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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang dalam kehidupannya 

tidak dapat hidup sendirian. Mereka saling bergantung dan mengandalkan satu 

sama lain serta saling membutuhkan maka antara manusia yang satu dengan 

manusia yang lain dapat dikatakan butuh temen atau pendamping dalam hidup. 

Antara laki-laki dengan perempuan awalnya menjalin kasih dan berakhir dalam 

suatu ikatan suci perkawinan. 

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak 

zaman dahulu hingga kini. Karena perkawinan merupakan masalah yang aktual 

untuk dibicarakan di dalam maupun di luar peraturan hukum. Dari perkawinan 

akan timbul hubungan hukum antara suami-isteri dan kemudian dengan lahirnya 

anak-anak, menimbulkan hubungan antara orang tua dan anak-anak mereka. Dari 

perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan timbulkan hubungan hukum 

dengan antara mereka dengan antara mereka dengan karta kekayaan tersebut.
1
 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 secara tegas mengatur mengenai apa 

yang dimaksud dengan perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 

1974 disebutkan bahwa: 

“Pekawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

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

 

                                                 
1
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Dari ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tersebut diatas 

dapat dilihat bahwa dalam menyatukan pria dan wanita ke dalam ikatan 

perkawinan harus didasari keimanannya terhadap agama dan/atau kepercayaan 

mereka masing-masing sebagai pedoman hidup agar pada akhirnya mereka dapat 

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam arti tidak ada perceraian 

dikemudian hari. 

Sebagai ikatan batin, suatu perkawinan merupakan pertalian jiwa yang 

terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas diantara kedua belah pihak 

yang melangsungkan pernikahan tersebut yaitu merupakan kesepakatan antara 

seorang pria dengan seorang wanita untuk menajalani hidup bersama sebagai 

sepasang suami isteri dalam sebuah rumah tangga/keluarga. Ikatan batin ini 

diawali dengan adanya persetujuan dari calon mempelai pria dan wanita tersebut 

untuk melangsungkan perkawinan.   

Adanya persetujuan dalam melaksanakan perkawinan tersebut juga penting 

karena suami dan isteri mengikat tali perkawinan sebagaimana telah disebutkan 

dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

yang berbunyi: “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon 

mempelai.” 

Para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu secara formil 

merupakan suami-istri, baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain 

maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Ikatan lahir 

batin yang ada dalam sebuah perkawinan mengandung nilai kesungguhan untuk 

hidup bersama sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk dan membina 

keluarga kekal dan bahagia. 
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Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata merupakan 

peraturan peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta 

akibat-akibat antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan 

maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan peraturan 

perundang-undangan.
2
 Isi dari peraturan mengenai hukum perkawinan 

kebanyakan berisi tentang pergaulan hidup, suami istri yang diatur dalam norma-

norma keagamaan, kesusilaan, atau kesopanan. Hukum perkawinan adalah 

hakekat dari suatu perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun 

perkawinan tidak mungkin dilaksanakan sedangkan yang dimaksud dengan syarat 

ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan itu sendiri.
3
 

Di era yang sangat modern seperti sekarang ini, perjanjian perkawinan 

menjadi salah satu hal yang cukup ramai dibicarakan dalam sebuah perkawinan 

sehingga membuat para pasangan kini sudah mulai memikirkan dan 

mempertimbangkan untuk membuat perjanjian perkawinan tersebut. Perjanjian 

Perkawinan adalah suatu perjajian yang dibuat oleh sepasang suami dan isteri 

dengan secara otentik dan dihadapan notaris yang menyatakan bahwa mereka 

telah setuju atau sepakat untuk membuat pemisahan atas harta mereka masing-

masing dalam perkawinan mereka kelak dan perjanjian tersebut di 

tandatanganinya, maka semua harta mereka baik berupa harta yang dibawa 

sebelum mereka menikah maupun pendapatan yang mereka peroleh setelah 

menikah adalah hak dan tetap milik masing-masing. 

Berdasarkan ketentuan hukum perdata, bahwa setiap calon suami atau calon 

isteri mempunyai kebebasan yang besar sekali untuk menentukan sendiri akibat-

                                                 
2
 Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: Zahir Trading, 1975), hal. 1. 

