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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum tentang Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan dalam 

Perspektif Hukum 

1. Pengertian Perjanjian Perkawinan. 

Prenuptial Agreement atau perjanjian pra nikah adalah perjanjian 

yang dibuat sebelum dilangsungkannyapernikahan dan mengikat kedua 

calon mempelai yang akan menikah, isinya mengenai masalah pembagian 

harta kekayaan diantara suami istri yang meliputi apa yang menjadi milik 

suami atau istri dan apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan istri, 

ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bisa 

membedakan yang mana harta calon istri dan yang mana harta calon 

suami, jika terjadi perceraian atau kematian disalah satu pasangan. 

Perjanjian  pranikah sering juga disebut dengan perjanjian 

perkawinan. Jika diuraikan  secara etimologi, maka dapat merujuk pada 

dari dua akar kata, perjanjian dan pernikahan. Dalam bahasa Arab, janji 

atau perjanjian biasa disebut dengan atau, yang dapat diartikan dengan 

persetujuan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih, tertulis maupun 

lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah 

dibuat bersama. 

Biasanya perjanjian pra nikah dibuat untuk kepentingan 

perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami 
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ataupun istri. Memang pada awalnya perjanjian pranikah banyak dipilih 

oleh kalangan atas yang memiliki warisan besar. 

Perjanjian  Perkawinan  Menurut  Undang-undang  No.  1  Tahun 

1974 diatur dalam Bab V, Pasal 29, yaitu:12 

1)  Pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan  dilangsungkan kedua 

belah 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  pihak  ada  

persetujuan  untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak 

ketiga. 

Pengertian  dalam  Pasal  29  tersebut,  tidak  lain  dimaksud  untuk 

tujuan   pembuatan   perjanjian   perkawinan   tersebut,   adalah   serupa 

maksudnya dengan   Pasal   139   KUHPerdata   yakni   persetujuan 

pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan.13 

                                                           
12 M. Yahya Harahap,Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional,Cetakan Pertama, 

(Medan : CV. Zahir Trading Co, 1975), hlm. 84. 
13 Ibid., hlm. 83. 
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Kemudian pandangan perjanjian pranikah secara hukum dan 

agama yaitu dalam Membuat perjanjian pra nikah diperbolehkan asalkan 

tidak bertentangan dengan 

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

telah diatur sesuai dengan pasal 29 ayat 1 UU 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 UU No.1/1974 tentang perkawinan, dikatakan Yang dimaksud 

dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk Taklik Talak. 

Dalam 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 : “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 KUHPer.Tetapi UU No.1/1974 tentang Perkawinan ini telah 

mengkoreksi ketentuan KUHPer (buatan Belanda) tentang perjanjian pra 

nikah. Dalam pasal 139 KUHPer: “Dengan mengadakan perjanjian kawin, 

kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa 
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penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta 

kekayaan asal perjanjia 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 KUHPer hanya membatasi dan 

menekankan perjanjian pranikah hanya pada persatuan harta kekayaan 

saja, sedangkan dalam UU 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. 

Secara agama, khususnya agama islam dikatakan dalam AQ Al-

baqarah : 2 dan Hadits: bahwa setiap Mukmin terikat dengan perjanjian 

mereka masing-masing. Maksudnya, jika seorang Mukmin sudah berjanji 

harus dilaksanakan. Perjanjian pranikah tidak diperbolehkan bila 

perjanjian tersebut menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang 

halal, contohnya perjanjian pranikah yang isinya, jika suami meninggal 

dan mereka tidak dikaruniai anak, warisan mutlak jatuh pada istrinya. 

Padahal dalam Islam, harta suami yang meninggal tanpa dikaruniai 

seorang anak tidak seluruhnya jatuh kepada sang istri, masih ada saudara 

kandung dari pihak suami ataupu orangtua suami yang masih hidup.Hal 

diatas adalah “menghalalkan yang haram” atau contoh lain Perkawinan 
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dengan dibatasi waktu atau namanya nikah mut’ah (kawin kontrak). Suatu 

Pernikahan tidak boleh diperjanjikan untuk bercerai”.14 

2. Waktu diadakan Perjanjian Perkawinan 

Waktu diadakan Menurut  pasal  29  ayat  (1) Undang-Undang   

Nomor   1 Tahun 1974, Perjanjian Perkawinan ialah 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. 

