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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa 2 (dua) orang manusia dengan jenis 

kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling 

menarik satu sama lain untuk hidup bersama. Selanjutnya dikatakan, hidup 

bersama ini berakibat sangat penting di dalam masyarakat. Akibat paling dekat 

ialah bahwa dengan hidup bersama antara dua orang manusia ini mereka sekedar 

menyendirikan diri dari anggota-anggota lain dari masyarakat. Akibat lebih jauh 

ialah kalau kemudian mereka mempunyai anak-anak, dan dengan anak-anaknya 

itu mereka merupakan keluarga tersendiri. Berhubung dengan akibat yang sangat 

penting dari hidup bersama inilah, maka masyarakat membutuhkan suatu 

peraturan yaitu mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan 

dan terhentinya hidup bersama itu. Peraturan inilah yang menimbulkan pengertian 

perkawinan, yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang 

perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut. 

Dengan ini teranglah, bahwa pengertian perkawinan adalah lepas dari pengertian 

hidup bersama dipandang dari sudut ilmu hayat (biologi). Pengertian hidup 

bersama ditentukan oleh hukum yang di tiap-tiap negara berlaku mengenai suatu 

hidup bersama tertentu antara seorang perempuan dan seorang laki-laki.1 

Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya 

disingkat KUHPerdata), tidak diberikan definisi tentang apa itu perkawinan, Pasal 

                                                           
1 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Sumur Bandung, 1991), 

cet.kesembilan, hal.7. 
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26 KUHPerdata hanya menyebutkan bahwa undang-undang memandang 

perkawinan dari sudut hubungan perdata belaka, terlepas dari peraturan-peraturan 

tentang perkawinan yang diadakan oleh suatu agama tertentu. 

Definisi tentang perkawinan dapat dijumpai dalam Undang-Undang 

Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan2 (selanjutnya disebut UU Perkawinan) 

yang tercantum Pada Pasal 1 berbunyi : “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”.  

Sebelum berlakunya UU Perkawinan, untuk sahnya suatu perkawinan 

hanyalah perkawinan yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan di 

dalam Pasal 26 jo. Pasal 81KUHPerdata jo. Pasal 530 ayat (1) Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. Bahwa Pasal 26 KUHPerdata memandang soal 

perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan belaka, tercermin dari Pasal 81 

KUHPerdata yang menyebutkan:tidak ada upacara keagamaan yang boleh 

diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama 

mereka, bahwa perkawinan dihadapan pejabat pencatatan sipil telah berlangsung. 

Selanjutnya pasal 530 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi: 

“Petugas agama yang melangsungkan perkawinan sebelum perkawinan 

dilangsungkan dihadapan pejabat pencatatan sipil, diancam hukuman denda 

paling banyak empat ribu limaratus rupiah”. 

Dengan demikian dapat dikatakan sahnya suatu perkawinan menurut 

KUHPerdata, adalah apabila dilakukan dan dicatat di kantor Catatan Sipil, bila 

                                                           
2 Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 2019 Tanggal 2 Januari 1974. 
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Perkawinan tersebut tidak dicatat di kantor Catatan Sipil maka Perkawinan 

tersebut tidak sah.3 

Setelah berlakunya UU Perkawinan maka Perkawinan Perdata tidak 

berlaku lagi tetapi yang berlaku adalah Perkawinan Agama sebagaimana diatur 

dalam ketentuan  dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi: 

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu”. Dengan demikian tidak ada lagi perkawinan 

di luar hukum agama masing-masing. Pasal 2 ayat(2) berbunyi: “Tiap-tiap 

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini 

berarti pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dicatat oleh pegawai 

pencatat nikah talak dan rujuk, sedangkan bagi yang Non Islam dicatat di Kantor 

Pencatatan Sipil”. Berlainan dari yang dianut dalam KUHPerdata, sahnya suatu 

perkawinan tidak tergantung dari dicatat tidaknya perkawinan tersebut, karena 

sahnya suatu perkawinan adalah dari dipenuhi tidaknya perkawinan menurut 

hukum agma dan kepercayaannya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU 

Perkawinan.4 

Suatu perkawinan dapat melahirkan persoalan tentang harta kekayaan 

yaitu mengenai harta benda bersama suami istri maupun harta pribadi dan atau 

harta bawaan. Menurut KUHPerdata, sejak dimulainya perkawinan maka 

terjadilah percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan isteri kecuali 

diadakan perjanjian perkawinan. 

