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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia.

Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan

menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat dan juga

hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum,

selama maupun sesudah perkawinan berlangsung.

Di dalam Kepustakaan perkawinan mempunyai pengertian sebagai aqad, yang

menghalalkan pergaulan dan membatasi baik hak dan kewajiban serta tolong

menolong, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang keduanya bukan

muhrim.

1. Perkawinan menurut istilah keagamaan disebut nikah yaitu : melakukan akad

atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan

perempuan dalam rangka mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi

rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara rahmat Tuhan Yang Maha Esa.1

2. Di Indonesia, aturan mengenai perkawinan tidak saja dipengaruhi adat setempat,

tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai macam ajaran agama, seperti agama Hindu,

Budha, Kristen serta agama Islam

1 Mr. Martiman Prodjohamidjojo, Ilmu Perundang-undangan, Jakarta : PT. Indonesia ,
jakarta, 2004, hal 1
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Adanya beragam pengaruh di dalam masyarakat tersebut mengakibatkan

terjadinya banyak aturan yang mengatur masalah perkawinan. Perbedaan dalam

cara melakukan perkawinan sebagai pengaruh dari pengaturan perkawinan,

membawa konsekuensi pada cara hidup kekeluargaan, kekerabatan, dan

kekayaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

3 . Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan, bangsa Indonesia sudah mengenal pemberlakuan hukum secara

plural yang diterapkan berdasarkan golongan penduduk.

Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29, yang menentukan :

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 batasbatas hukum,

agama dan kesusilaan.

3. Perjanjian tersebut 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.. Setiap calon suami atau calon istri dapat menentukan

apakah seluruh harta benda mereka akan bercampur atau hanya sebagian saja

yang akan tercampur dan sebagian lagi terpisah, atau sama sekali tidak ada

campuran harta benda, sehingga masing-masing mempunyai harta bendanya

sendiri, menurut Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila oleh
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calon suami atau calon istri sebelum perkawinan dilangsungkan tidak dibuat

perjanjian kawin yang mengatur persatuan (campuran) harta secara bulat antara

harta istri dan suami maka mengakibatkan terjadi pencampuran persatuan bulat

harta kekayaan perkawinan. Pencampuran itu terjadi terhadap harta yang mereka

bawa, maupun yang akan mereka peroleh sepanjang perkawinan.

Isi yang diatur di dalam perjanjian kawin tergantung pada pihakpihak calon

suami-calon istri, asal tidak bertentangan dengan undangundang, agama dan

kepatutan atau kesusilaan. Bentuk dan isi perjanjian kawin, sebagaimana halnya

dengan perjanjian pada , hal 182 umumnya, kepada kedua belah pihak diberikan

kebebasan asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau

tidak melanggar ketertiban umum. Dasar hukum dari keadaan tersebut di atas,

dapat dilihat dari bunyi Pasal 1320 juncto Pasal 1338 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata isinya

sebagai berikut : Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan sebagai berikut :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi

mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan

sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang

dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.
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Perjanjian kawin yang dilakukan oleh calon suami istri semacam ini biasanya berisi

mengenai janji tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Masing

masing pihak memperoleh apa yang diperoleh atau didapat selama perkawinan itu

termasuk keuntungan dan kerugian.2

Dari keadaan tersebut diatas membawa dampak terhadap pasangan suami istri

membuat perjanjian kawin setelah perkawinan yaitu pertama, jika terjadi pemberian

hibah atau testamen dari orang tua kepada suami atau istri dengan maksud agar tidak

dimasukan dalam pencampuran harta bersama selama perkawinan mereka. Kedua,

melindungi perekonomian keluarga. Jika bisnis suami atau istri hancur, maka bisnis si

istri atau suami tak perlu ikutan jadi korban sehingga masih ada modal untuk

membiayai pendidikan anak serta menata ulang kehidupan. Ketiga, sebagai tindakan

preventif untuk mencegah terjadinya kerugian lebih besar. Terutama kepada pihak

suami atau istri yang bekerja dalam jabatannya sebagai direktur suatu perseroan

terbatas yang mempunyai utang kepada pihak bank sehingga apabila terjadi kesalahan

