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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar belakang 

 Perkawinan   merupakan   suatu   peristiwa   hukum   yang   sangat   

penting    dalam    kehidupan    manusia    dengan    berbagai    konsekuensi 

hukumnya.  Karena  itu  hukum  mengatur  masalah  perkawinan  ini  secara 

detail.  Yang  dimaksud  dengan  perkawinan  adalah  suatu  ikatan  lahir  dan 

batin  antara  seorang  pria  dan  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan 

untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan  ketuhanan  yang  maha  esa,  yang  harus  juga  dicatat  menurut 

peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  .Lihat  Pasal  1  dan  Pasal  2 

Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.
1
  

Perkawinan  termasuk salah satu sunnah Rasulullah, dimana pahala yang 

diperoleh tidak bisa didapat   dari   bentuk   aktifitas   lainnya,   kecuali   dengan   

menempuh kehidupan   perkawinan. Islam   mengajarkan   bahwa   perkawinan   

itu  tidaklah  hanya  sebagai  ikatan  biasa  seperti  perjanjian  jual  beli  atau 

sewa-menyewa  dan  lain-lain,  melainkan  merupakan  suatu  perjanjian suci 

(mîtsâqan  ghalîdhan), dimana  kedua  belah  pihak  dihubungkan menjadi  

pasangan  hidup  dengan  mempergunakan  nama  Allah SWT.
2
 Melalui akad  

yang sah, maka amalan-amalan sunah  yang tidak bisa   dijalankan kecuali   

dengan   ikatan   pernikahan   akan   mudah dilakukan,   dalam   rangka   

mendekatkan   diri   kepada   Allah   dan mendapatkan ridhoNya.  
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Perkawinan  dalam  Islam  diatur  sedemikian  rupa,  Oleh  karena  itu 

perkawinan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan 

seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Salah satu tujuan 

syariah Islam (maqasid asy-syari’ah)sekaligus tujuan perkawinan  adalah hifz an-

nasl yakni  terpeliharanya  kesucian  keturunan manusia sebagai pemegang 

amanah khalifah fi al-ard. Tujuan syariah ini dapat dicapai melalui jalan 

perkawinan  yang sah  menurut agama, diakui oleh    Undang-Undang    dan    

diterima    sebagai    bagian    dari    budaya masyarakat.
3
 

Di dalam Dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa: “setiap 

orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui  

perkawinan  yang  sah”. Di  dalam  pasal  28B  ayat  1  dijelaskan bahwa   tiap   

orang   berhak   membentuk   keluarga   dan   melanjutkan keturunan melalui 

perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah dimaksud adalah  perkawinan  sesuai  

hukum  agama  dan  negara.  Bila  dalam  agama (Islam),  perkawinan  yang  sah  

adalah  perkawinan  yang  telah  disetujui oleh mempelai pria dan  wanita beserta 

keluarganya, ada saksi,  ada wali, penghulu.  Sedangkan  bila  ditinjau  dari segi  

hukum  negara,  perkawinan telah sah jika telah sesuai dengan aturan agama 

ditambah telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. 

Menurut   Sigelman   (2003)   mendefinisikan   perkawinan   sebagai  

sebuah  hubungan  antara  dua  orang  yang  berbeda  jenis  kelamin  dan dikenal 

dengan suami istri. Dalam hubungan tersebut terdapat peran serta tanggung  jawab  
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dari  suami  dan  istri  yang  didalamnya  terdapat  unsur keintiman,  pertemanan,  

persahabatan,  kasih  sayang,  pemenuhan  seksual, dan menjadi orang tua. 

Kemudian   dalam   Kompilasi   Hukum   Islam   Buku   1   Tentang 

Perkawinan   Pasal   1   yang   berbunyi: “Peminangan    ialah    kegiatan  kegiatan    

upaya    ke    arah  terjadinya    hubungan    perjodohan  antara seorang pria 

dengan seorang wanita” 

Asas  Perkawinan  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974  menganut asas 

monogami tidak mutlak .Hal tersebut dapat kita lihat dari isi Pasal 3 sebagai 

berikut: 

1. Pada  asasnya  dalam  suatu  perkawinan  seorang  pria  hanya boleh   

mempunyai seorang istri. Sedangkan seorang wanita hanya boleh 

mempunyai seorang suami. 

2. Pengadilan  dapat  memberikan  ijin  kepada  seorang  suami untuk  

beristri  lebih  dari  seorang  apabila  dikehendaki  oleh pihak-pihak 

bersangkutan.
4
 

Kemudian dalam hal perjanjian perkawinan menurut Undang-undang No. 

