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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 1.1 Latar belakang masalah 

Setiap manusia melalui fase berbeda-beda dalam hidupnya. Dari mulai 

fase kelahiran sampai dengan kematian, dari peristiwa yang dialami manusia 

tersebut, pasti ada suatu masa dimana manusia mencari manusia yang lain untuk 

hidup bersama. Aristoteles mengemukakan bahwa manusia adalah zoon politicon 

yang artinya adalah makhluk sosial karena pada dasarnya manusia tidak dapat 

hidup sendiri untuk selamanya.
1
 Manusia diciptakan oleh Tuhan berpasangan 

antara pria dan wanita karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendirian, 

dan selain itu tujuannya adalah untuk meneruskan generasi. Jadi pada hakekatnya 

manusia harus hidup berpasangan.  

Adanya pertumbuhan dan perubahan yang terjadi setiap negara manusia 

yang berpasangan dan ingin memiliki keturunan, maka dapat melakukan ikatan 

dengan melakukan ikatan perkawinan. Perkawinan adalah suatu momen yang 

sangat penting dalam hidup seseorang, karena akan dikenang sepanjang hidupnya. 

Perkawinan menyatukan dua insan menjadi satu, serta mempersatukan dua 

keluarga menjadi satu keluarga besar. Perkawinan merupakan hubungan cinta dan 

kasih sayang serta sarana bagi terciptanya kerukunan dan kebahagiaan.  

Dilihat dari tujuan perkawinan tersebut, maka perkawinan itu: 

                                                      
1
 Zulfa Djoko Basuki, Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas 

Hukum Universitas Indonesia, 2010), hal 1 
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1. Berlangsung seumur hidup 

2. Cerai diperlukan syarat – syarat yang ketat dan merupakan jalan akhir 

3. Suami dan istri membantu untuk mengembangkan diri 

Perkawinan adalah perbuatan suci (sakramen, saksara), yaitu suatu perikatan 

antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, 

agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga 

berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing
2
. Menurut 

segi agama, perkawinan adalah suatu “perikatan jasmani dan rohani” yang 

membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai 

beserta keluarga kerabatnya. Perkawinan dalam arti “ikatan jasmani dan rohani” 

yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai 

berserta keluarga kerabatnya. Perkawinan dalam arti “ikatan jasmani dan rohani” 

juga diartikan sebagai ikatan yang mewujudkan kehidupan yang selamat bukan 

saja di dunia tetapi juga di akhirat.
3
 

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, berdasarkan Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut 

sebagai “UU Perkawinan”). Sebelum diberlakukannya UU Perkawinan, 

ketentuan yang mengatur perkawinan di Indonesia belum memiliki keseragaman, 

sehingga perkawinan pada masa belum berlakunya UU Perkawinan dilaksanakan 

berdasarkan hukum dan golongannya masing-masing 

                                                      
2
 H. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum 

Adat, Hukum Agama, (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), hal 10 
3
 Ibid 
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Dalam melakukan perkawinan yang sah dijamin oleh ketentuan dalam 

konstitusi negara Republik Indonesia pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945 

yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan 

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Menurut kepustakaan 

Perkawinan mempunyai pengertian sebagai aqad, yang menghalalkan pergaulan 

dan membatasi baik hak dan kewajiban serta tolong menolong, antara seorang 

laki-laki dan seorang perempuan, yang keduanya bukan muhrim.
4
 

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

Perkawinan, Indonesia mengenal pemberlakuan hukum secara plural yang 

diterapkan berdasarkan golongan penduduk. Pada masa pemerintahan kolonial 

terdapat kebijakan penggolongan penduduk Indonesia atas golongan sebagaimana 

tertuang dalam Indische staatsregeling (IS), yaitu: golongan Eropa, golongan 

Pribumi serta golongan Penduduk Timur Tengah yang masing-masing terdapat 

pembedaan mengenai pemberlakuan status perdatanya.  Bagi mereka yang ingin 

melangsungkan perkawinan dibebaskan untuk membuat Perjanjian Perkawinan. 

Perjanjian perkawinan diperlukan untuk perkawinan pada umumnya dan bagi 

perkawinan campuran sangatlah perlu dibuat karena mengingat perkawinan 

campuran sangat rentan dengan persoalan hukum.  