atau kelalaian maka hanya harta pribadi suami atau harta pribadi istri dapat ditagih

pelunasannya. Pada mulanya keberadaan perjanjian kawin di Indonesia kurang begitu

populer dan mendapat perhatian, karena mengadakan perjanjian kawin mengenai

harta antara calon suami istri dirasakan oleh masyarakat Indonesia sebagai sesuatu hal

yang kurang pantas dan dapat dianggap menyinggung satu sama lainnya. Akan tetapi

dalam perkembangan selanjutnya tidak mustahil suatu kebutuhan yang mutlak yang

2 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hal 11
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sekiranya perlu mendapatkan pemikiran sejak awal, sebab perkembangan bidang

perkawinan menyimpang dari pola yang ditetapkan sehingga munculnya

perkembangan baru akan senantiasa aktual dan kadang menimbulkan polemikyang

kemudian mempengaruhi sikap pemikiran untuk menimbang secara untung dan rugi

secara materi pada saat memasuki jenjang perkawinan Salah satu yang kemudian

menarik perhatian kita adalah mengenai perjanjian kawin yang dibuat setelah

dilangsungkan perkawinan, sehingga hal ini menjadi penting dan menarik untuk

dikaji lebih jauh. Perkembangan ini dapat dilihat dari adanya kemungkinan bahwa

pelaksanaan pembuatan perjanjian kawin dilakukan setelah perkawinan

dilangsungkan dengan dasar Penetapan Hal ini menimbulkan berbagai persoalan

dalam proses pencatatan dalam akta perkawinan maupun dampaknya terhadap pihak

ketiga. Oleh karena itu penulisan mengambil judul. TINJAUAN YURIDIS

MENGENAI PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH

DILANGSUNGKANNYA PERKAWINAN.

B. Perumusan masalah

Berdasarkan urain di atas dapat di kemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bilakah perjanjian kawin itu dibuat oleh para pihak?

2. Bagaimanakah akibat hukum perjanjian kawin terhadap harta perkawinan?

3. Bagaimanakah akibat hukumnya dalam hal perjanjian kawin yang dibuat oleh para pihak

setelah berlangsungnya perkawinan?
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C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis yaitu

a. Untuk mengetahui tijauan pustaka mengenai perjanjian kawin

b. Untuk mengetahui pembagian harta istri yang meninggal terhadap suami dan anak di

dalam suatu perkawinan

D. Manfaat Penulisan

a. Manfaat Teoritis

Mengetahui bahwa hasil penulisan ini dapat menyumbang pemikiran di bidang

hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya mengenai

perjanjian kawin.

b. Manfaat praktis

Mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan atau diterapkan

dalam pengambilan kebijakan hukum dalam perjanjian kawin dengan menerapkan

kebijakan hukum perdata.

E. Manfaat penelitian

Pembahasan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian

Kawin Yang Dibuat Setelah Dilangsungkannya Perkawinan” manfaat adalah untuk

mengetahui apa saja penyebab terjadinya perjanjian kawin.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian Kawin

Pengertian Perjanjian Perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan

calon isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan (diadakan), untuk

mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta benda mereka.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai pelaksana dari UU Perkawinan tidak

mengatur mengenai perjanjian perkawinan. Untuk itu melalui Petunjuk dari

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/0807/75 memberikan pendapatnya

untuk memperlakukan ketentuan-ketentuan yang sudah ada sebelumnya, sebagaimana

diatur di dalam KUH Perdata bagi yang menundukkan peraturan tersebut. Hukum

adat bagi golongan Bumi Putera dan Huwelijke Orddonnantie Christen Indonesiers

(Stb. 1933 No. 74) bagi golongan Bumi Putera yang beragama kristen.3]

Menurut Sistem KUH Perdata, harta kekayaan bersama yang menyeluruh (algehele

gemeenschap van goederen) adalah akibat yang normal dari suatu perkawinan.