1 Tahun 1974 diperbolehkan apabila tidak bertentangan dengan agama dan 

kesusilaan. Sedangkan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) secara umum 

perjanjian perkawinan hanya mengatur tentang perjanjian taklik talak dan 

persoalan harta saja dan tidak menjelaskan tentang hal lain secara khusus yang 

biasanya dimasukkan oleh para calon mempelai dalam klausul perjanjian 

perkawinan tersebut. 
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Indonesia merupakan Negara yang memiliki keanekaragaman, budaya dan 

agama. Oleh karenanya di Indonesia terdapat hukum-hukum adat disetiap 

pelosoknya. Dengan adanya keanekaragaman tersebut untuk menetapkan hukum 

perkawinan di Indonesia pemerintah telah mencetuskan sebuah peraturan berupa 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagai patokan umum dan sebagai hukum 

tertulis untuk merealisasikan sebuah perkawinan di Negara Indonesia. Akan tetapi 

Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merupakan Negara dengan mayoritas 

pemeluk agamanya adalah umat muslim dan merupakan mayoritas muslim 

terbesar di dunia. Oleh karenanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak bisa 

dijadikan patokan umum bagi umat muslim sebagai bentuk realisasi hukum 

perkawinan. Untuk itu dibentuklah sebuah peraturan khusus bagi umat muslim di 

Indonesia dalam hal pernikahan yakni yang dikodifikasikan menjadi peraturan 

perundang-undangan yang mana disebut Kompilasi Hukum Islam. 

Akan tetapi tidak semua individu bisa melewati terjadinya sebuah 

perkawinan sesuai dengan yang telah diharapkan. Besar kemungkinan di tengah 

perjalanan terjadi goncangan terhadap mahligai rumah tangga yang bisa berujung 

kepada perceraian. Masalah muncul ketika terjadi perceraian, masing-masing 

pihak akan mempertahankan harta masing-masing yang dianggapnya adalah hasil 

jerih payahnya selama ini. 

Contoh lain dari masalah di atas, jika seorang warga negara Indonesia 

menikah dengan warga negara asing, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 menyebutkan “jika telah terjadi perkawinan, maka harta yang diperoleh 

selama perkawinan adalah merupakan harta bersama”. Oleh karena Undang-
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Undang Nomor 9 Tahun 1960 melarang status kepemilikan hak milik dan hak 

guna bangunan oleh warga negara asing, maka untuk menyikapi semua hal di atas 

butuh untuk diadakan sebuah perjanjian perkawinan. Perjanjian dalam konteks 

tersebut sebagai antisipasi jika terjadi perceraian guna menjamin hak masing-

masing pihak terutama status harta. Perjanjian perkawinan akan menjamin hak 

warga negara Indonesia yang menikah dengan orang asing untuk bisa memiliki 

aset hak milik atau hak guna bangunan di Indonesia yang telah disepakati dalam 

perjanjian perkawinan. 

Klausul perjanjian perkawinan yang diatur dalam undang-undang tidak 

memberi ruang terhadap perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah 

perkawinan berlangsung. Hal ini karena dalam undang-undang disebutkan bahwa 

perjanjian perkawinan harus dilakukan pada waktu, bahkan sebelum perkawinan 

dilangsungkan. Maka masyarakat yang lupa tidak melakukan perjanjian sebelum 

perkawinan atau karena ketidak-tahuan akan adanya perjanjian perkawinan dalam 

undang-undang, tidak bisa mengajukan perjanjian perkawinan setelah 

berlangsungnya perkawinan. Maka dengan berat hati hak-hak masyarakat untuk 

dapat memiliki hak milik dan hak guna bangunan tidak akan bisa terwujud dengan 

adanya aturan tersebut. Padahal dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 disebutkan 

bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi. Hak untuk memiliki 

sesuatu dengan sah merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945. 

Kemudian Melalui proses judicial review terhadap pasal-pasal yang 

dianggap bertentangan dengan UUD 1945 karena melanggar Hak Asasi Manusia, 

diharapkan akan menjadi jalan keluar bagi suami istri yang sebelumnya tidak 
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melakukan perjanjian perkawinan. Akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2015 keluar 

Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan hal tersebut dengan nomor 

registrasi 69/PUU/XIII/2015.5 

Dari pemaparan yang dijelaskan diatas dapat dilihat sebagai polemik yang 

menarik penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perjanjian perkawinan 

tersebut. Berdasarkan uraian dalam latar belakang, penulis memilih judul 

“PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP HAK DAN 

KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM  (STUDI DI 

KUA KLOJEN KOTA MALANG)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan di Kantor Urusan 

Agama Klojen Kota Malang. yang akan diteliti meliputi :  

a. Waktu diadakan Perjanjian Perkawinan 

b. Bentuk Perjanjian Perkawinan 

c. Isi Perjanjian Perkawinan  

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan 

yang akan meliputi: Waktu diadakan Perjanjian Perkawinan ,Bentuk 

Perjanjian Perkawinan, dan Isi Perjanjian Perkawinan.  