Seiring dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadi 

semakin kompleks. Berkaitan dengan perkawinan, belakangan ini sering tersiar 

dalam berbagai media terjadi perkawinan yang dianggap problematik dalam 

kehidupan bermasyarakat. Salah satu contohnya adalah perkawinan antara 

pasangan yang memiliki perbedaan kewarganegaraan atau sering disebut 

                                                      
4 Mr. Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: PT. Indonesia 

Legal Center Publishing, 2011), hal 8 
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perkawinan campuran
5
. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, menyebutkan dalam Pasal 57 memberikan pengertian apa yang 

dimaksud dengan perkawinan campuran tersebut ialah “perkawinan antara dua 

orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan 

kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Maraknya 

perkawinan campuran (mixed marriage) yang terjadi di Indonesia sudah 

merupakan suatu keharusan bagi Negara untuk menjamin perlindungan hukum 

(law protection) bagi pelaku perkawinan campuran yang diakomodir melalui 

perundang-undangan yang sistematis di Indonesia.  

Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu 

pesat, tanpa mengindahkan lagi batas-batas negara dan bangsa membawa 

pengaruh semakin mudah terjadinya hubungan antar sesama manusia, antar suku 

bangsa dan antar negara dalam segala aspek kehidupan. Interaksi yang terjadi 

antara individu yang berbeda suku Bangsa dan Negara dalam berbagai bidang 

akan melahirkan hubungan-hubungan hukum khususnya dalam Hukum Perdata 

Internasional (HPI) yang salah satu diantaranya adalah perkawinan campuran. 

Perkawinan tidak hanya berikaitan dengan dua insan yaitu laki-laki dan 

perempuan yang melangsungkannya, tetapi diatur juga pada batasan yang 

diwujudkan melalui peraturan yang mengatur mengenai kehidupan bersama ini. 

Hukum perkawinan di Indonesia, merupakan bagian dari hukum keluarga, yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
6
.  

                                                      
5
 Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di 

Indonesia, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal 1 
6
 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk selanjutnya dalam 

tulisan ini akan ditulis dengan “Undang – Undang Perkawinan” 
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Di Indonesia terdapat pluralisme hukum, maka sebelum berlakunya 

Undang-undang yang mengatur tentang Perkawinan, telah ada peraturan 

perundangan yang mengatur tentang perkawinan. Disamping telah adanya 

ketentuan-ketentuan yang hidup dalam masyarakat ini yaitu hukum adat, seperti 

kita ketahui, di Indonesia sampai saat ini masih terdapat banyak masyarakat 

hukum adat baik berdasarkan teritorial maupun genealogis, peraturan lain juga 

diberlakukan bagi mereka golongan masyarakat selain masyarakat adat. Peraturan 

perundang-undangan yang dimaksud antara lain
7
 : 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya, Buku I yang 

mengatur tentang Perorangan 

2. Peraturan Perkawinan Campuran (Gemengde Huwelijke Reglement 

Staatblad 1898 Nomor 158) 

3. Ordonasi Perkawinan Indonesia Kristen (HOCI) S. 1933 Nomor 74 

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ketiga produk legislatif itu 

setelah dikeluarkannya Undang-undang Perkawinan sebagaimana diketahui antara 

lain yang merupakan prinsip umum dalam perundang-undangan bahwa peraturan 

peraturan perundang-undangan yang setingkat derajatnya yang ditetapkan 

kemudian, menghapuskan ketentuan-ketentuan yang berlawanan dalam 

perundang-undangan sederajat yang mendahuluinya.
8
 Adanya usaha pemerintah 

untuk membuat dan mengudangkan satu peraturan yang harus diikuti oleh warga 

masyarakat yang berkaitan dengan perkawinan, maka dengan demikian 

keberanekaragaman peraturan tentang perkawinan, seperti diantaranya peraturan 

dalam hukum adat, yang berlaku bagi orang-orang Indonesia asli atau peraturan 

                                                      
7
 Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, op.cit., hal 3 

8
 Mohd. Idris Romulyo, Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan 

Agama dan Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: IND.HILL.-CO, 1995), hal 196 
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yang ada dalam KUHPerdata, tidak berlaku lagi, sebagaimana diuraikan dalam 

Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa :  

“Untuk Perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Perkawinan 

berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang 

ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

(Burgerlijk Wetboek), Peraturan Perkawinan Campuran, dan peraturan-peraturan 

lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang 

ini, dinyatakan tidak berlaku”
9
.  