Pembatasan atau penutupan setiap kebersamaan harta yang menyeluruh hanya dapat

dilakukan dengan suatu perjanjian perkawinan.

Pada Umumnya suatu Perjanjian Perkawinan dibuat dengan alasan, sebagai berikut :

3]www.Tabir Hukum.blogspot.com2013 hal 32
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1. Jika terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari

pihak yang lainnya.

2. Kedua belah pihak dapat masing-masing membawa masukan yang cukup besar.

3. Masing-masing dari mereka memiliki usaha sendiri-sendiri; sehingga jika salah

satu jatuh, maka yang lainnya tidak tersangkut.

4. Atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum pernikahan, masing-masing akan

bertanggunggugat secara sendiri-sendiri.

Maksud dari Pembuatan Perjanjian Perkawinan yaitu untuk mengadakan

penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan mengenai harta kekyaan bersama

(Dalam Pasal 119 KUH Perdata). Dengan itu para pihak bebas untuk menentukan

bentuk hukum yang dikehendakinya terhadap harta kekayaan yang menjadi objeknya.

UU Perkawinan memposisikan ketentuan mengenai Perjanjian Perkawinan di dalam

Pasal 29 KUH PErdata, yang pada intinya bahwa suatu perjanjian perkawinan

diperbolehkan jika tidak bertentangan dengan agama, hukum dan kesusilaan. Akan

tetapi di dalam pasal tersebut tidak diatur mengenai materi dari perjanjian perkawinan

seperti diatur di dalam KUH Perdata.

Perjanjian Perkawinan Menurut Burgerlijk Wetboek Perjanjian perkawinan diatur

pada perjanjian perkawinan berlaku mengikat para pihak  mempelai apabila terjadi

perkawinan.
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Dengan mengadakan perjanjian perkawinan kedua calon suami isteri berhak

menyiapkan dan menyampaikan  beberapa penyimpangan dari peraturan undang-

undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata

susila yang baik dalam tata tertib umum dengan ketentuan antara lain.tidak boleh

mengurangi hak suami sebagai kepala keluarga tanpa persetujuan isteri, suami tidak

boleh memindahtangankan barang-barang tak bergerak isteri.".dibuat dengan akta

notaris sebelum perkawinan berlangsung dan berlaku sejak saat perkawinan

dilangsungka.tidak berlaku terhadap pihak ketiga sebelum di atur di kepaniteraan

Pengadilan negeri di daerah hukum berlangsungnya perkawinan itu atau jika

perkawinan berlangsung di luar negeri maka di kepaniteraan dimana akta perkawinan

dibukukan dalam diregister.

1.  ISI PERJANJIAN PERKAWINAN

Mengenai isi perjanjian perkawinan ini dalam UU Perkawinan tidak dibahas, namun

yang ada bahwa perkawinan tidak boleh bertentangan dengan agama, hukum dan

kesusilaan. Dengan demikian, mengenai isi perjanjian perkawinan diserahkan kepada

pejabat-pejabat umum yang memiliki wewenang untuk memberikan penafsirannya.

Dalam KUH Perdata terkandung asa-asas, yang menyatakan bahwa kedua belah

pihak ini bebas di dalam menentukan isi perjanjian perkawinan yang dibuatnya. Pasal

139 KUH Perdata menetapkan bahwa di dalam perjanjian perkawinan tersebut, kedua

calon suami isteri ini dapat menyimpangi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan di

dalam harta bersama; penyimpangan-penyimpangan ini bisa saja terjadi, jika tidak
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bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum dengan tidak

mengenyimpangkan juga isi ketentuan dari Pasal 139 KUH Perdata.

Asas kebebasan kedua belah pihak di dalam menentukan isi perjanjian perkawinan ini

dibatasi oleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak membuat janji-janji yang bertentangan dengan ketertiban umum dan

kesusilaan.

2. Perjanjian perkawinan ini tidak boleh mengurangi hak-hak karena kekuasaan

suami, hak-hak karena kekuasaan orang tua, hak-hak suami dan isteri yang hidup

terlama.