3
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akibat perkawinannya, terutama mengenai harta benda mereka. Setiap calon 

suami dan calon isteri berhak menentukan seluruh harta benda mereka akan 

bercampur dan sebagian lagi terpisah, atau tidak sama sekali adanya campuran 

terhadap harta benda, sehingga mereka saling memiliki harta bendanya masing-

masing. Pada intinya, isi dari perjanjian perkawinan sepenuhnya diserahkan 

kepada kehendak sepasang suami dan isteri tersebut dengan batasan isi dari 

perjanjian tidak menentang ketertiban umum dan kesusilaan serta tidak 

menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dan disebutkan didalam 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  

Dalam hal pembuatan perjanjian perkawinan terdapat syarat-syarat 

pelaksanaan yang harus dilihat dan di perhatikan demi keabsahan perjanjian 

perkawinan tersebut. Syarat tersebut diatur antara lain ialah bahwa perjanjian 

kawin harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan dibuat sebelum perkawinan 

berlangsung, serta berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian itu 

dilekatkan pada akta nikah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan 

surat nikah, dan perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan atau kehendak 

Bersama, dibuat secara tertutlis oleh pegawai catatan sipil, serta tidak boleh 

bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.
4
 

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum, sebab pada pelaksanaan 

perkawinan tersebut berarti terjadi perikatan antara kedua belah pihak karena 

adanya suatu kesepakatan, untuk itu diperlukan kaidah hukum sebagai sarana 

norma yang mengatur tata cara perkawinan yang terjadi di dalam masyarakat, oleh 

                                                 
4
 MR Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Dalam Tanya jawab, (Jakarta: 

Indonesia Legal Centre Publishing, 2002), hal. 30.  



 5 

karena itu hukum adat menjadi pedoman bagi pelaksanaan perkawinan yang biasa 

kita temui dalam kehidupan bermasyarakat pada masa ini. 

Terkait dengan permasalahan-permasalahan perkawinan tersebut, Undang-

undang No. 1 Tahun 1974 sebenarnya telah mengatur mengenai perjanjian 

perkawinan untuk mengantisipasinya, namun pentingnya dibuat perjanjian 

perkawinan kadang tidak disadari oleh pasangan calon suami dan istri yang akan 

menikah. 

Berkaitan dengan harta benda dalam perkawinan, dengan adanya perjanjian 

perkawinan maka para pihak di dalam perkawinan dapat terlindungi dari 

permasalahan-permasalahan yang akan timbul dikemudian hari dan terdapatnya 

persimpangan mengenai pengaturan harta benda suami dan istri tersebut yaitu 

tidak terdapat persatuan bulat harta benda diperoleh atau didapatkan oleh 

pasangan suami istri tersebut selama perkawinan sebagaimana yang ternyata 

dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 2974 tentang 

Perkawinan yang menyatakan bahwa “harta benda yang diperoleh selama 

perkawinan menjadi harta bersama.”
5
 

Perjanjian perkawinan sebagai salah satu aspek penting dalam perkawinan 

diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam 

Pasal tersebut tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai pengertian 

perjanjian kawin maupun tentang isi Perjanjian Kawin itu sendiri. Apabila dilihat 

bunyi Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 hanya disebutkan: 

                                                 
5
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“Bahwa kedua belah pihak (dalam hal ini calon suami dan istri) dapat 

mengadakan perjanjian tertulis pada waktu atau sebelum perkawinan 

dilangsungkan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan”. 

Adanya ketidakjelasan pengertian perjanjian perkawinan mengakibatkan 

munculnya perbedaan pendapat dari para ahli yang menafsirkan mengenai 

pengertian perjanjian perkawinan. Pendapat-pendapat yang dikemukakan lebih 

cenderung mengacu pada ketentuan-ketentuan tentang perjanjian perkawinan 

yang terdapat dalam KUHPerdata sebagai peraturan Perundang-Undangan yang 

telah lebih dahulu mengatur mengenai perjanjian perkawinan. 

Pada umumnya suatu perjanjian perkawinan dimaksudkan untuk mengatur 

mengenai harta kekayaan calon pasangan suami istri, bagaimana harta kekayaan 

suami istri akan dibagi apabila terjadi perceraian dikemudian hari ataupun apabila 

terjadi kematian dari salah satu pasangan, dan dapat juga dimaksudkan untuk 

memuat bagaimana semua urusan keuangan suami istri akan diatur atau ditangani 

selama perkawinan berlangsung. Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah harta 

kekayaan atau keuangan adalah hal yang sensitif, sehingga ide untuk membuat 

perjanjian perkawinan masih dianggap negatif di dalam masyarakat. Masyarakat 

juga masih menganggap bahwa membuat perjanjian perkawinan adalah sama aja 

dengan membuat perjanjian-perjanjian yang lebih bersifat bisnis semata.
6
 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menempatkan pengaturan perjanjian 

perkawinan dalam Bab V dan tidak memberikan definisi mengenai apa yang 

dimaksud dengan perjanjian perkawinan tersebut. Pasal 29 Undang-undang No.1 

                                                 
6
 Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, Pentingnya 

Perkawinan Untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono Gini, cetakan kedua (Jakarta: Visimedia, 