Di Indonesia terdapat 3 (tiga) peraturan yang mengatur masalah perjanjian 

perkawinan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 

1 tahun 1974 dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan (UUP), maka di Indonesia telah terjadi unifikasi hukum dalam bidang 

hukum perkawinan, kecuali sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam 

undang-undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan (Pasal 66 

UUP). 

Definisi perkawinan terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974, yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang 

pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
10

.” 

Terdapat beberapa unsur dalam definisi tersebut, antara lain, yang pertama adalah 

unsur hukum, yaitu adanya perikatan antara laki-laki dengan perempuan yang 

diwujudkan melalui perkawinan. Kemudian yang kedua adalah unsur agama, 

                                                      
9
 Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, op.cit., hal 72 

10
 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk selanjutnya dalam 

tulisan ini akan ditulis dengan “Undang – Undang Perkawinan” 
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yaitu membentuk keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lalu yang 

ketiga adalah unsur psikologis, yaitu membentuk keluarga yang kekal abadi. Dan 

unsur yang terakhir adalah unsur biologis, yaitu tujuan memperoleh keturunan 

dari perkawinan tersebut
11

. 

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agama dan kepercayaannya itu. Perkawinan merupakan sebuah peristiwa 

hukum yang menyebabkan akibat hukum. Oleh karena itu tak heran apabila 

perkawinan merupakan suatu tradisi yang sangat penting di belahan bumi 

manapun, bahkan saking pentingnya masalah perkawinan pun banyak di atur 

dalam berbagai aspek kehidupan, baik dari sisi agama, tradisi kemasyarakatan, 

dan institusi negara sekalipun. Peraturan itu dinyatakan bahwa perkawinan akan 

sah apabila dilakukan dengan tata cara salah satu agama, bukan setiap agama dari 

mempelai calon suami ataupun istri. Dalam agama Islam pelaksanaan perkawinan 

dikakukan dihadapan penghulu dan dicatat di Kantor Urusan Agama, sedangkan 

dalam agama Kristen Protestan dan Katolik dilakukan dihadapan pendeta atau 

pastor dan dicatat di Kantor Catatan Sipil
12

.   

Dalam hal ini perkawinan dapat dilakukan menurut tata tertib aturan 

hukum yang berlaku dari salah satu agama yang dianut oleh masing-masing 

pasangan dan setiap perkawinan wajib memenuhi persyaratan administrasi dari 

pemerintahan dengan cara pencatatan yang ditentukan oleh Undang-undang yang 

tercantum dalam daftar catatan resmi Pemerintah yaitu pejabat yang berwenang 

untuk itu
13

. 

                                                      
11

 Muktie Fadjar, Tentang dan Sekitar Hukum Perkawinan di Indonesia, (Malang: Penerbit 

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 1994), hal 3 
12

 M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: Zahir, 1975), hal 8 
13

 M. Yahya Harahap, op.cit., hal 10 
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Dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Perkawinan menitikberatkan 

sahnya perkawinan pada 2 unsur yaitu perkawinan harus dilaksanakan sesuai 

dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang dan hukum 

agama
14

. Hal tersebut berbeda dengan ketentuan dalam KUHPerdata, yang 

memandang perkawinan hanya dari segi perdatanya saja yaitu Pasal 26 

KUHPerdata, dengan mengingat ketentuan bahwa perkawinan secara agama 

belum dapat dilaksanakan, jika perkawinan menurut Undang-Undang belum 

dilaksanakan yang diatur dalam Pasal 81 KUHPerdata.  

Setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk memilih siapa 

yang akan menjadi pasangan nantinya untuk melangsungkan perkawinan dan 

menjalani kehidupan perkawinan tersebut. Peraturan hukum yang berkaitan 

dengan perkawinan, tidak mengharuskan perkawinan dilangsungkan antara 

mereka yang berstatus kebangsaan atau kewarganegaraan yang sama.  

Negara memberikan kebebasan bagi warganya untuk melangsungkan 

perkawinan dengan siapapun juga, termasuk dengan mereka yang berkebangsaan 

atau berkewarganegaraan berbeda, sepanjang masih memenuhi syarat-syarat yang 

telah diatur oleh Undang-undang untuk pernyataan keabsahaannya menurut 

hukum Indonesia dan tidak melanggar ketentuan agama yang dianut dirinya dan 

calon pasangan yang dinikahkannya.  