3. Tidak dibuatnya janji-janji yang mengandung pelepasan hak atas peninggalan.

4. Tidak dibuat janji-janji mengenai harta perkawinan yang akan diatur oleh UU

negara Asing.

2. BENTUK BENTUK PERNJANJIAN PERKAWINAN

Perjanjian Perkawinan menurut KUH Perdata harus dibuat dengan akta notaris

(Dalam Pasal 147). Hal ini dapat dilakukan, kecuali untuk keasbsahan perjajian

perkawinan yang juga bertujuan untuk :
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1. Untuk mencegah dari perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat dari

perjanjian ini akan dipikul untuk seumur hidup.

2. Untuk didapatnya kepastian hukum.

3. Sebagai satu-satunya alat bukti yang sah.

4. Untuk mencegah kemungkinan terdapatnya penyelundupan atas ketentuan di dalam

Pasal 149 KUH Perdata.

Selain dengan kata notaries, perjanjian perkawinan harus dilakukan sebelum

perkawinan (Dalam Pasal 147); karena setelah perkawinan berlangsung dengan cara

apapun juga, perjanjian perkawinan itu tidak dapat diubah (Dalam Pasal 149 KUH

Perdata). Menurut Soetojo Prawirohamidjojo, Asas tidak dapat diubahnya perjanjian

perkawinan ini adalah sistem harta benda perkawinan yang dipilih oleh suami isteri

pada saat berlangsungnya perkawinan yang menyandarkan pada pokoknya akan

kekhawatiran, bahwa semasa perkawinan sang suami dapat memaksa isterinya untuk

mengadakan perubahan-perubahan yang tidak diinginkan si istriPerjanjian

perkawinan diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan No. I Tahun 1974.

Perjanjian Perkawinan adalah: Perjanjian yang dilakukan oleh calon suami/istri

mengenai kedudukan harta setelah mereka melangsungkan pernikahan. Menurut

KUHPerdata dengan adanya perkawinan, maka sejak itu harta kekayaan baik harta

asal maupun harta bersama suami dan istri bersatu, kecuali ada perjanjian

perkawinan.
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UU Perkawinan No. I Tahun 1974 mengenai 2 (dua) macam harta perkawinan, yaitu:

1. Harta asal/harta bawaan

2. Harta bersama (Pasal 35)

Harta asal adalah harta yang dibawa masing-masing suami/istri ke dalam perkawinan,

di mana pengurusannya diserahkan pada masing-masing pihak.Harta bersama adalah

harta yang dibentuk selama perkawinan. Berbeda dengan yang ada dalam

KUHPerdata, dalam UU Perkawinan No. I Tahun 1974, adanya perkawinan harta itu

tidak bersatu tetap dibedakan antara harta asal dan harta bersama.

Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka harta asal suami istri tetap terpisah dan

tidak terbentuk harta bersama, suami istri memisahkan harta yang didapat masing-

masing selam perkawinan. Dalam penjelasan pasal 29 disebutkan bahwa tak’ilik-talak

tidak termasuk dalam perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan itu dibuat pada

waktu atau sebelum perkawinan berlangsung.

Perjanjian perkawinan itu harus dibuat secara tertulis atas persetujuan kedua belah

pihak yang disahkan Pencatat Perkawinan. Apabila telah disahkan oleh Pegawai

Pencatat Perkawinan, maka isinya mengikat para pihak dan juga pihak ketiga

sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut.

Perjanjian perkawinan itu dimulai berlaku sejak perkawinan berlangsung dan tidak

boleh dirubah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dengan syarat tidak

merugikan pihak ketiga yang tersangkut.Syarat-syarat perkawinan diatur mulai Pasal
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6 samapai Pasal 12.Pasal 6 s/d Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang

bersifat materiil, sedang Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat

formil. Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6 s/d

11, yaitu:

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai Untuk

melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus

mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah

meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.

Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak

wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari

pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun

wanita.Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat

kawin lagi kecuali memnuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.Apabila suami dan istri yang

telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua

kalinya.Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu

tunggu.Dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 waktu tunggu itu

adalah sebagaui berikut:

Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari,

dihitung sejak kematian suami.

Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih

berdatang bulan adalah 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, yang dihitung
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sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hokum yang

tetap.Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu

tunggu ditetapkan sama[ai melahirkan.

Bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda dan bekas

suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin tidak ada waktu tunggu.Pasal 8

Undang-undang No. I/1974 menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang

yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke

atas/incest.

Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu anatara saudara, antara

seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara

neneknya/kewangsaan. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan

ibu/bapak tiri/periparan.Berhubungan sususan, yaitu orang tua susuan, anak susuan,

saudara susuan dan bibi/paman susuan.

Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam

hal seorang suami beristri lebih Dari seorang mempunyai hubungan yang oleh

agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.Syarat perkawinan secara

formal dapat diuraikan menurut Pasal 12 UU No. I/1974 direalisasikan dalam Pasal 3

s/d Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Secara singkat syarat formal ini

dapat diuraikan sebagai berikut:

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan

kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan di mana
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perkawinan itu akan dilangsungkan, ddilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum

perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon

mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur,

agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3-5)

Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah

sudah memenuhi syarat/belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal

tersebut (Pasal 6-7).

Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat

pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat

antara lain:

Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin.  hari, tanggal, jam

dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (pasal 8-9). Barulah perkawinan

dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hokum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta

perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka

perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu

untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada

suami dan Istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (pasal 10-13).

Menurut Pasal 2 UU No.I/1974 sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hokum

masing-masing agamnya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1).

Ayat 2 mengatakan:
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Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan dengan yang

berlaku.

Kalau kita lihat Pasal 1 dan 2 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan di

Indonesia itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Perkawinan itu

dinyatakan sah apabila menurut agama, baru setelah itu dicatat berdasarkan peraturan

yang berlaku. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan secara Islam harus

dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sedang mereka yang melangsungkan

perkawinan di luar agama islam dicatat di Kantor Catatan Sipil.

Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu sebaiknya yaitu

dilakukan dulu pencatatan di Kantor Catatan Sipil, baru dilakukan secara agama

kalau mau. Menurut Pasal 26 KUHPerdata perkawinan itu hanya dipandang dalam

hubungan-hubungan perdata; artinya undang-undang menyatakan bahwa suatu

perkawinan itu sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam

KUHPerdata sedang syarat-syarat serta peraturan agama tidaklah

diperhatikan/dikesampingkan.

UU No. I/1974 menganut asas monogamy tidak mutlak. Hal tersebut dapat kita lihat

dari isi Pasal 3 sebagai berikut:

Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang

istri. Sedang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.Pengadilan dapat

memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila

dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
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Ijin pengadilan diberikan kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu

orang apabila memenuhi syarat fakultatif dan syarat kumulatif.Syarat fakultatif

adalah syarat yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) yaitu:

Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Istri mendapat cacat

badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan Istri tidak dapat melahirkan

keturunan.

Sedangkan syarat kumulatif terdapat pada pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan:

Adanya perjanjian dari istri/istri-istriAdanya kepastian bahwa suami mampu

menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.Adanya

jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Jadi seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang harus memenuhi salah satu

syarat fakultatif dan semua syarat kumulatif yang telah ditentukan oleh undang-

undang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menganut asas monogamy, tapi

monogamynya adalah mutlak. Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 27 dan 28

KUHPerdata yang menyatakan bahwa asas perkawinan adalah monogamy serta

menganut adanya asas kebebasan kata sepakat di antara para calon suami istri,

melarang adanya poligami.

Pasal 27 KUHPerdata berisi:
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Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu

orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki

sebagai suaminya.