2008), hal 85. 
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Tahun 1974 mengatur perjanjian perkawinan kedalam 4 (empat) 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. 

(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. 

 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan apa yang menjadi 

maksud dan tujuan perjanjian perkawinan dan tidak pula menyebutkan apa saja 

yang dapat diperjanjikan. Bila diperhatikan ketentuan dalam Pasal 29 tersebut, 

bahwa apa yang menjadi tujuan perjanjian perkawinan dan apa saja yang dapat 

diperjanjikan diserahkan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian itu, akan 

tetapi perjanjian itu harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pegawai 

pencatat perkawinan serta tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, 

kesusilaan, hukum dan agama.
7
 

Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata) memiliki beberapa 

perbedaan dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, salah 

satunya adalah perbedaan mengenai kemungkinan perubahan perjanjian 

perkawinan. Dalam KUHPerdata perubahan perjanjian perkawinan selama 

perkawinan dilangsungkan sama sekali tidak dimungkinkan walaupun dengan 

                                                 
7
 Wahyono Darmabrata dan Suriani Ahlan Sjarif (b), Hukum Perkawinan dan Keluarga di 

Indonesia, cetakan kedua, (Jakarta: Fakultas Universitas Indonesia, 2004), hal. 76. 
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kata sepakat antara suami istri yang bersangkutan sedangkan di dalam UU No. 1 

Tahun 1974, perubahan itu dimungkinkan asalkan tidak merugikan pihak ketiga.
8
 

Untuk dapat berlaku bagi pihak ketiga, Pasal 152 KUHPerdata mewajibkan 

perjanjian perkawinan untuk didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri 

dimana perkawinan dilangsungkan sedangkan dalam Pasal 129 ayat (1) UU No. 1 

Tahun 1974 jo Pasal 12 huruf h PP No. 9 Tahun 1975 perjanjian perkawinan 

mulai berlaku terhadap pihak ketiga setelah disahkan oleh pegawai pencatat yang 

kemudian dicatat didalam akata perkawinan. 

Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa kedua belah pihak 

yaitu calon suami istri atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian 

tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Pengaturan tersebut 

berbeda dengan KUHPerdata yang secara tegas menyebutkan dalam Pasal 147 

KUHPerdata bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris 

sebelum perkawinan dilangsungkan. Permasalahan yang timbul adalah UU No.1 

Tahun 1974 tidak menjelaskan lebih lanjut apakah perjanjian perkawinan tersebut 

harus dibuat dalam bentuk akta otentik atau cukup dibuat dengan akta dibawah 

tangan. 

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “MK”) melalui putusannya atas 

permohonan uji materiil terhadap UU Perkawinan dan UUPA dengan Nomor 

register 69/PUU-XIII/2015 telah membuat suatu terobosan baru mengenai 

perjanjian perkawinan pada Pasal 29 UU Perkawinan yang memutuskan: 

1. Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 3019) 

                                                 
8
 Ibid, hal. 75-76. 
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bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 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 notaries, setelah mana 

isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga 

tersangkut.” 

2. Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 

1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak 

mempunyai kekuatan hukum 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 

notaries, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga 

sepanjang pihak ketiga tersangkut.” 

3. Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 3019) 

bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku 

sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam 

Perjanjian Perkawinan.” 

4. Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 
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1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 

“Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, 

kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.” 

5. Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 3019) 

bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, 

perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian 

lainya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah 

pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan 

atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.” 

6. Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 

1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 

“Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat 

mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainya, tidak dapat diubah 

atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk 

mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak 

merugikan pihak ketiga.” 

 

Setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-

XIII/2015 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa, ketentuan yang 
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berlaku pada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum 

atau sesudah dilangsungkannya perkawinan, tetapi dalam kenyataannya bahwa 

ada kejadian yang mana antara suami isteri yang dengan alasan tertentu baru 

merasakan adanya kebutuhan untuk membuat perjanjian kawin selama mereka 

dalam ikatan perkawinan. Dengan adanya  Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 bahwa perjanjian perkawinan seperti demikian yang dimaksud harus 

diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus dicantumkan putusan 

Mahkamah Konstitusi dalam suatu akta Notaris. 