Diundangkannya Undang-undang Perkawinan, maka perumusan tentang 

Perkawinan Campuran sungguh jauh berbeda dari rumusan mengenai Perkawinan 

Campuran dalam peraturan terdahulu. Perkawinan menurut Undang-undang ini 

sering disebut dengan Perkawinan Internasional, dimana pada Pasal 57 Undang-

                                                      
14

 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Intermasa, Jakarta, 2003), hal. 13 
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Undang Perkawinan dirumuskan “Yang dimaksud dengan Perkawinan Campuran 

dalam Undang-undang ini adalah Perkawinan antara dua orang di Indonesia yang 

tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewerganegaraan dan salah 

satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”
15

 

Bagi mereka yang melakukan Perkawinan Campuran, tetap disyaratkan 

memenuhi ketentuan peraturan untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 60 dan 61 Undang-undang Perkawinan. Ketentuan 

tersebut berbeda dengan Peraturan Perkawinan Campuran pada Gemengde 

Huwelijke Reglement Staatblad 1898 Nomor 158 (GHR) yang diatur dalam Pasal 

1 GHR yang menyebutkan bahwa Perkawinan antara orang-orang yang di 

Indonesia ada di Indonesia ada di bawah hukum yang berlainan
16

.  

Perkawinan yang dilakukan oleh suami istri secara sah akan membawa 

akibat dibidang umum, salah satunya adalah bidang kekayaan, bahwa harta suami 

istri yang terikat, baik harta yang diperoleh dari sebelum kawin maupun selama 

kawin, hal ini diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara tentang Perkawinan.  

Undang-undang Perkawinan sendiri mengatur kepemilikan harta benda 

dalam perkawinan yang dirumuskan dalam Pasal 35 yakni: 

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. 

2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang 

diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah 

penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. 

                                                      
15

 Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Jilid 1, (Alumni: Bandung, 2005), hal 

154 
16

 Zulfa Djoko Basuki, op.cit., hal 79 
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Salah satu akibat hukum dari perkawinan, yang akan terlihat jelas yakni 

berkaitan dengan harta benda. Oleh sebab itu, sangatlah penting dibuatnya 

perjanjian perkawinan. Pada umumnya perjanjian perkawinan dibuat untuk 

kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, baik 

istri ataupun suami, dengan demikian maka perjanjian perkawinan yang dibuat 

oleh calon suami istri bertujuan untuk mengatur akibat harta kekayaan mereka
17

. 

Inti dari perjanjian perkawinan adalah kesepakatan antara calon suami istri yang 

akan menikah untuk memisahkan kepemilikan harta dan utang piutang, 

kesepakatan tentang sejumlah hal yang penting lain pada saat mengarungi bahtera 

rumah tangga
18

.  

Pada pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan adalah: 

“Perjanjian yang dilakukan oleh calon suami/istri mengenai kedudukan harta 

setelah mereka melangsungkan pernikahan” Perjanjian perkawinan ini dapat 

mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya dan juga pihak ketiga dalam isi 

perjanjian perkawinan tersebut. Di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa ada 4 ayat sebagai berikut : 

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. 

                                                      
17

 J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan, Cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal 

4 
18

 Yudistira Adipratama, “Perjanjian Perkawinan: Dasar Hukum, Fungsi, Materi Yang 

Diatur dan Waktu Pembuatan”, tersedia di:  http://kcaselawyer.com/seputar-perjanjian-

perkawinan-dasar-hukum-fungsi-materi-yang-diatur-dan-waktu-pembuatan/ diakses pada tanggal 

18 Juni 2019 pukul 20.05 

 

http://kcaselawyer.com/seputar-perjanjian-perkawinan-dasar-hukum-fungsi-materi-yang-diatur-dan-waktu-pembuatan/
http://kcaselawyer.com/seputar-perjanjian-perkawinan-dasar-hukum-fungsi-materi-yang-diatur-dan-waktu-pembuatan/
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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 ada persetujuan untuk merubah dan perubahan 

tidak merugikan pihak ketiga. 