Pasal 28 KUHPerdata berisi:

Asas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara calon suami-

istri.Didalam hokum islam, asas perkawinan itu sebenarnya monogamy tidak mutlak,

hokum poligami seorang laki-laki boleh mempunyai istri lebih dari seorang (maximal

4 orang) asal dapat memenuhi syarat yang ditentukan. Syarat utama beristri lebih dari

seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Apabila starat utama yang disebut dalam ayat(2) tidak mungkin dipenuhi, suami

dilarang beristri lebih dari seorang (Pasal 55 ayat 2 dan 3 kompilasi hokum islam)

Dalam Alquran suarat 4 (an-nisa ayat 3) menyatakan sebagai berikut:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan

yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang

kamu senangi, dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat

berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki,

yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
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Berlaku adil adalah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat,

giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan

syarat-syarat yang utama adalah harus berlaku adil.4]

B. Pengertian Perjanjian Perkawinan Dalam Arti Formal Dan

Material

1. Perjanjian Perkawinan Dalam Arti Formal

Untukpertama kali, masalah pengertian perjanjian perkawinan dalam arti tersebut di

atas, telah diketengahkan oleh ahli hukum Belanda, Hamaker dalam karyanya yang

terkenal itu diterbitkan pada tahun 1898 yang merumuskan perjanjian perkawinan

dalam arti formal sebagai berikut:

Pengertiannya:

Tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara

calonsuami istri mengenai perkawinan mereka, tidak di persoalkan apa isinya.

Dari rumusan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sarjana tersebut tidak menitik

beratkan pada isi perbuatan hukum, akan tetapi menekankan pada unsur-unsur abstrak

yang formal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

a. saat perjanjian itu dilangsungkan

b. apa sebab perjanjian itu dilaksanakan

4]Hukum Perdata Wordpress.com2011 hal 23
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c. orang-orang yang melangsungkan kontrak itu.

Definisi Hamaker tersebut tidak menyelesaikan persoalan yang timbul atau tidak

memberikan jawaban atas pertanyaaan yang dikemukakan para ahli hukum, antaralai:

1. Apakah perjanjian untuk mengadakan perhitungan kelak menurut isinya adalah

perjanjian perkawinan, dan peraturan manakah yang berlaku untuk masalah itu

2. Apakah suatu yang dilangsungkan oleh suami istri sesudah mereka kawin

bertentangan dengan pasal 149 KUHPerdata.

3. perjanjian-perjanjian manakah yang dapat dibuat oleh suami istri sesudah mereka

kawin    selama tiga tahun dan yang memerlukan pengesahan hakim.

Apabila kita berpendapat bahwa perjanjian perhitungan yang menyimpang adalah

suatu perjanjian mengenai perjanjian perkawinan maka hal itu akan membawa akibat

berlakunya peraturan-peraturan tentang perjamjian perkawinan.

Apabila perjanjian tersebut dibuat sebelum tanggal 1 januari 1957 maka perjanjian

itu adalah batal karena bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 147 KUNPerdata.

Apa bila perjanjian itu dibuat setelah tanggal tersebut akan tetapi belum lewat

jangka waktu tiga tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan, perjanjian yang

demikian juga batal. Akan tetapi apabila dibuat sesudah lewat tiga tahun, maka

perjanjian itu memerlukan pengesahan Pengadilan Negeri setempat.

2. Perjanjian Perkawinan Dalam Arti Materil
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Untuk memperoleh bahan-bahan yang lengkap agar pertanyaan tersebut diatas  dapat

dijawab, perkenakanlah penulisan membuat kutipan dari yang berbunyi sebagai

berikut:

Pengertiannya:

Perjanjian perkawinan dapat dibuat, baik oleh calon suami istri sebelum perkawinan

dilangsungkan, maupun oleh suami istri sesudah perkawinan dilangsungkan.Untuk

mengubah hukum harta perkawinan antara kedua belah pihak yang berlaku

berdasarkan undang-undang atau perjanjian perkawinan adalah suatu peraturan yang

harus dimuat  atau di cantumkan dalam perjanjian perkawinan.Mengubah pembagian

persatuan barang-barang suami istri hanya dapat diperjanjikan dalam perjanjian

perkawinan.