  Undang-Undang tentang perkawinan ini belum mengatur secara 

komperhensif  karena masih terdapat cela didalamnya,  hal itu ditandai 

pada pasal 29 ayat (4), yaitu : “Selama perkawinan dilangsungkan 

perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak 

ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak 

ketiga.15 

 Sedangkan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 69/PUU-XIII/2015 didalam 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  kekuataan  

hukum  mengikat  sepanjang  tidak  dimaknai  “Pada  waktu,  sebelum  

                                                           
14 Prof. Hilman Hadikusuma,SH, Hukum perkawinan Indonesia menurut perundang-

undangan, hukum adat dan hukum agama, CV. Maju Mandar, Bandung, 1990, hlm. 60 
15 Aturan,Hukum dan perUndang-Undangan perkawinan   di   Indonesia,   cet.Pertama,   

(Penerbit: Rona pancaran ilmu), hal.21-22. 
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dilangsungkan  atau  selama  dalam  ikatan  perkawinan  kedua  belah  

pihak  atas  persetujuan  bersama  dapat  mengajukan  perjanjian  tertulis  

yang  disahkan  oleh  pegawai pencatat  perkawinan  atau  notaris,  setelah  

mana  isinya  berlaku  juga  terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga 

tersangkut”. 

Jadi selama masih terikat oleh perjanjian perkawinan kedua belah pihak/ 

suami-istri dapat mengajukan langsung ke pegawi pencatat perkawinan 

atau notaris ketika adanya suatu masalah seperti pembagian harta. 

3. Bentuk dan Isi Perjanjian Perkawinan 

Bentuk dan Isi Perjanjian Perkawinan yang ada dalam Undang-

Undang Perkawinan, disebutkan bahwa dalam perjanjian pra nikah dalam 

pasal ini tak termasuk taklik-talak. Secara awam dan garis besar, 

perjanjian pra nikah dapat digolongkan menjadi 2 macam, yakni Perjanjian 

Pemisahan Harta Murni dan Perjanjian Harta Bawaan. 

Untuk Perjanjian Harta Murni, dalam artian benar-benar 

memisahkan seluruh jenis harta kedua belah pihak selama perkawinan 

berlangsung, termasuk penghasilan yang didapat, utang dan segala macam 

harta, baik yang didapat sebelum pernikahan maupun yang didapat setelah 

pernikahan. Kemudian mengenai pengeluaran-pengeluaran rutin keluarga 

(uang belanja keluarga, pendidikan anak, asuransi, dan lain-lain) selama 

dalam tali pernikahan biasanya ditanggung secara keseluruhan oleh suami. 

Namun tidak mutlak, tergantung kesepakatan kedua pihak . 
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Kemudian, Perjanjian Harta Bawaan dalam perjanjian ini yang 

menjadi objek perjanjian hanyalah harta benda bawaan milik para pihak 

sebelum terikat tali perkawinan. Sedangkan harta yang nantinya didapat 

setelah terjadinya pernikahan menjadi harga bersama (harta gono-gini) dan 

pengeluaran rutin keluarga dibicarakan bersama 

Adapun tiga  bentuk  perjanjian  kawin  yang  dapat  dipilih  calon  

suami  isteri tersebut yaitu :16 

1). Perjanjian Kawin dengan Kebersamaan Untung dan Rugi 

Dalam pasal 115 KUHPerdata disebutkan: Jika  dalam  perjanjian  

perkawinan  oleh  kedua  calon  suami  isteri hanyalah  

diperjanjikan  bahwa  dalam  persatuan  untung  dan  rugi,  maka 

berartilah   bahwa   perjanjian   yang   demikian,   dengan   sama   

sekali   tak berlakunya persatuan harta kekayaan seluruhnya 

menurut undang-undang, setelah berakhirlah persatuan suami 

isteri, segala keuntungan pada mereka yang diperoleh sepanjang 

perkawinan harus dibagi antara mereka berdua, sepertipun segala 

kerugian harus mereka pikul berdua. 

