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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Manusia dalam menempuh pergaulan hidup dalam masyarakat ternyata 

tidak dapat terlepas dari adanya saling ketergantungan antara manusia dengan 

yang lainnya. Hal itu dikarenakan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai 

mahluk sosial yang suka berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya.
1
 

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang 

berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling menarik satu 

sama lain untuk hidup bersama.
2
 Hidup bersama merupakan salah satu sarana 

untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan yang bersifat jasmani 

maupun yang bersifat rohani. Demikian pula bagi seorang laki-laki ataupun 

seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu maka ia tidak akan lepas 

dari permasalahan tersebut. Ia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dengan 

melaluinya bersama dengan orang lain yang bisa dijadikan curahan hati, penyejuk 

jiwa, tempat berbagi suka dan duka. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan 

perempuan sebagai pasangan suami istri dan telah memenuhi ketentuan 

hukumnya, ini yang lazimnya disebut sebagai sebuah perkawinan. 
3
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Perkawinan merupakan instuisi yang sangat penting dalam masyarakat. 

Eksistensi intuisi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang pria 

dengan seorang wanita. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara pria dengan 

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 

(Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Perkawinan 

merupakan suatu perbuatan hukum dimana para pihak yang dapat melakukannya 

telah ditentukan oleh hukum dan terhadapnya akan menimbulkan suatu akibat 

hukum bagi para pihak tersebut. Perbuatan hukum demikian itu akan melahirkan 

hak dan kewajiban bagi suami dan isteri yang telah berjanji mengikatkan diri satu 

sama lain secara lahir dan bathin dan oleh karenanya akan mempunyai akibat 

hukum bagi kedua pihak tersebut.  

Perkawinan yang sah menurut hukum adalah suatu perbuatan hukum, 

sehingga konsekuensi bagi setiap perbuatan hukum yang sah akan menimbulkan 

akibat hukum bukan saja bagi kedua belah pihak suami isteri namun juga bagi 

pihak lain dengan siapa salah satu pihak atau kedua-duanya (suami-isteri) tersebut 

akan mengadakan hubungan hukum dikemudian hari, dengan demikian 

perkawinan itu merupakan salah satu perbuatan hukum dalam masyarakat, yaitu 

peristiwa kemasyarakatan yang oleh hukum diberikan akibat-akibat. Perkawinan 

merupakan suatu perjanjian yang diadakan oleh dua (2) orang, dalam hal ini 

perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, 
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yakni membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal yang berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.
4
 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai pengaturan harta 

perkawinan secara eksplisit menganut asas percampuran meyeluruh, hal ini sesuai 

dengan ketentuan pada Pasal 119 ayat (1), maka harta kekayaan harta bersama 

yang menyeluruh adalah akibat yang normal dari suatu perkawinan, sedangkan 

pembatasan atau penutupan setiap kebersamaan harta yang menyeluruh hanya 

dapat dilakukan dengan suatu perjanjian kawin.
5
 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa mulai 

saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara 

harta kekayaan suami dan isteri, sekadar mengenai hal itu dengan perjanjian 

perkawinan tidak diadakan ketentuan lain. Pada Pasal 119 ayat (2) Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa : 

“Persatuan percampuran harta itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan 

dengan suatu persetujuan antara suami-isteri”.
6
  

Hal ini mengandung arti bahwa akibat dari perbuatan hukum berupa 

perkawinan tersebut terhadap harta kekayaan terjadi penyatuan harta yang 

menjadi harta bersama apabila tidak ditentukan lain sebelum dan/atau pada saat 

dilangsungkannya perkawinan. 
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Suatu perkawinan dapat melahirkan persoalan tentang harta kekayaan 

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

harta bawaan.
7
  Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan sebagai suatu unifikasi hukum di bidang perkawinan yang menganut 

asas perpisahan harta sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) 

disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta 

bersama dan pada ayat (2) selanjutnya menyebutkan bahwa harta masing-masing 

suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah 

atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak 

ditentukan lain. Terlihat diantara ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang No. 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

terdapat perbedaan, dimana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

mengatur kekayaan dari suami dan isteri yang dibawa kedalam perkawinan 

dicampur menjadi harta persatuan, yaitu harta kekayaan bersama diantara mereka, 

sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

harta perkawinan yang dibawa kedalam perkawinan (harta bawaan) tetap menjadi 

milik masing-masing dan yang tercampur menjadi satu hanyalah harta yang 

diperoleh dari dan/atau selama perkawinan berlangsung (harta gono gini).
8
 

Peraturan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur 

tentang harta benda dalam perkawinan terutama terkait dengan harta bersama, 

dapat disimpangi dengan adanya suatu kesepakatan bersama antara calon suami 

dan calon isteri. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
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memperbolehkan adanya penyimpangan terhadap peraturan-peraturan yang terkait 