Oleh sebab itu, untuk  melengkapi pembahasan penulisan tentang pengertian

perjanjian perkawinan dalam arti yang materil, perkenakanlah penulisan menurunkan

lagi pendapat ahli hukum yang modren, seperti yang disebut di bawah ini.

Pengertiannya:

Perjanjian yang dilakukan antara calon suami istri untuk mengatur hukum harta

kekayaan dan atau hukum warisan yang menimbulkan akibat untuk mereka atau salah

seorang dari mereka.Rumusan tersebut dititik beratkan pada pengaturan dari akibat

perjanjian yang mereka langsungkan. Pengaturan ini dapat membawa akibat tidak

menurut  maksut para  pihak, apabila tidak dengan jelas dimasukkan kedalam

perjanjian  perkawinan yangbersangkutan.Dengan demikian baru dapat ditemukan
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jiwa suatu perjanjian perkawinan, setelah mempelajari dengan cermat perjanjian

perkawinan yang beraneka ragam yang dilangsungkan oleh suami istri atau calon

suami istri.

dalam suatu perjanjianperkawinan dapat diatur antaralain:

1. Si istri berhak mengatur sendiri urusan harta kekayaan pribadinya baik barang

bergerakmaupun takbergerak dan menikmati sendiri pula dengan bebas akan segala

pendapatan pribadi.

2. Bahwa walaupun berlakunya persatuan menurut undang-undang akan tetapi tanpa

persetujuan istri, suami tak boleh memindahtangankan atau memberati barang-barang

tak bergerak si istri.

3. Bahwa dalam perjanjian perkawinan dapat ditetapkan hubungan bagi anak-anak

yang lahir dari perkawinan mereka.

4. Selama perkawinan tidak akan melakukan permaduan.

5. bilamana terjadi perceraian, anak yang dibawah umur akan ikut ibunya atas

perongkosan ayahnya.

6. Harta benda yang didapat sebelum perkawinan tetap menjadi milik masing-masing

dan harta benda yang didapat selama perkawinan adalah milik kedua belah pihak.

Perjanjain perkawinan yang diatur dalam pasal 29 undang-undang perkawinan

No. 1 Tahun 1974 jo pasal 12 huruf “h” peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975

adalah lebih luas yaitu bukan hanya mengatur hukum harta kekayaan akibat
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perkawinan calon suami istri atau suami istri melainkan juga meliputi syarat-syarat

atau keinginan-keinginan yang harus di penuhi oleh calon suami istri atau suami istri

sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan

kesusilaan.

Apa bila diteliti dengan seksama pasal-pasal 119, 139 sampai dengan 142 dan

pasal 168 KUHPerdata, perjanjian perkawinan boleh mempunyai arti yang formal,

akan tetapi pasal 147 KUHPerdata dan pasal 29 ayat 3 dan 4 undang-undang tentang

perkawinan No. 1 Tahun 1974 juga mengandung pengertian yang material

pula.Seorang yang belum dewasa tapi memenuhi syarat untuk kawin, dapat

menyetujui segala perjanjian dalam perjanjian perkawinan asal saja ia dibantu oleh

mereka yang izinnya diperoleh ketika ia melangsungkan perkawinan.Sebaliknya

seorang belum dewasa yang telah mencapai umur 18 tahun dapat membuat testamen

(vide pasal 151 KUHPerdata jo pasal 7 jis pasal 29 undang-undang tentang

perkawinan No. 1 Tahun 1974, pasal 168 dan pasal 897 KUHPerdata).5]

Segala tindakan untuk menguntungkan pihak-pihak lain tidak dapat dilakukan

lagi apabila ia telah menunjukan calon suami (isteri) sebagai ahli waris satu-satunya

dalam perjanjian perkawinan.

C.   Pengertian Perkawinan dan Tujuan Perkawinan
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Semua peraturan yang ada dalam suatu undang-undang tidak terlepas dari hal-hal

yang memang sudah diatur dalam5 suatu agama, seperti adanya peraturan mengenai

perkawinan yang merupakan suatu persoalan yang tidak pernah terlepas dari

kehidupan manusia.Perkawinan merupakan ikatan antara seorang laki-laki dan

perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan isi Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengaturnya.