Tidak adanya pengertian yang tegas dari perjanjian perkawinan, maka berikut 

penjelasan para ahli terkait dengan pengertian perjanjian perkawinan: 

1. Libertus Jehani 

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan 

suami istri yang mengatur status kepemilikan harta dalam perkawinan.
19

 

2. R. Subekti 

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang mengatur tentang harta benda 

suami istri selama masa perkawinan yang menyimpang dari Undang-undang.
20

 

Perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh semua orang baik yang melakukan 

perkawinan baik perkawinan campuran maupun tidak. Perjanjian perkawinan 

yang dibuat oleh orang yang perkawinan tunduk pada hukum perdata (bagi orang 

yang beragama non muslim/Islam) maupun bagi orang yang tunduk pada Hukum 

Islam. Pembuatan perjanjian perkawinan dilakukan dengan pembuatan akta 

notariil (akta otentik) selajutnya didaftarkan atau dicatatala pada Kantor Catatan 

Sipil dan Kependudukan (bagi non muslim/Islam) maupun pada Kantor Urusan 

Agama (bagi muslim/Islam).  

                                                      
19

 Libertus Jehani, Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri 

Cetakan Pertama, Jakarta: Rana Pustaka, 2012, hal 8. 
20

 R.Subekti, Op.cit., hal 9 
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Isi Perjanjian Perkawinan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu : 

1. Perjanjian Perkawinan dengan Persatuan Untung-Rugi (Pasal 155 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata); 

2. Perjanjian Perkawinan dengan Persatuan Hasil dan Pendapatan (Pasal 

164 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata); dan 

3. Perjanjian Perkawinan-Peniadaan terhadap setiap kebersamaan harta 

kekayaan (pisah harta sama sekali). 

Jika perjanjian perkawinan sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka para 

pihak harus memenuhinya, sepanjang perjanjian tersebut para pihak tidak ada 

yang dirugikan. Tidak ada sebab maupun alasan untuk dilanggar, karena hal 

tersebut dapat mengakibatkan implikasi hukum. Pelanggaran terhadap perjanjian 

perkawinan ini dapat membuat perjanjian perkawinan tersebut menjadi ragu dan 

mengganggu tercapainya tujuan perkawinan.  

Bagi beberapa orang, hal tersebut selanjutnya menimbulkan pertanyaan, 

bukankah sebenarnya perkawinan adalah hidup bersama dan membentuk keluarga 

yang bahagia dan kekal? Lalu mengapa harus diadakan pemisahan terhadap 

hartanya? Hal-hal seperti ini menunjukkan seolah-olah perkawinan dipandang 

secara materi saja atau membuat esensi perkawinan menjadi berkurang. Pendapat-

pendapat tersebut banyak terdengar, mengingat Perjanjian perkawinan belum 

banyak diminati oleh masyarakat Indonesia dibuktikan dengan tidak setiap 

berlangsungnya perkawinan. 

Kegunaan utama dalam membuat Perjanjian Perkawinan adalah untuk 

melindungi suami, istri, dan pihak ketiga. Bentuk perlindungan dari pengaturan 

perjanjian perkawinan terhadap mereka yang melaksanakannya dapat melindungi 
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apabila salah satu pihak atau keduanya mempunyai usaha dan suami atau istri 

mengalami kerugian dan mempunyai utang kepada pihak ketiga. Di dalam 

Perkawinan mereka, suami istri tersebut tidak mengadakan Perjanjian 

Perkawinan, yang memisahkan harta benda antara keduanya. Tanpa adanya 

Perjanjian perkawinan tersebut, maka dengan pasti harta benda mereka dapat 

disita seluruhnya guna untuk melunaskan utang-utang suaminya. Hal tersebut 

yang mengakibatkan perlunya diatur lebih lanjut antara calon suami dan calon 

istri tentang harta benda perkawinan mereka.  

Di dalam Pasal 139 KUHPerdata, yang rumusannya berbunyi demikian, 

“Dengan mengadakan Perjanjian Perkawinan, kedua calon suami dan istri adalah 

berhak menyiapkan beberapa penyimpanan dari peraturan perundang-undangan 

sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila 

yang baik atau tata tertib umum”. Di dalam pasal ini memberikan arti untuk 

membatasi atau meniadakan kebersamaan harta menurut Undang-undang.  

