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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  Masalah  

Allah telah menciptakan segala apa yang terdapat di bumi secara 

berpasang-pasangan seperti halnya manusia. Selain kelahiran dan kematian, 

perkawinan merupakan suatu peristiwa yang cukup penting dalam kehidupan, 

dimana melalui suatu perkawinan tersebut diharapkan akan terbentuk rumah 

tangga yang damai dan tentram untuk selama-lamanya. 

Perkawinan merupakan kehendak manusia dalam memenuhi kebutuhan 

jasmani dan rohani. Perkawinan di syariatkan supaya manusia mempunyai 

keluarga dan keturunan yang sah menuju kehidupan yang bahagia di dunia dan 

akhirat, seperti yang tertuang dalam Al-Qur’an dan Hadits, oleh karena hidup 

membujang tidak diperkenankan dalam Islam. 

Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk  menciptakan keluarga yang 

sakinah, mawaddah dan warahmah sebagai landasan bagi pondasi masyarakat 

yang Islami. Dan untuk mewujudkan hal tersebut maka sangat diperlukan 

kehendak kedua belah pihak yang akan melaksanakan prnikahan secara merdeka 

karena merekalah yang akan menjalani hari-hari dalam perkawinana tersebut. Dan 

untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan cinta dan kasih sayang yang 

merupakan sebuah anugrah dari Allah yang terindah dan terjalin antara kedua 

belah pihak yang merupakan pondasi yang paling kuat bagi mereka sebagaimana 

yang difirmankan Allah dalam Al-Qur’an (Ar-Rum:21):  
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”dan diantara tanda-tanda kekuasaa-Nya adalah dia menciptakan untukmu isteri-
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya 
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 
berfikir”. 1 
 

Perkawinan yang sesuai dengan prinsip Islam adalah menganut azas 

monogami akan tetapi tidak menutup kemungkinan suami untuk memiliki isteri 

lebih dari satu atau poligami dengan syarat-syarat tertentu. Seperti apa yang telah 

tertuang dalam Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.2    

Selain itu perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Di 

dalam Al-Qur’an di jumpai tidak kurang dari 80 ayat yang menerangkan soal 

perkawinan baik yang memakai kata nikah  maupun menggunakan kata zawwaj 

(berpasangan) di mana hal tersebut memberikan tuntunan kepada manusia 

bagaimana seharusnya menjalani perkawinan, agar perkawinan itu dapat menjadi 

jembatan yang mengantarkan hubungan suami isteri dalam pengaturan hak-hak 

dan kewajiban keduanya dalam rumah tangga. Untuk itu dalam pelaksanaan 

perkawinan antara pihak laki-laki dan perempuan ada komitmen yang 

dilaksanakan setelah perkawinan berlangsung yang kemudian dapat disebut 

dengan perjanjian perkawinan yakni adanya ketentuan-ketentuan lain yang 

disepakati bersama selain adanya hak dan kewajiban suami istri yang telah diatur 

dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. 

                                                 
1 Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta 1971 
 
2 Hadi kusuma, hilman. 2003. Perkawinan Indonesia menurut Perundang-undangan Hukum Adat  
Hukum Agama 
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Perjanjian perkawinan dilangsungkan dengan persetujuan kedua belah 

pihak yaitu berupa perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat 

Perkawinan. Perjanjian tersebut akan berlaku sejak perkawianan itu 

dilangsungkan dan terkait dengan isi perjanjian tersebut tidak semua dapat 

disahkan apabila isi perjanjian tersebut melanggar batas-batas hukum, agama dan 

kesusilaan.  

Dengan semakin bertambahnya angka perceraian di Indonesia, keinginan 

orang untuk membuat perjanjian pra nikah juga berkembang sejalan dengan 

makin banyaknya orang menyadari bahwa pernikahan juga adalah sebuah 

komitmen finansial seperti pentingnya hubungan cinta itu sendiri. Namun, tidak 

ada yang bisa mematikan romantisme sedemikian cepat selain pembicaraan 

mengenai perjanjian pranikah. 

Seringkali bukan hanya calon pasangan pengantin saja yang betengkar 

ketika ide perjanjian pernikahan dilontarkan, namun juga merembet menjadi 

masalah keluarga antara kedua mempelai. Hal ini terjadi karena perjanjian 

pranikahan bagi kebanyakan orang disini masih dianggap kasar, materialistik, juga 

egois, tidak etis, tidak sesuai dengan adat timur dan lain sebagainya.  

Sayangnya dengan keterkaitan emosi yang begitu tinggi diantara pasangan 

yang akan menikah bisa menghalangi objektivitas untuk mengantisipasi potensi 

masalah-masalah dalam sebuah pernikahan, termasuk risiko perceraian. Anggapan 

bahwa jika kita saling mencintai maka kita tidak akan memiliki pemasalahan 

dalam menjalankan rumah tangga. Faktanya, masalah tetap saja muncul tidak 

peduli betapa  para pihak saling memberikan persetujuan.  
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Maka dengan membuat membut perjanjian pra nikah, diharapkan pasangan 

calon pengantin mempunyai kesempatan untuk saling terbuka. Mereka bisa 

berbagi rasa atas keinginan-keinginan yang hendak disepakati bersama tanpa ada 

yang ditutup-tutupi atau salah satu pihak merasa dirugikan karena satu sama lain 

sudah mengetahui dan menyetujui dan mau menjalani isi perjanjian tersebut.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat 

judul skripsi sebagai berikut  ”AKTA  PERJANJIAN PERKAWINAN 

MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU NO.1 TAHUN 197 4” . 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah-

masalah sebagai berikut : 

Hal-Hal apa sajakah yang diperjanjikan dalam akta perjanjian perkawinan 

dan bagaimana analisa hukumnya menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan 

Kompilasi Hukum Islam? 