 

 

 

                                                           
5
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D. Manfaat Penelitian  

 Suatu penelitian hendaknya dapat memberikan manfaat baik bagi penulis 

sendiri maupun masyarakat umum, terutama bagi bidang yang diteliti. Adapun 

manfaat yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan khusunya 

Hukum Perkawinan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis : Mengembangkan penalaran dan pola pikir yang 

dinamis serta untuk mengetahui sejauh mana kemampuan 

penulis dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh. serta 

penulisan ini diharapkan dapat dijadikan syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata I) di Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Bagi Masyarakat : Diharapkan agar hasil penelitian ini 

memberikan masukan dan dapat bermanfaat terhadap 

penerapan ilmu hukum bagi masyarakat pada umumnya dan 

bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. 

c. Bagi KUA : Diharapkan dapat dijadikan masukan dalam 

pelaksanaan perjanjian perkawinan di kantor urusan agama 

klojen kota malang sehingga perjanjian pra nikah ini bisa 
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membuat sebuah perkawinan menjadi sakinah, mawadah, dan 

waramah. 

E. Metode Penelitian  

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang 

meninjau dan dengan cara bagaimana dia menghampiri persoalan tersebut 

sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.
6
 Dalam penulisan skripsi ini 

penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis 

sosiologis adalah jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji 

bekerjanya di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat 

dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, 

peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, 

implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah 

sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan 

hukum.
7
 Dalam hal ini penulis ingin mengetahui Pelaksanaan Perjanjian 

Pra nikah terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum 

studi di kantor urusan agama klojen kota malang. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi  penelitian  ini bertempat Di  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan 

Klojen Kota Malang yang berlokasi ditengah-tengah Kota Malang,  yaitu  

yang  beralamat  di Jl. Pandeglang No.14, Penanggungan, Klojen, Kota 

                                                           
6
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Malang. Alasan peneliti memilih Kantor Urusan Agama Klojen karena 

berada ditengah-tengah kota malang dan KUA terbesar ke dua di Kota 

Malang diharapkan memiliki data yang lebih lengkap. Serta mengamati 

bagaimana pelaksanaan perjanjian pra nikah yang ditinjau dari putusan 

mahkamah konstitusi no 69/PUU-XIII/2015. 

3. Sumber Data 

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan beberapa bahan 

hukum sebagai berikut : 

a. Sumber Data Primer 

 Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

penelitian baik berupa wawancara langsung dengan responden serta 

berupa dokumen lainnya yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama 

Klojen Kota Malang. 

b. Sumber Data Sekunder 

 Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil 

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan 

perundang-undangan.
8
 

c. Sumber Data Tersier Data  
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Tersier  adalah petunjuk atau penjelasan mengenai data primer atau 

data sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, 

dan sebagainya.9 

       F. Metode Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung 

kepada responden dengan menggunakan wawancara terstruktur yang 

disiapkan oleh penulis. Yang menjadi Responden dalam penelitian ini 

adalah : 

Seksi Bimas Islam dari Kantor Urusan Agama Klojen Kota Malang yang 

merupakan populasi sekaligus sampel yang dipilih dengan metode 

Purposive Sampling karena responden tersebut mengetahui dan memiliki 

data yang dibutuhkan mengenai data pencatatan nikah di Kota Malang. 

b. Dokumentasi 

Suatu metode dimana penulis akan mengumpulkan data dengan cara 

membaca, mempelajari dokumen dan arsip maupun catatan penting 

lainnya yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti yakni tentang 

perjanjian perkawinan yang ada di Kantor Urusan Agama Kota Malang. 

c. Studi Kepustakaan 
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Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan 

yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen 

resmi, publikasi, dan hasil penelitian.
10

 

      G. Teknik Analisa Data 

Seluruh data yang terkumpul dianalisa menggunakan analisa 

Deskriptif Kualitatif, diawali dengan mengelompokkan data dan informasi 

yang sama menurut subaspek dan selanjutnya melakukan interpretasi 

untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama 

lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interprestasi 

keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang 

satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok 

permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga 

memberikan gambaran hasil secara utuh.11 Tujuan dari analisa data ini 

adalah mengungkap sebuah fakta, keadaan dan fenomena yang menjadi 

pokok permasalahan tentang Perjanjian Perkawinan Kota Malang. Adapun 

langkah-langkah yang dibutuhkan dalam analisa ini adalah mengumpulkan 

berbagai data, baik dari wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. 

Kemudian melakukan reduksi data yaitu merangkum dari hasil data lapang 

tersebut dan melakukan seleksi terhadap apa yang hendak dikaji dalam 

permasalahan. 
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       H. Sistematika Penulisan Hukum  

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini penulis menyajikann teori-teori maupun kaidah yang bersumber 

dari peraturan perundang-undangan maupun literature yang akan 

digunakan untuk mendukung analisa yang akan dilakukan pada penelitian 

yaitu terkait dengan Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan terhadap hak dan 

kewajiban suami istri dalam perspektif hukum  (Studi di kantor urusan 

agama klojen kota Malang). 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan berisi uraian dan pemaparan data-data hasil dari penelitian 

yang didapat dari teknik pengumpulan data dengan tujuan untuk 

mendukung analisa penulis terkait dengan Pelaksanaan Perjanjian 

Perkawinan terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif 

hukum  (Studi di kantor urusan agama klojen kota Malang). 

BAB IV: PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian serta saran-

saran yang perlu disampaikan terkait dengan permasalahan yang telah 

diteliti.  


