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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Perjanjian perkawinan menurut Soetojo Prawirohamidjojo ialah 

perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada 

saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan 

terhadap harta kekayaan mereka.1 

Persoalan perkawinan merupakan persoalan manusia yang banyak 

seginya, mencakup seluruh segi kehidupan manusia yang mudah 

menimbulkan emosi dan perselisihan. Oleh karena itu sangat penting adanya 

kepastian hukum bahwa telah terjadi suatu aqad (perjanjian) perkawinan. 

Dalam hal perkawinan diperlukan suatu kepastian hukum agar mudah 

diadakan alat-alat buktinya. Mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, 

bahagia dan kekal untuk selama-lamanya dalam suatu pertalian lahir dan batin 

antara dua pribadi, maka pada dasarnya setiap perkawinan diperlukan harta 

yang menjadi dasar materiil bagi kehidupan keluarga. 

                                                             
1 Soetojo Prawirohamidjojo, R., Soebijono Tjitrowinoto. 1986. Pluralisme Dalam Perundang-
undangan Perkawinan Di Indonesia. Surabaya : Airlangga University Press, hal. 57. 
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Di dalam suatu perkawinan masalah harta perkawinan sering kurang 

mendapat perhatian oleh sepasang suami isteri. Sebab mereka dalam 

melaksanakan sebuah perkawinan itu adalah untuk selama-lamanya. Mereka 

berfikir bahwa perkawinannya akan langgeng dan tidak akan ada masalah, 

serta kehidupan dan hubungan antara suami isteri selalu berjalan dengan baik 

sesuai keinginan. Sehingga mereka tidak mempersoalkan hak yang satu 

terhadap hak yang lain.  

Pembatasan mengenai apa yang menjadi milik suami, apa yang 

menjadi milik isteri, dan apa yang menjadi milik mereka bersama belum 

menarik perhatian mereka. Tetapi bila ternyata perkawinan tidak berjalan 

sesuai dengan keinginan dan kemudian bercerai, mereka baru mempersoalkan 

hak dari masing-masing, terutama mengenai pembagian harta perkawinan. 

Permasalahan ini akan berbeda apabila suami istri pada saat sebelum 

melangsungkan perkawinan membuat perjanjian pranikah terlebih dahulu. 

Sehingga akan lebih jelas mengenai pembagian-pembagiannya, mengurangi 

permasalahan atau konflik yang biasanya timbul pada saat perceraian.  

Biasanya perjanjian pra nikah dibuat untuk kepentingan perlindungan 

hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri. Memang 

pada awalnya perjanjian pranikah banyak dipilih oleh kalangan atas atau orang 

yang kaya raya yang memiliki warisan harta bernilai besar. 

Seperti contoh, seorang artis perempuan yang lebih sukses daripada 

suaminya atau angka partisipasi kerja perempuan yang juga semakin 

meningkat, perbaikan taraf hidup, tingkat pendidikan yang juga lebih baik, 
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dan lain sebagainya, sehingga fenomena ini dapat mendorong dalam 

pembuatan perjanjian pranikah. 

 Di negara Indonesia perjanjian pranikah ini belum menjadi sesuatu yang 

umum dikalangan masyarakat, karena perjanjian pranikah menjadi suatu hal 

yang tidak lazim dan dianggap tidak biasa, materialistik, egois, tidak etis, dan 

lain sebagainya. Tak heran jika masyarakat sempat heboh ketika artis Desy 

Ratnasari membuat perjanjian pranikah sebelum ia melangsungkan 

perkawinannya. 

Mengenai harta perkawinan, banyak Undang-Undang yang 

mengaturnya. Antara lain peraturan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, peraturan menurut Hukum Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata dan peraturan menurut Hukum Islam. 

Hukum Islam menganggap kekayaan suami dan kekayaan isteri 

masing-masing terpisah satu dengan yang lain. Barang-barang milik masing-

masing pada waktu perkawinan dilangsungkan, tetap menjadi milik masing-

masing. Karena pada dasarnya tidak ada percampuran harta.  