Selanjutnya dapat dilihat pula bahwa perjanjian kawin tersebut berlaku sejak 

perkawinan dilangsungkan apabila perjajian kawin dibuat sebelum perkawinan 

atau sejak waktu yang ditentukan dalam perjanjian apabila dibuat selama ikatan 

perkawinan. Yang terakhir mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah 

adanya ketentuan bahwa perjanjian kawin dapat diubah atau dicabut berdasarkan 

kesepakatan kedua belah pihak, selama hal tersebut tidak merugikan pihak ketiga. 

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini perjanjian kawin hanya dapat 

diubah saja tetapi tidak dapat dicabut. 

Pengertian mengenai akta otentik dapat dilihat di dalam ketentuan-ketentuan 

KUHPerdata Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan bahwa: 

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan 

oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum 

yang berkuasa untuk itu ditempat mana akta dibuatnya.” 

 

Selanjutnya, Pasal 1869 KUHPerdata menyebutkan bahwa: 

“Suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai 

dimaksud diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat 

diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan 

sebagai tulisan dibawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak”. 
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Berdasarkan Pasal-Pasal diatas dapat disumpulkan bahwa akta otentik 

adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang 

berkuasa untuk itu ditempat di mana akta itu dibuatnya serta harus dibuat di dalam 

bentik yang ditentukan oleh undang-undang. Apabila yang membuatnya tidak 

cakap atau tidak berwenang atau bentuknya cacat, maka akta tersebut tidak sah 

atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, namun demikian 

mempunyai nilai kekuatan sebagai akta dibawah tangan dengan syarat apabila 

akta itu ditandatangani oleh para pihak. 

Otentik atau tidaknya suatu akta tidaklah cukup apabila akta itu dibuat oleh 

atau dihadapan pejabat saja. Disamping itu caranya membuat akta otentik itu 

haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Suatu akta 

yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan 

untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai 

akta otentik, tetapi memenuhi kekuatan sebagai akta dibawah tangan apabila 

ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
9
 

Salah satu pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuat akta 

otentik adalah notaris. Hal ini dengan jelas disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 

No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa: 

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang ini atau berdasarkan undang- undang lainnya.” 

 

Dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris 

menegaskan bahwa isi akta merupakan kehendak para penghadap. Sebab  

                                                 
9
 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, cetakan pertama, (Yogyakarta: 

Penerbit Liberty, 1993), hal. 124-125. 
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kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 

Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yakni: 

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 

dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan 

Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, 

semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau 

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh 

undang-undang”. 

 

Meskipun isi akta merupakan kehendak dari para pihak dan akan berlaku 

sebagaimana undang-undang yang membuatnya, tapi tetap notaris tidak harus 

selalu mengabulkan kehendak atau keinginan para penghadap tersebut jika 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma agama, susila, sosial 

dan kemasyarakatan, serta ketertiban umum. Dengan adanya putusan MK 

No.69/PUU-XIII/2015 pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat Notaris 

hanya mengganti pada bagian premise saja.
10

 Akta notaris tentunya mempunyai 

kekuatan pembuktian yang sempurna, apabila semua prosedur atau tata cara dan 

syarat yang sudah ditentukan dalam UUJN dipenuhi, dan sebaliknya dapat 

dibuktikan atas gugatan ataupun putusan pengadilan maka dapat saja akta 

dibatalkan. Kemudian dalam perjanjian perkawinan yang mana dibuatkan secara 

tertulis dan disahkan oleh Pegawai pencatatan perkawinan.  

Perjanjian perkawinan yang memenuhi syarat-syarat tentang sahnya 

perjanjian-perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata dan syarat-syarat khusus 

mengenai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus dipandang 

berlaku sesuai dengan Undang-Undang bagi pihak yang berjanji, seperti dalam 

                                                 
10

 Diakses dari http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/viewFile/1809/1358 pada 

tanggal 19 Juni 2019. 

http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/viewFile/1809/1358
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Pasal 1338 KUHPerdata, yakni semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan 

itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau 

karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. 

Persetujuan-persetujuan dilaksanakan dengan i’tikad baik dan tidak merugikan 

pihak ketiga. 