Ketentuan  mengenai  persatuan  untung  rugi  ini  tidak  semua  

harta 

kekayaan  suami  isteri  dicampur  menjadi  harta  persatuan,  tetapi  

hanya sebagian   dari   harta   kekayaan   suami   isteri   saja   yang   

merupakan keuntungan dan kerugian yang timbul selama 

                                                           
16 R.Soetojo  Prawirohamidjojo,  Marthalena  Pohan, Hukum  Orang  dan  Keluarga  

Pohan,(Surabaya: UNAIR, 2008), h.88. 
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perkawinan. Harta kekayaan (semua   laba   dan   hutang)   suami   

isteri   yang   mereka   bawa   dalam perkawinan dan harta yang 

mereka peroleh dengan cuma-cuma (hadiah,warisan)  sepanjang  

perkawinan  adalah  modal  tetap  milik  pribadi suami  atau  isteri  

dan  masing-masing  tidak  masuk  dalam  kebersamaan,sehingga 

terdapat tiga macam  harta kekayaan, yaitu: 

a) Milik pribadi suami 

b) Milik pribadi isteri 

c) Untung dan rugi yang masuk dalam kebersamaan 

2) Perjanjian Kawin Dengan Kebersamaan Hasil dan Pendapatan 

Mengenai kebersamaan hasil dan pendapatan (gameenschap van 

vruchten  en  inkomsten)  undang- undang  hanya  memuat  satu  

pasal  (pasal 164 BW). Ketentuan dalam perjanjian kawin, 

menetukan antara suami dan isteri  hanya  akan  ada  kebersamaan  

hasil  dan  pendapatan,  sehingga  berarti tidak  akan  ada  

kebersamaan  bulat  atau  menyeluruh  menurut  undang-undang 

dan tidak akan ada pula kebersamaan untung dan rugi. 

Demikian halnya pada kebersamaan hasil dan pendapatan, juga 

terdapat kemungkinan   adanya   tiga   jenis   harta   kekayaan   

yaitu:   harta kekayaan  suami,  harta  kekayaan  isteri  dan  harta  

kekayaan  kebersamaan hasil  dan  pendapatan.  Mengenai  

kebersamaan  hasil  dan  pendapatan  ini dahulu  terdapat  banyak  

pendapat,  tetapi  sekarang  dapat  dikatakan  bahwa pada 
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umumnya orang berpendapat: kebersamaan tersebutdalam banyak 

hal sama    dengan kebersamaan untung rugi. Perbedaannya, 

apabila kebersamaan tersebut menujukkan kerugian (saldo negatif), 

maka suami yang  mengurusi  kebersamaan itu. Dengan kata lain, 

suami harus memikul seluruh  kerugian.  Apabila  kebersamaan  itu  

menimbulkan  keuntungan, maka keuntungan ini dibagi antara 

suami isteri. 

Hal ini sesuai dengan pasal 105 KUHPerdata yang   

menentukan bahwa,  “setiap suami adalah kepala dalam  persatuan  

suami  isteri.  Ia (suami)  harus  mengurus  harta  kekayaan  itu  

laksana  seorang  bapak  rumah tangga   yang   baik,   dan   

karenanyapun   bertanggung   jawab   atas   segala kealpaan dalam 

pengurusan itu”. 

Dari pasal tersebut dapat dilihat  bahwa  KUHPerdata  

menempatkan suami berperan lebih besar dalam keluarga, sehingga 

kerugian yang timbul dalam  praktek  perjanjian  perkawinan  

dalam  bentuk  persatuan  hasil  dan pendapatan menjadi 

tanggungan suami17 

3) Peniadaan Terhadap Setiap Kebersamaan Harta Kekayaan 

Bentuk perjanjian ini menginginkan adanya pemisahan 

sama sekali atas  kekayaan  calon  pasangan  suami  isteri  

sepanjang  perkawinan,  maka dalam  perjanjian  perkawinan  yang  

                                                           
17 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu, (Bandung: 

Sumur bandung, 1964),hal. 101 
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dibuat  harus  menyatakan  bahwa  antara calon  suami  isteri  

tersebut  tidak  akan  ada  percampuran  harta  dan  secara tegas 

dinyatakan tidak ada persatuan untung rugi. 

Sementara isi perjanjian pra nikah diserahkan pada pihak 

calon pasangan yang akan menikah dengan syarat isinya tidak 

boleh bertentangan dengan ketertiban umum,kesusilaan, hukum 

dan agama, seperti telah dijelaskan diatas . 

Bahwa perjanjian pra nikah dasarnya adalah bentuk 

kesepakatan maka ia termasuk dalam hukum perjanjian buku III 

KUHPer, sebagaimana Pasal 1338 : para pihak yang berjanji bebas 

membuat perjanjian selama tidak melanggar kesusilaan,ketertiban 

umum dan undang-undang. 