Sama halnya dengan perkawinan pada umumnya, yang dapat membuat 

perjanjian perkawinan mengenai harta benda mereka, berlaku juga untuk mereka 

yang Perkawinan Campuran. Perkawinan Campuran rentan terjadi masalah 

hukum, karena berhubungan dengan dua sistem hukum yang berbeda. Beberapa 

contoh diantaranya adalah mengenai syarat untuk sahnya perkawinan, 

pencatatannya di Indonesia, dan waktu pembuatan Perjanjian Perkawinan yang 

tidak dilangsungkan dengan memenuhi syarat-syarat atau ketentuan dan prosedur 

menurut hukum Indonesia. Perjanjian perkawinan dibuat untuk membatasi 

kekuasaan suami terhadap barang-barang kebersamaan sehingga tanpa bantuan 
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istri maka suami tidak dapat melakukan perbuatan yang bersifat memutus (agar 

suami tidak bisa berlaku semena-mena), diatur dalam Pasal 140 KUHPerdata. 

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak 

mengatur mengenai keabsahan terkait perjanjian perkawinan yang dibuat di luar 

negeri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perjanjian 

perkawinan hanya diatur secara singkat dalam satu pasal, yaitu Pasal 29. Dalam 

pasal tersebut hanya mengatur mengenai perjanjian perkawinan dapat dilakukan 

pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan perjanjian perkawinan 

harus tertulis, yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Perjanjian yang 

dibuat tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, 

perjanjian kawin berlaku terhadap pihak ketiga setelah perjanjian tersebut 

disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Perjanjian perkawinan yang dibuat 

di luar negeri tidak sah apabila tidak dicatatkan pada kantor catatan sipil, dan 

bahwa kantor catatan sipil hanya akan melakukan pencatatan apabila memperoleh 

penetapan dari Pengadilan Negeri. Dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 

1313 KUHPerdata, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 

(satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih 

dan di dalam Pasal 1340 KUHPerdata yaitu suatu perjanjian hanya berlaku antara 

pihak-pihak yang membuatnya.  

Hal tersebut yang membuat Penulis memiliki ketertarikan untuk 

melakukan penelitian mengenai eksistensi Undang-undang Perkawinan dan 

meneliti lebih jauh akibat hukum apa yang terjadi, dengan judul penelitian 

“KEABSAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT DI LUAR 

NEGERI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA” 
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1.2 Rumusan masalah 

1. Bagaimana keabsahan perjanjian perkawinan yang dibuat diluar 

negeri oleh pasangan Perkawinan Campuran?   

2. Bagaimana eksistensi Perjanjian Perkawinan terhadap kepemilikan 

benda tidak bergerak berdasarkan Hukum Positif di Indonesia? 

1.3 Manfaat dan tujuan penelitian 

1.3.1 Manfaat penelitian 

 Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu : 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan 

ilmu pengetahuan di bidang hokum kenotariatan di Indonesia 

khususnya di bidang hokum perkawinan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis, untuk memperluas pengetahuan atas kepastian 

hukum perjanjian perkawinan yang dibuat di luar negeri 

b. Bagi masyarakat, dengan penelitian ini diharapkan masyarakat 

di Indonesia yang ingin membuat perjanjian perkawinan diluar 

negeri sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia.  

1.3.2 Tujuan penelitian 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian perkawinan yang dibuat 

diluar negeri oleh pasangan Perkawinan Campuran. 
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2. Untuk mengetahui eksistensi Perjanjian Perkawinan terhadap 

kepemilikan benda tidak bergerak berdasarkan Hukum Positif di 

Indonesia 

1.4 Sistematika Penelitian 

Untuk memudahkan mengikuti pembahasan materi skripsi ini, Penulis 

akan menguraikan secara singkat bab demi bab guna memberikan 

gambaran yang lebih jelas terhadap arah pembahasan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, permasalahan, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan membahas landasan teori dan konseptual. Dalam landasan 

teori, dibahas pengertian, tujuan, syarat sah Perkawinan, dan tentang 

Perjanjian Perkawinan. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dibahas tentang metode penelitian yang terdiri dari 

jenis penelitian, objek penelitian, sifat analisis berserta dengan pendekatan 

yang digunakan dan hambatan dalam penelitian berikut dengan cara 

penanggulangannya. 

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

Bab ini menganalisis hasil penelitian, yang terdiri dari 2 (dua) hal penting, 

yaitu keabsahan perjanjian perkawinan yang dibuat diluar negeri oleh 

pasangan Perkawinan Campuran dan pengaruh Perjanjian Perkawinan 
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terhadap kepemilikan benda tidak bergerak berdasarkan Hukum Positif di 

Indonesia. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang ditarik dari penelitian ini 

berdasarkan pada teori-teori dan konsepsi yang dipergunakan serta 

pemikiran-pemikiran pribadi penulis. 

  




