

melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
6
 Bentuk dan isi 

perjanjian perkawinan, sebagaimana halnya dengan perjanjian pada 

umumnya, kepada dua belah pihak diberikan kebebasan (sesuai dengan 
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azas “kebebasan berkontrak”) asalkan tidak bertentangan dengan undang-

undang, kesusilaan atau tidak melanggar ketertiban umum.  

Dasar hukum dari keadaan tersebut diatas, dapat kita lihat dari bunyi 

Pasal 1320 juncto Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan sebagai 

berikut: 

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: 

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu pokok persoalan tertentu; 

4. Suatu sebab yang tidak terlarang.” 

 

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan 

sebagai berikut: 

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang 

berlaku sebagaii undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan 

kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh 

undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. 

 

Perjanjian semacam ini biasanya berisi janji tentang harta benda yang 

diperoleh selama perkawinan berlangsung.  Seorang praktisi hukum Irma 

Devita Purnamasari, SH, MH mengatakan bahwa sebenarnya ada 3 (tiga) 

jenis perjanjian perkawinan, yaitu: 

1. Pemisahan harta bawaan masing-masing suami/istri 

Adanya pemisahan terhadap harta bawaan masing-masing yang 

diperoleh sebelum perkawinan dilangsungkan, maka harta bawaan 

(seperti halnya hibah, warisan, pemberian orang tua, perolehan sendiri 

dan lain sebagainya) tetap dalam penguasaan masing-masing suami 
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atau isteri tersebut. Harta yang diperoleh setelah perkawinan 

berlangsung menjadi harta bersama yaitu harta yang dimiliki secara 

bersama-sama oleh suami isteri tersebut. 

2. Pemisahan untung rugi dalam perkawinan 

Artinya kalau ada keuntungan yang diperoleh selama perkawinan 

berlangsung, maka keuntungan tersebut dibagi dua antara suami isteri. 

Namun sebalinya, dalam hal terjadi kerugian ataupun tuntutan dari 

pihak ketiga (orang lain diluar suami isteri tersebut), maka kerugian 

tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing suami atau isteri 

tersebut (Pasal 144 KUH Perdata). 

3. Pemisahan harta secara bulat (sepenuhnya) 

Jika dilakukan pemisahan harta secara bulat, artinya seluruh harta, 

baik harta sebelum dan sepanjang perkawinan berlangsung menjadi 

hak dari masing-masing suami atau isteri tersebut.
7
  

 Secara formil, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh 

bakal suami isteri untuk mengatur akibat-akibat perkawinannya terhadap 

harta kekayaan mereka. Bentuk perjanjian perkawinannya ditetapkan 

dalam bentuk tertulis, di sini tidak dipersyaratkan dengan akta notarial, 

artinya tidak harus dibuat secara notarial, cukup dibawah tangan saja 

dengan ditanda tangani oleh suami isteri yang mengadakan perjanjian 

perkawinan. 

Hal ini berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 

mensyaratkan perjanjian perkawinan harus dibuat secara notarial, 
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termasuk perubahannya, kalau tidak maka perjanjian perkawinannya akan 

diancam batal demi hukum. Dalam Pasal 147 KUH Perdata antara lain 

dinyatakan bahwa atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan 

harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. 

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 148 KUH Perdata antara lain 

menyatakan bahwa segala perubahan dalam perjanjian perkawinan tidak 

dapat diselenggarakan dengan cara lain, melainkan dengan akta dan dalam 

bentuk yang sama seperti perjanjian perkawinan yang dulu dibuatnya. 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga membatasi dengan melarang 

hal-hal tertentu untuk dimuat di dalam perjanjian perkawinannya. Hal-hal 

yang dilarang dimuat di dalam perjanjian perkawinan tersebut meliputi: 

1. Perjanjian perkawinan yang diadakan tidak boleh berlawanan atau 

melanggar hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan (Pasal 139 KUH 

Perdata); calon suami isteri dapat saja mengadakan beberapa 

penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan 

harta kekayaan sepanjang perjanjiannya tersebut tidak menyalahi 

kesusilaan atau ketertiban umum serta mengindahkan pula segala 

ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata; 

2. Di dalam perjanjian perkawinannya: 

a. Tidak boleh mengurangi segala hak yang disandarkan pada 

kekuasaan si suami sebagai suami; 

b. Tidak boleh mengurangi kekuasaan suami terhadap anak pada saat 

perpisahkan meja dan ranjang; 
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c. Tidak boleh mengurangi hak-hak yang diberikan undang-undang 

kepada suami isteri yang hidup terlama; 

d. Tidak boleh mengurangi hak-hak yang dilimpahkan kepada suami 

sebagai kepala keluarga (Pasal 140 KUH Perdata); 

e. Tidak diperbolehkan mengadakan perjanjian yang melepaskan hak-

hak yang diberikan undang-undang kepada suami isteri atas harta 

peninggalan keluarga sedarah dalam garis kebawah, termasuk tidak 

boleh mengatur harta peninggalan itu (Pasal 141 KUH Perdata); 