Biasanya berisi pengaturan penyelesaian dari masalah yang 

kira-kira akan timbul selama masa perkawinan, antara lain: tentang 

pemisahan harta kekayaan. Pemisahan harta kekayaan yang 

diperoleh sebelum pernikahan yaitu segala harta benda yang 

diperoleh sebelum pernikahan dilangsungkan atau yang biasa 

disebut harta bawaan yang didalamnya bisa termasuk harta warisan 

atau hibah, disebutkan dalam harta apa saja yang sebelumnya 

dimiliki suami atau isteri. 

Pemisahan harta pencaharian/pendapatan yang diperoleh 

selama pernikahan atau mengenai tidak adanya percampuran harta 

pendapatan maupun aset-aset baik selama pernikahan itu 
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berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau 

kematian. 

Tetapi Untuk hal pemisahan  pendapatan para pihak tidak 

boleh melupakan hak dan kewajiban suami sebagai kepala rumah 

tangga, seperti dikatakan dalam Pasal 48 ayat 1 Kompilasi Hukum 

Islam: “Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan 

harta bersama atau  harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak 

boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan 

rumah tangga”. Dalam ayat 2 dikatakan: “Apabila perjanjian 

perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam ayat 1 

dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat 

dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah 

tangga”. Untuk biaya kebutuhan rumah tangga istri dapat 

membantu suami dalam menanggung biaya kebutuhan rumah 

tangga, hal mana bisa diperjanjikan dalam perjanjian pra nikah. 

Atau mungkin dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, 

bisa saja diperjanjiankan tentang bagaimana cara pembagian harta. 

Pemisahaan harta juga termasuk pemisahan utang, jadi 

dalam perjanjian pranikah bisa juga diatur mengenai masalah utang 

yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa 

atau mengadakan utang itu. Utang yang dimaksud adalah utang 
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yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan,setelah 

perceraian, bahkan kematian .18 

4. Syarat-syarat Perjanjian Perkawinan. 

Diundangkannya   Undang-undang   Nomor   1   Tahun   1974 

tentang  Perkawinan  (UUP)  lalu dikeluarkan  Peraturan Pemerintah (PP)  

Nomor  9  Tahun  1975  sebagai  pelaksanaan  Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974. Dalam Pasal 2 UUP tersebut disebutkan:19 

(1) Perkawinan   adalah   sah,   apabila   dilakukan   menurut   hukum  

masing-masing agama dan kepercayaannya itu;  

(2) Tiap-tiap   perkawinan   dicatat   menurut   peraturan  perundang-

undangan yang berlaku;  

Mempertegas UUP dan PP tersebut diatas, dalam Pasal 10 PP No. 

9/1975 tersebut mengatur tatacara perkawinan;  

(3) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum  masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya;  

(4) Dengan  mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum 

agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan   di  

hadapan  Pegawai  Pencatat  dan  dihadiri oleh dua orang saksi".  

Ketentuan  dari  Pasal  2  ayat  (2)  UUP  tersebut  selanjutnya 

diatur  lebih  lanjut  dalam  PP  9/1975.  Pasal-Pasal  yang  berkaitan 

                                                           
18 Malik, Rusdi, Memahami Undang-Undang Perkawinan, Penerbit Universitas 

Trisakti,Jakarta, 2009. 
19  Hazairin,Tinjauan  Mengenai  UU  Perkawinan  Nomor  1Tahun  1974 (Jakarta  :  

Tintamas,  1986), hlm. 1. 
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dengan  tata cara  perkawinan  dan  pencatatannya,  antara lain  Pasal  10, 

11, 12, dan 13.   

Berkaitan  dengan  itu  diuraikan  dalam  KHI  yaitu;  Pasal  4 

disebutkan   Perkawinan   adalah   sah,   apabila   dilakukan menurut 

hukum  Islam  sesuai  dengan  Pasal 2  ayat  (1)  Undang-undang  No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan.  

Pencatatan   perkawinan   untuk   menjamin   ketertiban   dan dilakukan  

oleh  PPN  (Pasal  5&6),  akta  nikah  dan  itsbat nikah  (Pasal 7).  Rukun  

perkawinan  ádalah;  calon  suami,  calon  isteri,  wali  nikah, dua  orang  

saksi,  dan Ijab Kabul  (Pasal  14  sampai  Pasal  29).  Calon mempelai   

pria   wajib   membayar   mahar   kepada   calon   mempelai wanita yang 

jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak  (Pasal  30  

sampai  Pasal  38).  Larangan  Perkawinan karena beberapa sebab (Pasal 

39-44).  