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata malah sebaliknya 

yaitu menganggap bahwa apabila suami dan isteri pada waktu akan melakukan 

perkawinan tidak mengadakan perjanjian apa-apa diantara mereka, maka 

akibat dari perkawinan itu adalah percampuran kekayaan suami dan isteri 

menjadi satu kekayaan. 
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Perjanjian pra nikah diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan 

hukum, agama, kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat. Hal ini telah 

diatur sesuai dengan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan, yaitu: 

”Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah 
pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis 
yang disahkan oleh pegawai Pencatat perkawinan setelah mana isinya 
berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”.  

 

Dalam penjelasan pasal 29 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan, dikatakan yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak 

termasuk Taklik Talak. Dalam pasal 29 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 

ayat 2 dikatakan:  

“Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-
batas hukum agama dan kesusilaan.”  
 

Selain itu Kompilasi Hukum Islam juga memperbolehkan Perjanjian 

pra nikah sebagaimana dikatakan dalam pasal 47 ayat 1 : 

 “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon 
mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai 
Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.” 
 

Konsep perjanjian pra nikah awal memang berasal dari hukum perdata 

barat. Tetapi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini telah 

mengkoreksi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang 

perjanjian pra nikah. Yaitu dalam pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata : 

“Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri 
adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan 
perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan asal 
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perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib 
umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini, 
menurut pasal berikutnya.”  
 

Bila dibandingkan, maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya 

membatasi dan menekankan perjanjian pra nikah hanya pada persatuan harta 

kekayaan saja, sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan bersifat lebih 

terbuka, tidak hanya harta kebendaan saja yang diperjanjikan tetapi juga bisa 

diluar itu sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, 

nilai-nilai moral dan adat istiadat. 

Manfaat dibuatnya Perjanjian Pranikah bagi wanita Warga Negara 

Indonesia yang ingin menikah dengan pria Warga Negara Asing adalah demi 

kepentingan bersama dan menjamin perlindungan hukum bagi mereka berdua, 

Perjanjian Pranikah merupakan solusi yang terbaik bagi keutuhan perkawinan. 

Contoh ketika bermaksud ingin membeli tanah dan bangunan (rumah), bila 

tidak memiliki Perjanjian Pranikah, hal ini akan menjadi masalah baru. 

Menurut Pasal 21 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Warga Negara Asing memang tidak 

dapat memiliki tanah atau rumah sebagai Hak Milik. Hanya warga negara 

Indonesia yang dapat mempunyai hak milik Walaupun rumah dan tanah 

tersebut diatasnamakan isteri yang notabene Warga Negara Indonesia.  

Jika tidak adanya Perjanjian Pranikah yang antara lain mengatur harta 

kekayaan, maka terjadi penyatuan harta kekayaan suami dan harta kekayaan 

isteri. Oleh karena itu rumah dan tanah itu merupakan harta bersama karena 

diperoleh selama perkawinan. Bila suatu hari nanti isteri meninggal dunia, 
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suami yang Warga Negara Asing sebagai ahli warisnya tetap berhak atas 

rumah dan tanah tersebut, namun bukan sebagai hak milik tetapi hanya hak 

pakai.  

Warga Negara Asing hanya diperbolehkan memiliki hak pakai saja. 

Hak milik tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak 

itu wajib melepaskan hak tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam 

ketentuan pasal 21 ayat (3) UUPA disebutkan:  

"Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini 
memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau 
percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara 
Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-
undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu 
dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau 
hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut 
lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus 
karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan 
bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung."  

 

Selain itu, bila terjadi perceraian maka Perjanjian Pranikah ini akan 

memudahkan dan mempercepat pembagian harta, karena sudah pasti harta 

yang akan diperoleh masing-masing, sudah jelas apa yang menjadi milik 

suami dan apa yang menjadi milik istri, tanpa proses yang berbelit belit. Harta 

yang diperoleh isteri sebelum nikah, harta bawaan, harta warisan ataupun 

hibah tidak akan tercampur dengan harta suami. Karena itu akan menjadi jelas 

apa saja harta yang dimiliki istri.  