Hal ini, tentunya membuat penulis ingin mengetahui keberlakukan serta 

akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan 

berlangsung berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri setelah adanya putusan 

Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 tersebut  yang mana sudah 

ditentukan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta 

bagaimana pelaksanaan pembuatan perjanjian kawin tersebut yang dilakukan oleh 

Notaris setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).  

Menurut pernyataan di atas, maka perkembangan mengenai perjanjian 

perkawinan saat ini dapat dilihat dari adanya pelaksanaan Perjanjian Perkawinan 

yang dibuat setelah perkawinan berlangsung yaitu dengan adanya beberapa 

permohonan yang diajukan oleh pasangan suami dan isteri  dan kesepakatan dari 

kedua belah pihak (suami isteri) sudah tetap sah meskipun tidak dengan 

mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan dasar 

Penentapan Pengadilan Negeri untuk meminta dan mendapatkan pengesahan 

perjanjian perkawinan tersebut karena melihat telah adanya Putusan Mahkamah 

Konstitusi (MK).  

Dengan pernyataan tersebut dapat menunjukkan bahwa perjanjian 

perkawinan telah berkembang sedemikian rupa di Indonesia pada saat ini dan 
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masyarakat membutuhkan serta memerlukan pengetahuan mengenai putusan 

Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan 

khususnya perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung. 

Salah satu contohnya yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Nomor: 25 

Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL yang mana telah memberikan penetapan mengenai 

perjanjian perkawinan dibuat setelah perkawinan berlangsung yang mana 

sebenarnya telah tidak diperlukan lagi Penetapan Pengadilan Negeri untuk 

mengesahkan permohonan tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa perjanjian 

perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung memang dapat dilakukan 

dan telah di atur dalam Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015, karena 

itulah hal ini menjadi sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut oleh penulis dan 

memutuskan untuk mengangkat pembahasan atau permasalahan ini dalam sebuah 

tesis yang berjudul “Akibat Hukum Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri 

Tentang Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Perkawinan Setelah 

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015”.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka 

permasalahan yang timbul yaitu: 

1. Bagaimanakah akibat hukum terhadap Penetapan Pengadilan Negeri 

tentang perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan 

berlangsung setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-

XIII/2015 (contoh kasus PENETAPAN NOMOR: 25 Pdt.P/2017/ 

PN.JKT.SEL)?  



 16 

2. Bagaimanakah peranan notaris terhadap pembuatan perjanjian 

perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung setelah adanya 

Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Atas permasalahan yang dikemukakan tersebut, dengan demikian penulisan 

thesis ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap Penetapan 

Pengadilan Negeri tentang perjanjian perkawinan yang dibuat selama 

perkawinan berlangsung setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 

No.69/PUU-XIII/2015 (contoh kasus PENETAPAN NOMOR: 25 

Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL).  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan notaris terhadap 

pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan 

berlangsung sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-

XIII/2015.  

 

1.4. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis 

Berdasarkan dengan tujuan yang telah disebutkan diatas, penulisan ini 

diharapkan dapat  memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, yakni 

pemahaman tentang perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan 
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berlangsung berdasarkan Penetepan Pengadilan Negeri dengan adanya 

Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015. 

2. Manfaat praktis 

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan, kontribusi berupa 

pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait dalam 

perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung 

berdasarkan Penetepan Pengadilan Negeri dengan adanya Putusan 

Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang yang memberikan 

gambaran umum tentang topik yang dijadikan judul, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang menjadi dua 

bagian yakni landasan teori dan landasan konseptual. Bab ini 

akan menguraikan tentang teori-teori yang dianut oleh para ahli 

hukum dan definisi-definisi menurut Undang-Undang yang 

berlaku yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. 

BAB III   METODE PENELITIAN 
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  Dalam bab ini akan dibahas tentang metode penelitian, tipe 

penelitian, jenis data,  cara memperoleh data,  pendekatan yang 

digunakan, dan analisa data. 

 

BAB IV   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini akan dibahas mengenai akibat hukum terhadap 

Penetapan Pengadilan Negeri tentang perjanjian perkawinan 

yang dibuat selama perkawinan berlangsung setelah adanya 

Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 dengan 

contoh kasus PENETAPAN NOMOR: 25 Pdt.P/2017/ 

PN.JKT.SEL 

BAB V   KESIMPULAN 

  Bab ini akan menguraikan kesimpulan dari hasil analisis dari 

penelitian serta memberikan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