Bila dicermati  dari  penjabaran KHI diatas  lalu dibandingkan 

dengan  uraian  menurut  Hukum  Islam  sebelumnya  maka  dijumpai 

adanya  perbedaan  dalam  hal  pencatatan  perkawinan20. Hukum  

Perkawinan Islam tidak mengharuskan suatu perkawinan dicatat oleh  

lembaga  Negara,  sementara  dalam  Hukum  Perkawinan  Indonesia 

Perkawinan  harus  dilakukan  dan  dicatat  oleh  Pegawai Pencatat Nikah 

(PPN) yang biasanya dari Kantor Urusan Agama (KUA) tempat domisili  

Calon  pengantin  akan  melangsungkan  Perkawinan.  Bila suatu  

                                                           
20 Hasymy,Sejarah Kebudayaan Islam,(Jakarta : Bulan Bintang Cet Ke 5 Th. 1995), hlm. 

176 
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perkawinan  tidak  dicatatkan  maka  perkawinan  tersebut  tidak 

mempunyai kekuatan hukum (tindakan administratif). 

Suatu  perjanjian  kawin  agar  berlaku  sah  dan  mengikat  baik  

bagi para  pihak  yang  membuat  maupun  bagi  pihak  ketiga  harus  

memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat keabsahan suatu perjanjian 

kawin menyangkut tiga hal, yaitu :21 

1) Syarat Subyektif 

Syarat subyektif dalam perjanjian kawin adalah 

menyangkut pihak-pihak yang membuat perjanjian kawin 

tersebut, yakni mengenai diri pribadi dari pihak-pihak yang 

membuat  perjanjian kawin (calon suami istri). Undang-undang 

telah menentukan syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam  

suatu  perjanjian  kawin,  kecuali jika dalam peraturan tersebut 

ditentukan adanya pengecualian.  Adapun   syarat-syarat umum 

sahnya suatu perjanjian, termasuk perjanjian kawin, adalah 

ditentukan   dalam   Pasal   1320   KUH Perdata, yaitu : 

a) Adanya kata sepakat dari pihak-pihak yang membuat 

perjanjian, 

b) Adanya kecakapan dari pihak-pihak yang membuat 

perjanjian untuk mengikatkan diri kepada pihak lain, 

c) Adanya suatu hal tertentu, 

                                                           
21 Andy, Hartanto J., 2012, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan, Cet.2, Yogyakarta: 

Laksbang Grafika hlm 20-27. 
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d) Adanya suatu sebab yang halal yang melatar belakangi 

lahirnya perjanjian tersebut. 

Dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebutkan 

diatas, syarat mengenai kecakapan pihak yang membuat 

perjanjian adalah  berkaitan dengan subjek perjanjian. 

Orang yang telah dewasa untuk membuat  perjanjian  

menurut  Pasal  330  KUH  Perdata  mereka yang berumur 

21 tahun dan berumur 18 tahun menurut Pasal 47 

UUP.Dengan demikian dalam pembuatan akta perjanjian 

kawin maka para pihak harus sudah cakap hukum. 

2) Syarat Formil 

Syarat  formil  perjanjian  kawin  adalah  mengenai  bentuk 

perjanjian kawin yang harus dibuat dihadapan notaris dengan 

suatu akta otentik atau akta notariil. Apabila suatu perjanjian 

kawin tidak dibuat dengan akta notaris maka perjanjian kawin 

tersebut batal demi hukum. Dalam Pasal 29 UUP, 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. 

Sesuai ketentuanPasal 29 Ayat 1 UUPerkawinan,perjanjian 

perkawinan disahkan oleh PegawaiPencatat Perkawinan. 

Menurut “disahkan” dalam kalimat tersebut artinya adalah 
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bahwa perjanjian perkawinan tersebut harus “dicatat” dan 

apabila perjanjian perkawinan tersebut tidak dicatat maka 

perjanjian perkawinan tersebut tidak mengikat pihak ketiga. 