dengan harta bersama dalam perkawinan selama isi kesepakatan tersebut tidak 

melanggar hukum, agama dan kesusilaan. Kesepakatan atas penyimpangan 

tersebut dituangkan kedalam suatu bentuk perjanjian tertulis yang disebut dengan 

dengan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah cara untuk 

menyimpangi peraturan yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan, 

pada saat atau sebelum perkawinan berlangsung, calon suami dan calon isteri 

berdasarkan kesepakatan bersama dapat membuat perjanjian secara tertulis yang 

selanjutnya disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, yang isinya berlaku juga 

bagi pihak ketiga.
9
 

Menurut R. Subekti, Perjanjian Perkawinan adalah suatu perjanjian 

mengenai harta benda suami-isteri selama perkawinan mereka yang menyimpang 

dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
10

  

Dalam perjanjian perkawinan, para pihak bebas menentukan bentuk 

hukum yang dikehendakinya atas harta kekayaan yang menjadi obyeknya. Mereka 

dapat saja menentukan bahwa didalam perkawinan mereka tidak akan terdapat 

persatuan harta kekayaan atau ada persatuan harta kekayaan yang terbatas. Pada 

umumnya perjanjian perkawinan dibuat karena: 

1).  Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu 

pihak dari pihak lain. Kedua belah pihak masing-masing membawa 

masukan yang cukup besar.  
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2). Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andai kata salah 

satu jatuh pailit yang lain tidak tersangkut.  

3). Atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan 

bertanggung jawab sendiri-sendiri 

Pada tanggal 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi menerbitkan 

Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015. Inti pokok dari putusan tersebut adalah 

seputar pengaturan mengenai perjanjian perkawinan yang ada di dalam Pasal 29 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Putusan tersebut dinilai telah mengubah dan 

menambah norma dari suatu perjanjian perkawinan yang diatur oleh Pasal 29 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Adapun perubahannya antara lain adalah 

adalah : 

1). Perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah terjadinya perkawinan. 

2).Pengesahan perjanjian perkawinan tidak hanya menjadi kewenangan dari 

pegawai pencatatan perkawinan, melainkan juga kewenangan Notaris.  

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta dalam 

bentuk otentik terkait semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diatur oleh 

peraturan Undang-Undang atau yang diinginkan oleh pihak yang berkepentingan 

untuk dinyatakan kedalam sebuah akta otentik, menjamin kepastian dari tanggal 

pembuatan akta, menyimpan minuta akta, memberikan salinan, grose dan kutipan 

dari akta, seluruhnya itu sepanjang dalam pembuatan akta itu tidaklah ditugaskan 

atau dikecualikan pada pejabat atau orang lain yang penetapannya diatur oleh 

peraturan Undang-Undang. Melihat ketentuan yang ada pada Pasal 29 ayat (1) dan 

ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 12 huruf h PP 9/1975, 
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pengesahan perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatatan 

perkawinan tidak semata-mata hanya mengenai sah atau tidaknya perjanjian 

perkawinan itu saja, melainkan juga terkait dengan pencatatan perjanjian 

perkawinan kedalam akta perkawinan. 

Berdasarkan perubahan norma pada perjanjian perkawinan yang telah 

disebutkan di atas, ada salah satu perubahan norma yang dianggap menarik oleh 

penulis, yaitu terkait dengan pengesahan perjanjian perkawinan. Di dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan alternatif pengesahan perjanjian 

perkawinan oleh Notaris.   

Ketentuan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan yang diatur di 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur 

mengenai pembuatan perjanjian perkawinan setelah kawin dilangsungkan. 

Ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang tersebut yang pada intinya hanya 

mengatur mengenai perjanjian perkawinan yang dapat dibuat pada waktu atau 

sebelum perkawinan dilangsungkan. Dalam fenomena perkembangannya di 

masyarakat (praktek) dapat ditemui persoalan-persoalan yang muncul salah 

satunya karena adanya Perjanjian Perkawinan. Ketika Perkawinan berlangsung 

terdapat harta gono-gini atau Harta Bersama yang tidak dicatatkan atau tidak 

tertuang di dalam Perjanjian Perkawinan yang sebelumnya telah dibuat. Namun 

apakah hal tersebut tetap menjadi Harta Bersama atau Harta dari masing-masing 

pihak. Seperti hal yang terjadi pada kasus mengenai objek sengketa berupa Harta 

Bersama antara, Yohanes Hindarto atau Geng Ting Hien, Pekerjaan Wiraswasta, 

Beralamat di Jl. Abdul Rahman Saleh No.48 RT.003 RW 004, Kel. Kestalan, Kec. 
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Banjarsari, Kota Surakarta selaku Penggugat dan Tan Tjiauw Khing atau 

Theresia Sandjojo Seputro, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. Abdul 