3. Tidak boleh diperjanjikan dengan kata-kata sepintas lalu atau umum 

memperjanjikan bahwa ikatan perkawinan mereka akan diatur oleh 

undang-undang luar negeri, adat kebiasaan, peraturan daerah (Pasal 

143 KUH Perdata).
8
 

Perjanjian perkawinan mulai berlaku antara suami dan isteri, pada saat 

perkawinan di tutup di depan Pegawai Pencatatan Sipil dan mulai berlaku 

terhadap orang-orang pihak ketiga sejak hari pendaftarannya di 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dimana perkawinan telah 

dilangsungkan. Orang tidak diperbolehkan menyimpang dari peraturan 

tentang saat mulai berlakunya perjanjian ini. Dan juga tidak diperbolehkan 

menggantungkan perjanjian pada suatu kejadian yang meragu-ragukan 

bagi pihak ketiga. Misalnya suatu perjanjian antara suami dan isteri akan 

berlaku percampuran laba rugi kecuali jikalau dari perkawinan mereka 

dilahirkan seorang anak lelaki. Perjanjian semacam ini tidak 

diperbolehkan. Apabila pendaftaran perjanjian di kepaniteraan Pengadilan 
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Negeri belum dilakukan, orang-orang pihak ketiga boleh menganggap 

suami siteri itu kawin dalam percampuran kekayaan. Perjanjian 

perkawinan harus diikuti langsung oleh perkawinan antara kedua belah 

pihak yang membuatnya. Jikalau salah satu pihak terlebih dahulu telah 

kawin dengan orang lain, dan baru kemudian menikah dengan 

tunangannya yang lama, perjanjian yang tadinya sudah dibuat tidak dapat 

berlaku lagi.
9
 

Dahulu, perjanjian perkawinan jarang sekali terjadi untuk penduduk 

golongan Indonesia asli, hal ini terjadi karena masih kuatnya hubungan 

kekerabatan antara calon suami istri disamping pengaruh Hukum Adat 

yang masih kuat dan bersifat tenggang rasa. Seperti di dalam Hukum Adat 

dengan adanya adat kebiasaan, bahwa budel warisan, terutama yang 

merupakan milik bersama (gono gini dan harta pencarian) tetap untuk 

membiayai keperluan hidup sehari-hari dari suami atau isteri yang masih 

hidup pada waktu pihak yang lain meninggal dunia. Dengan demikian, 

sepanjang mengenai harta jarang sekali dipersoalkan sebelum para calon 

suami isteri melangsungkan perkawinan.
10

 Akan tetapi, semakin 

berkembangnya zaman pemikiran tersebut telah hilang. Saat ini banyak 

sekali pasangan suami isteri yang akan menikah dan memikirkan 

mengenai perjanjian perkawinan. Hal ini menimbulkan banyaknya 

pasangan suami isteri yang telah menikah baru memahami pentingnya 

sebuah perjanjian perkawinan untuk melindungi mereka. Terlebih lagi 

dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 
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yang menyatakan bahwa Perjanjian perkawinan dapat dilakukan setelah 

perkawinan dilakukan. Dengan adanya Putusan MK ini maka, makin 

banyak sekali pasangan suami isteri yang telah menikah dan ingin 

membuat perjanjian perkawinan. Akan tetapi, dengan adanya Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menimbulkan pro dan 

kontra dikalangan Notaris, tidak sedikit Notaris yang tidak setuju dengan 

adanya Putusan MK ini. Maka, Fenomena ini banyak memicu perdebatan 

di kalangan notaris terhadap dampak perjanjian perkawinan yang 

dilakukan setelah perkawinan terhadap pihak ketiga.
11

 Fenomena ini juga 

menarik penulis untuk membahas lebih jauh mengenai kekuatan hukum 

pada perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan 

dilangsungkan. Untuk itu Penulis membuat tesis ini dengan judul 

“DAMPAK PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP PIHAK 

KETIGA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 

69/PUU-XIII/2015” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang sebelumnya dijelaskan diatas, maka yang 

menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut: 

1. Apakah penetapan pengadilan masih diperlukan untuk proses 

pembuatan perjanjian perkawinan oleh Notaris setelah adanya 

Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015? 
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2. Bagaimanakah dampak perjanjian perkawinan yang dibuat setelah 

perkawinan terhadap pihak ketiga setelah adanya Putusan MK 

Nomor 69/PUU-XIII/2015? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah penetapan pengadilan masih diperlukan 

untuk proses pembuatan perjanjian perkawinan oleh Notaris setelah 

adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 

2. Untuk mengetahui dampak perjanjian perkawinan yang dibuat setelah 

perkawinan terhadap pihak ketiga setelah adanya Putusan MK Nomor 

69/PUU-XIII/2015 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Dari segi teoritis 

Tesis ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi dunia akademik, 

demi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Perkawinan. 