Mestinya pengesahan perjanjian kawin dilakukan sebelum 

ijab kabul dilaksanakan. Dari ketentuan Pasal 29 Ayat 4 yang 

menyatakan bahwa “perjanjian perkawinan berlaku sejak 

perkawinan dilangsungkan”maka dapat disimpulkan bahwa 

pembuatan dan pengesahan perjanjian kawin oleh pegawai 

pencatat nikah  harus  dilakukan  sebelum  dilaksanakan  ijab  

Kabul  antara kedua mempelai.22 Pencatatan perjanjian 

perkawinan setelah berlakunya UUP tidak lagi dilakukan di 

Kantor Panitera Pengadilan Negeri akan tetapi dilakukan oleh 

Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil 

(Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)atau Kantor 

Urusan Agama. Sementara pengesahan dari pegawai pencatat 

nikah bukan merupakan pengumuman atas adanya perjanjian 

kawin yang dibuat oleh suami istri sebelum perkawinan 

dilangsungkan. Tindakan pengesahan oleh pegawai tersebut 

hanya bersifat untuk melegitimasi perjanjian kawin dengan 

melibatkan petugas pencatat nikah sebagai wakil dari instansi 

pencatat perkawinan.23 Maksud dari  akta  notaris  adalah  akta  

otentik,  bukan  akta  dibawah  tangan.  Suatu  akta  otentik  

                                                           
22 Ibid,. hlm 34 
23 Ibid., hlm 34-35. 
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adalah  akta  yang  dibuat  oleh  atau  dihadapan pejabat yang 

berwenang (Notaris). Adanya syarat bahwa perjanjian  kawin 

harus dibuat dengan akta notaris adalah bertujuan untuk :24 

a) Agar perjanjian kawin tersebut mempunyai kekuatan 

pembuktian sempurna apabila terjadi persengketaan. Suatu 

perjanjian yang dituangkan dalam akta otentik, maka akan 

mempunyai kekuatan pembuktian   yang   sempurna,   

artinya  hakim terikat pada kebenaran formil dan materiil 

terhadap akta otentik   yang   diajukan   kepadanya   sebagai   

bukti   di   depan persidangan,  kecuali  dengan  bukti  

lawan  dapat  dibuktikan sebaliknya. 

b) Dengan  dibuatnya  perjanjian  kawin  dalam  akta  

notaris maka akan memberikan kepastian hukum tentang 

hak dan kewajiban suami istri atas harta benda mereka, 

megingat perjanjian kawin mempunyai  konsekuensi  yang  

luas  dan  dapat  menyangkut kepentingan  keuangan  yang  

besar  yang  dipunyai  oleh  suatu rumah tangga. 

3) Syarat Materiil  

Syarat  materiil  adalah  mengenai  isi  perjanjian  kawin  

yang telah ditetapkan  oleh  undang-undang. Isi  dari  perjanjian  

kawin tersebut  adalah  bebas  dan  sepenuhnya diserahkan  

kepada  calon suami  istri  yang  akan  melangsungkan 

                                                           
24 Ibid., hlm.23-24. 
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perkawinan.  Suatu  perjanjian kawin dilarang memuat syarat 

dan ketentuan bahwa istri kehilangan  haknya  untuk  

melepaskan  atau  menolak  hak   bagian  atas  harta persatuan.  

Tujuan  dari  pembuatan  perjanjian  kawin  adalah  untuk  

mengatur  akibat  hukum  dari  perkawinan terhadap  harta  

kekayaan suami istri, sehingga oleh karenanya maka ketentuan 

yang bertujuan lain selain yang diperkenankan oleh undang-

undang adalah dilarang atau  tidak  diperbolehkan.  25 

5. Konsekuensi Terhadap Pelanggaran Perjanjian Perkawinan 

Dengan  dibuatnya  perjanjian  kawin  maka  seorang  suami  harus 

menghormati  hak  istrinya.  Dalam  Pasal  31  Ayat  (1)  UUP  ditegaskan  

bahwa   hak   dan   kedudukan   isteri   adalah   seimbang   dengan   hak   

dan kedudukan  suami  dalam  kehidupan  rumah  tangga  dan  pergaulan  

hidup bersama dalam masyarakat. 

Artinya, suami tidak boleh bertindak main kuasa dengan melarang  

istri  bekerja,  sementara  kebutuhan  nafkah  anak-anak  dan  rumah  

tangga tidak  dapat  dicukupi  oleh  suaminya.  Justru  kegiatan  istri  di  

luar  rumah tangga  untuk  bekerja  tersebut  bertujuan  membantu  

meringankan  beban suami  dalam  menafkahi  kebutuhan  rumah  tangga  

dan  anak-anak  mereka.  