Rahman Saleh No.48 RT.003 RW 004, Kel. Kestalan, Kec. Banjarsari, Kota 

Surakarta selaku Tergugat. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tadinya 

telah resmi menikah pada tanggal 14 Agustus 1976, namun pada tanggal 27 

September 2012 hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat putus 

karena perceraian, putusan mana telah pula dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi 

Semarang dalam putusannya tertanggal 28 Januari 2013. Selama Perkawinan 

diantara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa barang 

bergerak dan barang tidak bergerak. Namun perlu diingat bahwa sebelum 

menikah, Penggugat dan Tergugat pernah membuat Perjanjian Perkawinan 

berdasarkan Akta Notaris Nomor : 19 tertanggal 13 Agustus 1976 yang dibuat 

dihadapan Notaris R. Soegondo Notodisoerjo, Notaris di Surakarta. Dalam 

Perjanjian Perkawinan tersebut disebutkan antara lain : antara suami isteri tidak 

akan ada percampuran harta dan seterusnya. Namun apakah benar dalam 

Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah didapatkan harta bersama atau 

gono-gini yang belum dibagi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai. 

Berdasarkan uraian tersebut,maka penulis melakukan penelitian dalam 

bentuk Tesis yang berjudul “AKIBAT HUKUM DARI DIBUATNYA 

PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM HAL TERJADINYA 

PERCERAIAN SERTA KAITANNYA DENGAN PERAN NOTARIS 

(STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA 

NOMOR 166/PDT.G/2013/PN.SKA TERTANGGAL 22 OKTOBER 2013)” 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada bagian latar belakang, ada 

beberapa permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis, yaitu : 

1. Bagaimanakah akibat hukum dalam suatu perceraian dengan adanya perjanjian 

perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 

166/PDT.G/2013/PN.SKA Tertanggal 22 Oktober 2013?  

2. Bagaimanakah peran Notaris terhadap perjanjian perkawinan berdasarkan 

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 166/PDT.G/2013/PN.SKA 

Tertanggal 22 Oktober 2013? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Apabila melihat dari pokok permasalahan yang ada,maka terdapat tujuan 

penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memberikan gambaran bagaimanakah akibat hukum dalam suatu 

perceraian dengan adanya perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan 

Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 166/PDT.G/2013/PN.SKA Tertanggal 

22 Oktober 2013. 

2. Untuk memberikan gambaran bagaimanakah peran Notaris terhadap 

perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta 

Nomor 166/PDT.G/2013/PN.SKA Tertanggal 22 Oktober 2013. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis: 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat positif 

bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum perkawinan dan 

memberikan pengetahuan terhadap akibat hukum adanya perjanjian 

perkawinan. 

2. Manfaat Praktis: 

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan di bidang 

Kenotariatan mengenai perjanjian perkawinan beserta dampaknya. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Penulisan tesis ini dibagi dalam 5 (lima) bab dengan sistematik 

pembahasan sebagai berikut : 

Bab Pertama, Sebagai Pendahuluan,akan menguraikan mengenai Latar Belakang,  

Pokok Permasalahan, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan. 

Bab Kedua,  Merupakan Tinjauan Pustaka baik berupa ketentuan perundang 

undangan maupun teori-teori yaitu Tinjauan Umum Perkawinan, 

meliputi : Pengertian Perkawinan, Syarat-Syarat Perkawinan, Asaas 

Perkawinan dan Larangan, Pencegahan Perkawinan dan 

Pembatalan Perkawinan, Akibat Hukum Perkawinan, Perjanjian 

Perkawinan, Harta Bersama dalam Perkawinan, dan Berakhirnya 
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Perkawinan, serta Tinjauan Umum Jabatan Notaris, meliputi : 

Sejarah Singkat Jabatan Notaris di Indonesia, Ruang Lingkup 

Pengaturan Jabatan Notaris, dan Akta Notaris. 

Bab Ketiga, Menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam 

pennyusunan tesis ini, yaitu meliputi Jenis Penelitian , Data dan 

Sumber Data, Prosedur Perolehan Data, Metode Pendekatan, 

Analisis Data, dan Cara Penarikan Kesimpulan. 

Bab Keempat, Menguraikan analisis dan pembahasan terhadap pokok 

permasalahan yaitu mengenai  bagaimanakah akibat hukum dalam 

suatu perceraian dengan adanya perjanjian perkawinan berdasarkan 

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 

166/PDT.G/2013/PN.SKA Tertanggal 22 Oktober 2013 dan 

bagaimanakah peran Notaris terhadap perjanjian perkawinan 

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 

166/PDT.G/2013/PN.SKA Tertanggal 22 Oktober 2013. 

Bab Kelima, Sebagai bagian penutup akan menjabarkan kesimpulan atas 

pembahasan di bagian sebelumnya dan disertai penyampaian saran. 

 

 

 

 

 

 