                                                           
3 Zulfa Djoko Basuki, Hukum Perkawinan Di Indonesia,(Jakarta: Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia,2010), hal.2 
4 Zulfa,ibid. 
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Pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan pada umumnya sangat 

jarang atau bahkan tidak pernah mempermasalahkan mengenai harta masing-

masing pihak atau percampuran harta yang akan terjadi setelah perkawinan. 

Landasan yang diterapkan adalah asas saling percaya dan memahami satu 

sama lain. Namun semakin berkembangnya situasi dan kondisi dalam masyarakat, 

terutama dengan semakin banyaknya pengaruh budaya asing masuk ke Indonesia, 

sedikit demi sedikit merubah pola hidup dan pandangan masyarakat. Harta 

masing-masing pihak maupun percampuran harta dalam perkawinan menjadi 

suatu permasalahan yang disoroti oleh pasangan suami-istri yang hendak 

melangsungkan perkawinan. Hal ini dikarenakan saat ini baik pihak laki-laki 

maupun perempuan mampu menghasilkan harta kekayaan masing-masing 

sehingga dipandang perlu untuk mengatur mengenai pemisahan harta bersama5. 

Upaya yang ditempuh untuk pemisahan harta tersebut dilakukan dengan membuat 

suatu Perjanjian Perkawinan. 

Perjanjian Perkawinan sendiri telah diatur dalam KUHPerdata. Menurut 

sistem KUHPerdata, harta kekayaan harta bersama yang menyeluruh (algehele 

gemeenschap van goederen) adalah akibat yang normal dari suatu perkawinan, 

sedangkan pembatasan atau penutupan setiap kebersamaan harta yang menyeluruh 

hanya dapat dilakukan dengan suatu perjanjian kawin.Perjanjian Perkawinan 

diatur mulai dari Pasal 139 s/d Pasal 154 KUHPerdata. 

Perjanjian perkawinan harus diikuti langsung oleh perkawinan antara 

kedua pihak yang membuatnya.Perjanjian Perkawinan tersebut mulai berlaku 

antara suami isteri, pada saat pernikahan ditutup di depan pegawai pencatatan sipil 

                                                           
5 Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUHPerdata, 

(Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hal.22. 
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dan mulai berlaku terhadap pihak ketiga sejak hari pendaftaraanya di 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana pernikahan telah dilangsungkan. Apabila 

pendaftaran perjanjian belum dilakukan, pihak ketiga boleh beranggapan suami 

isteri itu kawin dengan pencampuran kekayaan.6Pendaftaran Perjanjian 

Perkawinan penting dilakukan dalam hubungannya dengan pihak ketiga. 

Pendaftaran Perjanjian Perkawinan dilakukan agar pihak ketiga mengetahui 

bahwa perkawinan yang terjadi tidak didasarkan atas pembulatan harta kekayaan 

dan telah terjadi pemisahan harta kekayaan antara suami istri tersebut. Apabila 

Perjanjian Perkawinan tersebut tidak didaftarkan maka pihak ketiga dapat 

menganggap bahwa pasangan tersebut melangsungkan perkawinan dengan 

kesatuan harta kekayaan. Hal ini memiliki resiko seandainya salah satu pihak 

mempunyai kewajiban pada pihak ketiga namun tidak dapat melaksanakan 

kewajibannya, maka pasangannya akan ikut menanggung kewajibannya yang 

telah dilakukan pasangannya tersebut. 

Hukum perkawinan di Indonesia telah mengatur mengenai Perjanjian 

Perkawinan dalam UU  Perkawinan. Ketentuan tersebut tercantum pada Pasal 29 

yang mengatur 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 ke tiga sepanjang pihak ke tiga 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 perjanjian untuk mengubah dan 

perubahan tidak merugikan pihak ke tiga.  