Hanya saja aktivitas istri di luar  rumah   sebagai   pekerja   hendaknya  

dijalankan  dengan  tidak  meninggalkan  peran  istri  sebagai  ibu  rumah  

                                                           
25 Subekti, 1996, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa, hlm.49. 
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tangga  yang harus tetap mengurus segala kebutuhan dan keperluan rumah 

tangga bersangkutan Penyebab berakhirnya perjanjian kawin jika: 

1) Pada saat putusnya perkawinan karena cerai hidup atau cerai 

mati.  

Hal  ini  jelas  mengakibatkan  terputusnya  perjanjian  kawin  yang 

mengikat  keduanya,  seperti  yang  diatur  dalam Pasal  38  UUP 

bahwa perkawinan dapat putus karena : 

a) Kematian, 

b) Perceraian dan 

c) atas keputusan Pengadilan. 

2) Perjanjian kawin dicabut atas kesepakatan bersama dan tidak 

boleh merugikan  perjanjian  yang  telah  diperbuat  sebelumnya  

dengan pihak  ketiga.Seperti  yang telah  diatur  dalam  Pasal  50  

Ayat  (2) KHI  bahwa  perjanjian  perkawinan  mengenai  harta  

dapat  dicabut atas  persetujuan  bersama  suami  isteri  dan  wajib  

mendaftarkannya di     Kantor     Pegawai     Pencatat     Nikah     

tempat     perkawinan dilangsungkan.26 

B. Tinjauan Umum tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam 

Perkawinan. 

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri 

Dalam Undang-Undang perkawinan mengatur hak dan kewajiban 

suami istri dalam bab V pasal 30 sampai dengan pasal 34. Undang-Undang 

perkawinan tahun 30 menyatakan:‛Suami istri memikul kewajiban  yang 

                                                           
26 Rosnidar  Sembiring,  2016, Hukum  Keluarga  Harta-harta  Benda  dalam  

Perkawinan, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.14-15. 
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luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari 

susunan  masyarakat’. Undang-Undang perkawinan pasal 31 mengatur 

tentang kedudukan suami istri yang menyatakan: 

a. Hak dan kedudukan istri adalah  seimbang  dengan  hak  dan  

kedudukan suami  dalam  kehidupan  rumah  tangga  dan  

pergaulan  hidup  bersama dalam masyarakat. 

b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan 

hukum. 

c. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah 

tangga. 

Di dalam Undang-Undang perkawinan menyatakan secara tegas 

bahwa  kedudukan  suami  istri  itu  seimbang,dalam melakukan  

perbuatan hukum. Sedangkan dalam hukum perdata apabila izin suami 

tidak diperoleh karena ketidak hadiran suami atau sebab lainya, pengadilan 

dapat memberikan izin kepada istri untuk menghadap hakim dalam  

melakukan perbuatan hukum.27 Undang-Undang perkawinan  mengatakan  

dengan  tegas bahwa  suami adalah  kepala  rumah  tangga,  berbeda  

dengan hukum adat dan hukum Islam. Menurut R.Wirdjona Prodjodikoro 

yang dikutip oleh Lili Rasjidi,menyatakan bahwa dalam hukum adat dan 

hukum Islam  tidak menyatakan secara  tegas.28 Kemudian  pasal  32 

Undang-Undang perkawinan menerangkan: 

a.Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat. 

                                                           
27 Lili  Rasjidi, hukum  Perkawinan  dan  Perceraian  di  Malaisia  dan  Indonesia,  Cet  ke 

1,(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,1991), hlm 125-126. 
28 Ibid,. hlm 127. 
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b.Rumah tempat  kediaman  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1)  

pasal  ini ditentukan oleh suami istri bersama. 

Tempat kediaman  dalam  ayat  (1)  dalam  artian  tempat  tinggal  

atau rumah yang bisa di tempatipasangan suami istri dan juga anak-anak 

mereka. 

Pasal 30 Undang-Undang perkawinan  merupakan  prolog  bagi  pasal 32, 

Undang-Undang perkawinan menyatakan bahwa: Suami istri memikul 

kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi  

sendi dasar  dari  susunan  masyarakat. Oleh karena itu, mereka (suami 

istri) harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan 

bersama, disamping mereka (suami istri)  harus  saling  mencintai,hormat-

menghormati dan  saling  memberi  bantuan  secara  lahir  dan  batin.  