Dengan adanya pemisahan hutang, maka jelas siapa yang akan yang 

bertanggung jawab atas hutang tersebut. Demi melindungi anak dan Isteri, 

maka isteri bisa menunjukan perjanjian pra nikah bila suatu hari suami 

meminjam uang ke bank kemudian tak mampu melunasi, maka harta yang 
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bisa diambil oleh Negara hanyalah harta yang dimiliki suami dan bukan harta 

isteri. 

Perjanjian perkawinan dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata berlaku bagi golongan Tionghoa. Dimana semua kekayaan dari 

masing-masing suami dan istri, baik yang dibawa pada permulaan perkawinan 

maupun yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung, dicampur 

menjadi satu kekayaan selaku milik bersama dari suami dan isteri. Calon 

suami dan calon isteri diberi kesempatan untuk saling berjanji sebelumnya, 

bahwa tidak akan ada campur kekayaan secara bulat, melainkanakan ada 

campur kekayaan secara terbatas atau akan tidak ada sama sekali suatu campur 

kekayaan. 

Perjanjian pranikah yang dilakukan antara Warga Negara Indonesia 

dengan Warga Negara Indonesia dapat melindungi hak dari anak-anak dari 

perkawinan pertama bilamana suami atau isteri yang sudah bercerai, baik cerai 

mati atau cerai hidup akan menikah lagi, misalnya duda yang mempunyai 

anak dari perkawinan sebelumnya akan menikah untuk kedua kalinya dengan 

seorang perempuan yang tidak kaya dan kebetulan duda tersebut adalah 

seorang yang kaya raya, dan dia juga tidak membuat perjanjian kawin 

mengenai pemisahan harta, maka anak-anak dari perkawinan pertama akan 

dirugikan. Apabila kelak perkawinan tersebut tidak berhasil, maka isteri 

memperoleh separo dari milik bersama suami isteri yang sebenarnya hanya 

terdiri atas harta kekayaan si suami, yaitu bapak dari anak-anak tersebut, 

kecuali apabila berlaku sebaliknya, yang akan dinikahi adalah yang 
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mempunyai harta kekayaan yang paling banyak. Anak-anak dari perkawinan 

pertama tersebut tidak dirugikan. 

Isi perjanjian pranikah itu bebas asalkan tidak bertentangan dengan 

kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian pranikah tidak boleh dibuat 

karena sebab (causa) palsu dan terlarang. Tidak dibuat janji-janji yang 

menyimpang dari hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami sebagai kepala 

perkawinan, hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (ouder-

lijkemacht), hak-hak yang ditentukan Undang-undang bagi mempelai yang 

hidup terlama (langstlevende echtgenoot) dan tidak dibuat perjanjian yang 

mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang 

menurunkannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis ingin memberikan 

sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai perjanjian perkawinan. 

Sehingga penulis mengadakan penelitian dengan judul: ”PERJANJIAN 

PRANIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI HUKUM 

NASIONAL” 

 

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apa urgensi dilakukannya perjanjian pranikah bagi Warga Negara 

Indonesia dengan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Indonesia 

dengan Warga Negara Asing? 

2. Bagaimanakah perjanjian pranikah menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan 

Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perkawinan bagi Warga 
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Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara 

Indonesia dengan Warga Negara Asing? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah 

diuraikan di atas maka tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui urgensi dilakukannya perjanjian pranikah bagi Warga 

Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara 

Indonesia dengan Warga Negara Asing. 

2. Untuk mengetahui perjanjian pranikah menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan 

Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perkawinan bagi Warga 

Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara 

Indonesia dengan Warga Negara Asing. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian akan menjadi bernilai apabila ia dapat memberikan manfaat. 