 

                                                           
6Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Intermasa, 1996), Cet.keduapuluhdelapan, 

hal.38. 
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Dengan demikian untuk sahnya suatu Perjanjian Perkawinan menurut 

Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan adalah setelah di disahkan oleh Pegawai 

pencatat perkawinan. Apabila membaca kata “disahkan” dalam Pasal 29 ayat (1) 

UU Perkawinan, dapat menimbulkan berbagai penafsiran tersendiri mengenai 

kejelasan maksud yang tersirat dari bunyi Pasal tersebut secara keseluruhan, 

terlebih lagi dalam bagian Penjelasan UU Perkawinan dari Pasal yang dimaksud 

tidak memberikan penjelasan mengenai maksud kata “disahkan” itu. Masyarakat 

dapat mengartikan bahwa Perjanjian Perkawinan yang mereka buat dalam bentuk 

akta notarial merupakan perjanjian yang masih belum sah, sehingga untuk 

menjadi sah Perjanjian Perkawinan tersebut harus disahkan terlebih dahulu oleh 

Pegawai pencatat perkawinan.  

Keabsahan mengandung arti sifat yang sah sehingga agar suatu Perjanjian 

Perkawinan dapat dikatakan sah maka Perjanjian Perkawinan tersebut harus 

dibuat berdasarkan hukum. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan tentang 

keabsahan dari Perjanjian Perkawinan yang tidak disahkan oleh Pegawai pencatat 

perkawinan. Meskipun Perjanjian Perkawinan tersebut telah dibuat berdasarkan 

hukum apakah karena tidak disahkan di Kantor Catatan Sipil Perjanjian 

Perkawinan tersebut menjadi tidak sah. Keabsahan suatu perjanjian sangatlah 

penting karena akan berdampak pada keberlakuan dari isi perjanjian itu sendiri 

bagi para pihak maupun bagi pihak ketiga yang terkait dalam perjanjian tersebut. 

Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh para pihak tentunya akan berkaitan 

dengan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak selama 

perkawinan itu berlangsung. Perbuatan hukum tersebut dapat berupa transaksi jual 

beli, utang piutang,dan lain sebagianya. 
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Disamping Badan Hukum, pasangan suami isteri dalam Perkawinan yang 

keduanya merupakan Warga Negara Indonesia adalah subjek Hak Milik Atas 

tanah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) 

akan memiliki seluruh haknya untuk memiliki hak milik atas tanah maupun 

properti lainnya di Indonesia7. Pada saat penggunaan harta bersama, suami 

maupun istri hanya akan dapat bertindak apabila sudah mendapatkan persetujuan 

dari keduabelah pihak, yakni suami dan istri, sehingga terbentuknya harta bersama 

dalam Perkawinan, dengan catatan apabila sebelum perkawinan berlangsung tidak 

pernah membuat Perjanjian Perkawinan. 

Selanjutnya dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa salah satu hak yang dimiliki tiap-tiap 

pribadi adalah hak untuk mempunyai milik atau hak milik atas suatu benda.  

Keabsahan dari Perjanjian Perkawinan akan sangat berpengaruh pada hak 

suami maupun isteri apabila dikaitkan dengan pemilikan hak atas tanah di 

Indonesia, karena setiap perjanjian baik secara langsung maupun tidak langsung 

pasti menimbulkan dampak terhadap pihak ketiga. Ketidakjelasan keabsahan 

Perjanjian Perkawinan yang tidak disahkan membuat adanya permasalahan bagi 

salah satu pihak dalam perkawinan apabila hendak menggunakan Hak Milik atas 

tanah maupun melakukan peralihan hak milik atas tanah kepada pihak ketiga. 

Apabila Perjanjian Perkawinan tidak disahkan, maka belum ada kejelasan 

mengenai kekuatan hukum yang timbul pada perjanjian tersebut, apakah 

perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang sifatnya mengikat atau tidak. 

                                                           
7Urip Santoso,  Perolehan Hak Atas Tanah, (Jakarta:  PRENADAMEDIA GROUP, 2015), hal.37. 
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Pengesahan Perjanjian Perkawinan pada dasarnya merupakan hal penting yang 

harus dilakukan oleh setiap pasangan yang membuat Perjanjian Perkawinan. 

Namun  pada kenyataannya yang terjadi kasus di masyarakat di mana Perjanjian 

Perkawinan tersebut setelah dibuat dalam bentuk akta notarial di hadapan Notaris 

akan tetapi tidak disahkan sama sekali pada Pegawai pencatat perkawinan. Hal ini 

tentu akan berakibatkepada keabsahan dan keberlakuan dari Perjanjian 

Perkawinan tersebut, baik terhadap para pihak maupun terhadap pihak ketiga. 