Suami  sebagai  kepala rumah  tangga  melindungi  istrinya  dan  

memberikan segala  keperluan  hidup berumah tangga sesuai dengan 

kemampuan sang suami. Demikian pula istri dia wajib mengatur urusan 

rumah tangga sebaik-baiknya.Kemudian apabila salah  satu  dari  

keduanya  melalaikan  kewajibannya, mereka dapat menuntut ke 

pengadilan di wilayah mereka berdomisili. Hal ini sesuai dengan pasal 33 

dan  pasal  34 Undang-Undang perkawinan. Pada  pasal  33 Undang-

Undang perkawinan menerangkan bahwa suami-istri wajib saling cinta 

mencintai, hormat-menghormati,  setia memberi bantuan  lahir  batin  yang  

satu  kepada yang lain. Sedangkan pasal 34 Undang-Undang perkawinan 

menegaskan: 
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a. Suami   wajib   melindungi   istrinya   dan   memberikan   segala   

sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 

kemampuanya. 

b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. 

c. Jika  suami  atau  istri  melalaikan  kewajibannya  masing-

masing  dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. 

Kewajiban  suami  dalam  pasal  34  ayat  (1)  menegaskan  suami 

wajib melindungi istri dan keluarganya, yaitu memberikan rasa aman dan 

nyaman, dan istri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik mungkin. 

Jika keduanya malakukan sesuatu yang akibatnya melalaikan kewajibanya 

maka baik istri atau suaminya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. 

2. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak. 

Hak dan kewajiban orang tua dan anak terdapat kewajiban timbal 

balik yang disebut dengan alimentasi. Kedua orang tua wajib untuk 

memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. 

Sedangkan anak wajib untuk menghormati orang tua dan mentaati 

kehendak orang tua yang baik. Selain itu apabila anak telah dewasa, ia 

wajib untuk memelihara orang tua dan keluarganya dalam garis lurus ke 

atas sesuai dengan kemampuannya. 

 Mengenai alimentasi diatur dalam pasal 45- pasal 49 undang-

undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan). Setiap 

anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah 

melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tuanya 
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selama orang tuanya tidak dicabut dari kekuasaannya. Kekuasaan orang 

tua memberi wewenang kepada orang tua untuk mewakili anaknya dalam 

perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan. Meskipun demikian \, 

pasal 48 UU perkawinan menentukan bahwa orang tua tidak 

diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang 

tetap yang dimiliki oleh anaknya yang berada dibawah kekuasaannya 

tersebut. Kecuali apabila kepentingan si anak menghendakinya. 

 Hak dan kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak tetap 

berlangsung meskipun perkawinan anatara kedua orang tua putus . 

Kekuasaan orang tua akan berakhir apabila : 

1. Anak mencapai umur 18 tahun. 

2. Anak kawin 

3. Salah satu atau kedua orang tua dicabut kekuasaannya. 

Pasal 49 ayat (1) UU perkawinan menetukan bahwa yang dapat meminta 

pencabutan kekuasaan orang tua adalah: 

1. Orang tua yang lain 

2. Keluarga anak dalam garis lururs ke atas. 

3. Saudara kandung yang telah dewasa. 

4. Pejabat yang berwenang. 

Pengadilan akan memberikan keputusannya mencabut kekuasaan orang 

tua apabila terbukti: 

1. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya. 

2. Ia berkelakuan buruk sekali. 
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Ayat (2) dari ketentuan tersebut menegaskan bahwa meskipun orang tua 

dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi 

biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.29 

3. Hak dan Kewajiban dalam Perceraian. 

hak dan kewajiban dalam perceraian didalam Pasal 41 UU No.1 

Tahun 1974 akibat putusnya perkawinann karena perceraian ialah: 

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan 

mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan 

anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-

anak, Pengadilan memberi keputusan. 

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan 

dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam 

kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut 

pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya 

tersebut. 

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 

memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu 

kewajiban bagi bekas isteri.30 

 

                                                           
29 Komariah,SH., M.Si., M.Hum. 2002. Hukum Perdata cet-1 Malang.UMM Press hlm 65  
30 Komariah,SH., M.Si., M.Hum. 2013. Hukum Perdata cet-5 Malang.UMM Press hlm 67  

 