 
C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :   

Untuk mengetahui Hal-Hal apa sajakah yang diperjanjikan dalam akta 

perjanjian perkawinan dan bagaimana analisa hukumnya menurut Undang-

Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam? 
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D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagi berikut:  

1. Secara teoritis  

Sebagai penbembangan serta sumbangsih khazanah ilmu pengetahuan 

tentang Hukum Perkawinan Indonesia Khusunya dalam hal ”AKTA 

PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT KOMPILASI HUKUM 

ISLAM DAN UU NO.1 TAHUN 1974 ”.  

2. Secara praktis 

a. Bagi penulis pribadi untuk memenuhi syarat mencapai gelar sarjana strta 

satu dan memperluas wawasan cakrawala berfikir serta sebagai ilmu 

pengetahuan dan studi hukum Islam, sekaligus untuk belajar dan berkarya.  

b. Sebagai informasi serta masukan dan pemahaman kepada masyarakat 

mengenai adanya perjanjian perkawinan dalam perspektif Hukum Islam dan 

Hukum Positif. 

 
E. Metode Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini pengumpulan data dan pembahasan 

permasalahan dilakukan dengan menggunakan metode-metode:  

1. Metode Pendekatan   

Jenis yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian studi pustaka 

(library research), yakni menelusuri literatur yang ada serta menelaahnya 

dengan tekun.3 Dengan demikian, peneliti akan berusaha mengungkap data-

data yang terdapat dalam berbagai literatur untuk dijadikan rujukan dalam 

penelitian ini.  

                                                 
3 Moh.Nasir, Metode Penelitian, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003), hal:93 
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2. Sumber bahan Hukum  

Dalam tugas akhir ini penulis menggunakan sumber-sumber bahan 

hukum yang terdiri dari :  

a. Sumber Bahan Hukum Primer 

Dalam hal ini peneliti memperoleh bahan hukum dengan cara 

membaca, memepelajari, mencatat dari buku-buku literatur yaitu dari 

peraturan per-Undang-undangan (Undang-Undangan No 1 Tahun 1974), 

Kompilasi Hukum Islam, KUH Perdata (BW) Al-Qur’an dan hadits dan 

pendapat para Imam madzab serta akta perjanjian perkawinan yang peneliti 

peroleh dari Kantor Urusan Agama Kecamtan Klojen. 

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder  

Dalam hal ini peneliti memperoleh bahan hukum dari pustaka serta 

pendapat para ahli yang memberikan penjelasan dengan tafsiran mengenai 

mengenai sumber primer dan hasil-hasil penelitian, lewat berbagai literatur, 

majalah jurnal, dan karya ilmiah. 

c. Sumber Bahan Hukum Tersier  

Dalam hal ini peneliti memperoleh bahan hukum dari kamus secara 

umum, ensiklopedi yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti 

paparkan.  

3. Teknik Pengumpulan Data   

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada jenis penulisan 

yang bersifat normativ menurut Surjono Sukanto dapat digolongkan sebagai 

dat sekunder, artinya data-data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka 

dengan menelusuri buku-buku dan tulisan-tulisan yang terkait dengan 

permasalahan sebagai objek analisis untuk dapat diinfentarisir.  
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4. Analisa Data  

Teknik analisa data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan 

teknik content analysis yaitu dengan cara mencari gambaran secara rinci dan 

menyeluruh mengenai objek masalah yang diteliti kemudian dianalisa. Metode 

ini merupakan teknik untuk membuat kesimpulan dengan mengidentifikasi 

secara detail karakteristik materi yang mengikat secara obyektif dan 

sistematik.4 Dalam hal ini peneliti akan menggambarkan akta perjanjian 

perkawinan, yang kemudian akan peneliti analisis dari setiap isi pasal yang 

terdapat dalam akta tersebut.  

 
F. Sistematika Penulisan  

Secara garis besar penulisan yang akan dipaparkan dijelaskan dalam 

sistematika yang terdiri dari empat bab, dengan maksud mempermudah penulisan 

dan pembahasan dari hasil penelitian yang sistematik diuraikan sebgai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN  

Menjelaskan tentang latar belakang, pokok permasalahan yang akan 

dijadikan materi penelitian, diantaranya:  

A. Latar belakang masalah. 

B. Rumusan masalah. 

C. Tujuan penelitian. 

D. Manfaat penelitian. 

E. Metode penelitian. 

F. Sistematika penulisan. 

                                                 
4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke 3 (jakarta; Rajawali Press, 2001), 
Hlm:21 
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BAB II KAJIAN PUSTAKA  

Dalam bab ini akan memaparkan tentang kajian pustaka atau kajian 

teoritis atau definisi konseptual tentang perjanjian perkawinan  dalam  

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai ketentuan perjanjian 

perkawinan serta bagaimana perjanjian perkawinan dalam perspektif 

Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974. 

BAB IV PENUTUP  

Sebagai bab terakhir, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran-

saran dari keseluruhan penulisan skripsi. 