Perjanjian Perkawinan merupakan salah satu permasalahan hukum yang menarik 

untuk diteliti terlebih lagi dengan adanya kekaburan norma yang terdapat di dalam 

Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan yang berdampak pada keabsahan Perjanjian 

Perkawinan dan akibat hukumnya bagi suami dan isteri terhadap kepemilikan hak 

milik atas tanah dalam Perkawinan yang telah berlangsung, sehingga penulis 

mengangkat dan melakukan penelitian untuk mendapat jawaban dari 

permasalahan tersebut.  

Dalam tulisan ini, Penulis mengangkat 2 (dua) kasus yang terjadi di 

masyarakat untuk meneliti bagaimana kedudukan hukum suami istri yang 

mengadakan perjanjian perkawinan dalam hal harta benda yang diperoleh selama 

perkawinan, akibat hukum terhadap suami atau isteri dan ahli waris apabila 

perkawinan putus karena kematian, ditinjau dari sebelum berlakunya Undang-

Undang Perkawinan maupun setelah berlakunya. Kasus pertama adalah masalah 

sengketa waris sebagaimana duduk perkara dalam kasus gugatan Nomor: 

48/Pdt.G./2013/PN.Pkl, dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa Tuan Bambang 

Wiyono dan isterinya telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kawin 

dihadapan Notaris sebelum melangsungkan perkawinan tertanggal 28 April 1976 
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di Magelang, yang isinya  tidak akan ada percampuran harta benda dengan nama 

apapun, tidak akan ada percampuran laba dan rugi serta tidak akan ada 

percampuran buah hasil dan pendapatan.Kemudian selama perkawinan suami 

isteri tersebut membeli tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.22 dan tercantum 

atas nama mereka berdua. Setelah istri meninggal pada tanggal 19 Juli 1998, 

gugatan muncul dari pihak saudara-saudara kandungnya terhadap tanah dengan 

Sertipikat Hak Milik (SHM) No.22 itu. Saudara-saudara kandung Pewaris 

menuntut hak atas tanah tersebut dengan alasan bahwa Pewaris telah mengadakan 

perjanjian kawin dengan demikian sebagian atas tanah tersebut menjadi hak dari 

saudara-saudara kandung Pewaris yang masih hidup. Selama perkawinan 

berlangsung Pewaris dan suaminya tidak dikaruniai anak. 

Sedangkan dalam kasus kedua, sebagaimana duduk perkara dalam kasus 

surat gugatan Nomor: 194/Pdt.Plw/2013/PN.Cbn, dapat dijelaskan sebagai 

berikut: Tuan Suhendro Halim dan isterinya sebelum melangsungkan perkawinan 

tertanggal 14 Januari 1964 di Malang, telah membuat dan menandatangani 

Perjanjian Kawin dihadapan Notaris yang pada pokoknya tidak akan ada 

percampuran harta benda dengan nama apapun. Semasa hidupnya, suami 

menjaminkan aset pribadinya dalam hak pengajuan kredit PT.LimusNunggal ( 

Almarhum Suhendro Halim sebagai salah satu komisarisnya) kepada pihak Bank. 

Setelah Suhendro Halim meninggal dan timbul masalah dalam hal pengembalian 

utang dari PT.LimusNunggal maka pihak Bank berencana akan mengeksekusi 

aset suami tersebut. Kemudian muncul gugatan dari pihak isteri yang menyatakan 

bahwa perjanjian kawin yang mereka buat cacat hukum dengan demikian semua 
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perbuatan hukum yang dilakukan suaminya tanpa persetujuan si istri adalah cacat 

hukum juga. 

Mengenai perjanjian kawin yang dibuat setelah berlakunya UUP, 

ketentuan dalam Pasal 29 menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang 

diperoleh sepanjang perkawinan yang bukan berasal dari bawaan, warisan, hibah 

sebab 3 (tiga) macam harta yang terakhir ini menurut UUP adalah milik orang 

yang membawa atau yang mendapatnya dari hibah atau warisan. Dengan 

demikian yang menjadi harta bersama adalah harta gonogini yaitu harta suami 

atau isteri yang diperoleh sepanjang perkawinan. Apabila suami isteri sepakat 

mengadakan perjanjian kawin maka yang ditiadakan adalah harta bersama yaitu 

harta gonogini. 