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dapat diperoleh 

daripenelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk mengembangkan pengetahuan yang diperoleh selama di 

bangku perkuliahan dan membandingkan dengan kenyataan yang ada 

di lapangan. 
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b. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah wacana atau 

referensi di bidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu 

hukum. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai praktek dari teori penelitian dalam bidang hukum dan juga 

sebagai praktek dalam pembuatan karya ilmiah dengan suatu metode 

penelitian ilmiah. 

b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang ingin 

membuat perjanjian pranikah sebelum mereka melangsungkan 

perkawinan. 

c. Sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan 

dalam studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Uiversitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1 Kerangka Pemikiran 

 

CALON SUAMI/ISTRI PERKAWINANN CALON SUAMI/ISTRI 

ASET DAN KEPENTINGAN 

PERJANJIAN PERKAWINAN 

AKIBAT 

MELINDUNGI ASET DAN KEPENTINGAN 
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Keterangan gambar : 

Pihak-pihak yang dimaksud di dalam skripsi ini adalah calon suami 

dan calon isteri. Dimana calon suami dan calon isteri tersebut yang akan 

melakukan perkawinan sudah pasti mempunyai aset dan kepentingan yang 

harus dilindungi dari tindakan yang dapat merugikan yang mungkin akan 

terjadi. Cara untuk menjaga keamanan aset dan kepentingan tersebut, maka 

dibuatlah Calon suami/suami Perkawinan Calon isteri/isteri Aset dan 

kepentingan Perjanjian perkawinan Melindungi aset dan kepentingan Akibat 

perjanjian pranikah. Sehingga akibat dari perjanjian pranikah ini adalah 

melindungi aset dan kepentingan dari suami dan isteri setelah menikah, karena 

isi perjanjian perkawinan yang dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku 

dan sah dapat mengikat suami dan isteri seperti Undang-undang, maka 

pembuatan perjanjian perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua 

belah pihak dan tanpa paksaan. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum yang berlaku. 

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (Library/ 

Documentary Research) adalah penelitian hukum terhadap suatu masalah 

yang diajukan untuk diteliti kebenarannya menurut cara-cara yang dapat 

dipertanggung jawabkan dari segi ilmiah dan bersumber kepada 

kepustakaan/ dokumentasi. 
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2. Jenis Data Penelitian 

Jenis data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah jenis 

data sekunder yaitu dengan mengambil studi kepustakaan, dokumen, hasil 

penelitian terdahulu, peraturan perundangan yang berlaku dan terkait 

dengan masalah yang diteliti. 

3. Sumber Data Penelitian 

Untuk memperoleh hasil penelitian yang berguna mempermudah 

penulis maka penelitian hukum ini menggunakan data sekunder yang dari 

sudut kekuatan mengikatnya digolongkan kedalam :  

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, 

seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Kitab Undang-Undang Hukum perdata. 

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil 

penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. 

c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder ; contohnya 

adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya. 

Penyusun dalam melakukan penelitian ini akan menggunakan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang 

sangat penting dalam penulisan. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Untuk memperoleh data 
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sekunder adalah dengan penelitian atau kepustakaan atau library research 

guna memperoleh bahan-bahan hukum atau bahan penulisan lainnya yang 

dapat dijadikan landasan teori, yang antara lain meliputi : peraturan 

perundang-undangan, kebijaksanaan dan publikasi yang dibuat oleh 

pemerintah, buku-buku literatur, dan bahan lainnya yang tentunya 

berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti dan dapat menunjang 

dalam penulisan skripsi ini. 

5. Teknik Analisis Data 

Pengolahan data dilakukan secara deduktif, yakni dimulai dari 

dasar-dasar pengetahuan yang umum kemudian meneliti hal-hal yang 

bersifat khusus sehingga dari proses analisis ini kemudian ditarik suatu 

kesimpulan. 

 
G. Sistematika Penulisan Hukum 

Agar skripsi ini dapat tersusun secara teratur dan berurutan sesuai apa 

yang hendak dituju dan dimaksud dengan judul skripsi, maka dalam sub bab 

ini Penulis akan membuat sistematika sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini Penulis akan mengemukakan tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan hukum. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab yang kedua penulis akan menguraikan tinjauan umum 

tentang perkawinan, dan pengertian mengenai perjanjian perkawinan.  
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BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini memuat sejarah pembentukan Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata, sejarah pembentukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan dan memuat hasil penelitian. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang 

telah diuraikan dalam bab sebelumnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