2. Dari segi praktis 

a. Bagi penulis dan pembaca lainnya, diharapkan penelitian ini dapat 

menambah pengetahuan dan kemampuan mengenai Perjanjian 

Perkawinan yang dibuat oleh Notaris pasca Putusan MK Nomor 

69/PUU-XIII/2015. 
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b. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

masukan bagi para pihak yang berencana untuk membuat Akta 

Perjanjian Perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Agar penulis ini terarah sesuai dengan tujuan, maka penulis 

memberikan pembatasan penulisan hasil penelitian agar tidak meyimpang 

dari bahasan judul dan permasalahan. Sistematika penulisan terebut oleh 

penulis akan dibagi atas beberapa bab, yaitu: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Dalam Bab I dari tesis ini, akan diuraikan mengenai 

latar belakang dari pemilihan topik pembahasan 

mengenai perjanjian perkawinan, baik dari segi 

aktualitas maupun dari segi urgensi membahas topik 

imi. Selain itu, penulis akan menyatakan dua 

rumusan masalah yang akan dijawab melalui analisa 

dan penelitian hukumnya. Bab ini juga akan 

memaparkan tujua utama dan manfaat yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini. Selanjutnya, bab ini 

akan ditutup dengan memaparkan sistematika 

penulisan tesis ini untuk memberikan gambaran 

meyeluruh bagi para pembaca mengenai tesis ini. 
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BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

  Dalam bab ini akan diuraikan tentang landasan-

landasan teori yang akan digunakan nantinya dalam 

menganalisis rumusan masalahnya dalam Bab IV. 

Adapun landasan teori yang akan dibahas secara 

spesifik berhubungan dengan teori mengenai 

perkawinan, perjanjiann perkawinan, dan teori 

mengenai penetapan pengadilan. 

 

BAB III :  METODE PENELITIAN HUKUM 

  Di dalam bab ini akan diuraikan mengenai metode 

penelitian yang digunakannya dala menelusuti dan 

menganalisis masalah yang diangkatnya. Bagian 

pertama dari Bab ini menjelaskan mengenai jenis 

penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian 

hukum secara normatf. Selanjutnya penulis 

menjelaskan mengenai prosedur perolehan bahan-

bahan enelitiannya untuk menunjukkan kepada 

pembaca bahwa hasil penelitian ini memang telah 

didukung oleh bahan-bahan hukum primer maupun 

sekunder yang terpercaya dan bukan hasil karangan 

sang penulis belaka. Di akhir Bab ini, penulis 

menjelaskan mengenai pendekatan-pendekatan yang 

akan digunakan di bab berikutnya dalam 
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menganalisis hasil penelitian yang telah diperoleh. 

Dengan membaca bab ini, pembaca akan dapat 

memahami bentuk penelitian yang ditempuh oleh 

penulis. 

 

BAB IV :  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

  Di dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil 

dari penelitian yang telah dilakukan mengenai topik 

dampak dari  perjanjian perkawinan yang dibuat 

setalah adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-

XIII/2015 dan menggunakan hasil tersebut untuk 

menganalisis dan menemukan jawaban terhadap 

masalah yang telah dirumuskan. Untuk itu, bab ini 

terdiri atas 2 (dua) sub yang dimana masing-masing 

sub bab akan menjawab masing-masing rumusan 

masalah yang dipaparkan dalam Bab I. Pada sub 

Bab I, penulis akan menjelaskan mengenai 

Penetepan Pengadilan setelah berlakunya Putusan 

MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. Sementara itu sub 

kedua, penulis akan membahas mengenai dampak 

perjanjian perkawinan yang dibuat setelah 

perkawinan terhadap pihak ketiga. 
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BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

   Di dalam bab ini penulis akan memaparkan 

kesimpulan sebagai jawaban atas masalah-masalah 

yang telah dianalisisnya dalam Bab IV. Selain 

memberikan kesimpulan, pada Bab V ini penulis 

juga akan memberikan saran terhadap masalah ini 

dan pengaturan yang mungkin seharusnya dilakukan 

di kemudian hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