Dalam hal suami atau isteri akan melakukan tindakan  pembelian tanah, 

suami tidak memerlukan persetujuan isterinya demikian pula sebaliknya oleh 

karena pembelian pada prinsipnya bukan tindakan pelepasan hak melainkan 

penambahan harta berupa benda tidak bergerak. Tetapi lain halnya apabila suami 

atau isteri hendak melakukan suatu tindakan pemilikan/pelepasan hak, misalnya 

menjual, mengagunkan, menukar dan lain-lain, perlu kerjasama dan persetujuan 

masing-masing pasangannya untuk setiap tindakan hukum atas bagian dari harta 

bersama tersebut. Dalam kasus di atas, pembelian tanah dilakukan setelah 

perkawinan berjalan dengan mencantumkan nama suami dan isteri didalam 

SHMnya, artinya tanah tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh selama 

perkawinan.  

Perlu diwaspadai masalah yang dapat muncul di kemudian hari jika suatu 

saat terjadi penyitaan terhadap seluruh aset keluarga karena bisnis bangkrut, tanah 
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tersebut akan termasuk didalamnya oleh karena tanah yang dimaksud merupakan 

aset keluarga/aset bersama suami dan isteri. Dengan demikian jelas tidak tercapai 

maksud dari pihak-pihak yang membuat perjanjian perkawinan yaitu 

mengamankan aset dan kondisi ekonomi keluarga. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis menarik benang merah bahwa terdapat 

suatu permasalahan terkait peraturan yang sudah dijabarkan di atas dan fakta yang 

terjadi dalam masyarakat. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis 

melakukan penelitian dengan judul ”Putusnya Perkawinan Karena Kematian 

Serta Akibat Hukumnya Terhadap Masalah Hak Waris Dengan Adanya 

Perjanjian Kawin”. 

1.2  Perumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini, meliputi: 

1. Bagaimana kedudukan hukum suami/isteri pewaris dalam Perkawinan 

dengan Perjanjian Kawin?   

2. Bagaimana akibat hukum Akta Notarial Perjanjian Perkawinan dalam 

pembagian keseluruhan harta warisan terhadap seluruh ahli waris? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Untuk dapat mengkaji dan menganalisa mengenai syarat bagi berlakunya 

isi Perjanjian Perkawinan terhadap suami-isteri yang membuatnya maupun 

terhadap pihak ketiga tersangkut. 

b. Mengetahui dan menganalisa akibat hukum dari tidak disahkannya suatu 

Perjanjian Perkawinan di Kantor Catatan Sipil dalam kaitannya dengan 

pengalihan harta kekayaan dari salah satu pihak. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi para perancang peraturan perundangundangan agar mampu 

menciptakan produk hukum yang dapat berlaku secara efektif di masyarakat 

sehingga masyarakat memahami tentang hak dan kewajibannya dalam hal sahnya 

suatu Perjanjian Perkawinan dan secara praktis diharapkan dapat memberikan 

informasi mengenai syarat bagi berlakunya isi Perjanjian Perkawinan terhadap 

suami-isteri yang membuatnya maupun terhadap pihak ketiga tersangkut dan 

mengenai akibat hukumnya bagi para pihak. 

1.5 Sistimatika Penulisan 

Sistimatika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, 

yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan hal-hal yang menjadi latar belakang penelitian, 

ruang lingkup dan perumusan masalah serta metode penelitian yang 

terdiri dari tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistimatika 

penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori, kajian pustaka serta 

peraturan perundang-undangan yang mendukung penelitian sebagai 

dasar umtuk menganalisa masalah yang dibahas. Bab ini menyajikan 

teori-teori hukum, asas-asas hukum yang berkaitan dengan tema 

penelitian. Teori dan asas hukum inilah yang nantinya bermanfaat 

sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap fakta yang sedang 
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diteliti pada Bab IV. Secara garis besar bab ini meliputi tinjauan umum 

tentang perkawinan, perjanjian perkawinan dan perlindungan hukum 

terhadap ahli warisnya. 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang gambaran umum jenis-jenis penelitian hukum 

serta proses dalam pelaksanaan dan pengolahan data hasil penelitian 

antara lain metode pendekatan, jenis dan sumber data, serta teknik 

pengumpulan data. 

BAB IV  : PEMBAHASAN 

Pada bab ini diuraikan mngenai hasil analisis terhadap kasus perkara 

No.48/Pdt.G/2013/PN.Pkl dan kasus perkara No.194/Pdt.Plw/2013/PN 

Cbn ditinjau dari aspek hukum perdata. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 