Jadi, segala perilaku yang dilakukan manusia tidak terlepas dari aturan agama dan

negara yang mengaturnya.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah:

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Negara yang berdasarkan Pancasila, sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha

Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau

kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani,

tetapi juga unsur batin atau rohani yang juga mempunyai peranan yang penting.

Membentuk keluarga yang bahagia, mempunyai keturunan memang merupakan

tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan merupakan hak dan kewajiban

orangtua.

5]dr.Henry Lee A Weng, Segi Hukum Dalam Perjanjian Kawin rimbow Medan
Tahun 2000 hal 31
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Apabila definisi perkawinan tersebut ditelaah, maka terdapatlah lima unsur

perkawinan didalamnya yaitu:

1) Ikatan lahir batin

Suatu perkawinan memiliki ikatan lahir yang merupakan ikatan yang dapat dilihat

dan mengungkapkan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup

bersama sebagai suami istri. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan  non formal

yang tidak dapat dilihat, karena hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang

mengikatkan diri pada ikatan

perkawinan karena ikatan batin adalah dasar ikatan lahir, sehingga dijadikan fondasi

yang kokoh dalam membentuk dan membina keluarga yang kekal dan bahagia.

2) Antara seorang pria dan seorang wanita

Ikatan perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 hanya

diperuntukkan untuk sepasang laki-laki dan perempuan dan mengandung asas

perkawinan monogami.

3) Sebagai suami istri

Persekutuan suami istri dianggap sah, apabila telah memenuhi syarat-syarat yang

ditentukan oleh undang-undang, baik syarat intern maupun syarat ekstern. Syarat

intern adalah syarat yang menyangkut pihak yang melakukan perkawinan yaitu

kesepakatan mereka, kecakapan, dan adanya izin dari pihak lain yang harus diberikan

untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat ekstern adalah syarat yang

menyangkut formalita kelangsungan perkawinan.

4) Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
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Membentuk keluarga yang bahagia erat kaitannya dengan keturunan yang merupakan

tujuan dari perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan merupakan hak dan

kewajiban orang tua. Untuk mencapainya, diharapkan kekal dalam perkawinan yaitu

sekali orang melakukan perkawinan tidak akan melakukan perceraian untuk

selamanya kecuali cerai karena kematian.

5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan menurut undang-undang ini adalah membentuk keluarga yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu, suami istri perlu

saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan

kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.Berdasarkan

uraian diatas, bahwa perkawinan haruslah berlangsung seumur hidup, walaupun pada

akhirnya harus bercerai maka harus melalui syarat yang ketat dan hal itu merupakan jalan

terakhir. Suatu keluarga dianggap bahagia, apabila telah memenuhi dua kebutuhan pokok

yaitu kebutuhan jasmaniah dan kebutuhan rohaniah. Kebutuhan jasmaniah adalah

sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan kebutuhan rohaniah

adalah seorang anak yang akan menjadi buah hati mereka sendiri.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

perundangan yang berlaku. Bagi suatu Negara dan bangsa seperti Indonesia adalah

mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung

prinsip-prinsip dan memberi landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi

pegangan dan telah berlaku untuk berbagai golongan dalam masyarakat kita.
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Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

merupakan ikatan yang sangat kuat antara suami dan istri yang bertujuan untuk

membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa

karena sebagai orang yang beragama tentulah harus mengikuti peraturan yang ada.

Suatu keluarga haruslah memenuhi kebutuhan pokok yang mendasar dalam

kehidupan yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniah.

Apabila semua itu terpenuhi, maka akan tercapailah apa yang menjadi tujuan dari

perkawinan tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan.Perkawinan dalam Islam yang disebut pernikahan merupakan akad yang

sangat penting karena menyangkut relasi hubungan suami istri yang setara sebagai

dua subjek yang berdiri dalam posisi yang sama.

Sejatinya sebuah perkawinan harus didasari pemahaman akan posisi masing-

masing pihak yang sejajar  tanpa ada yang merasa lebih tinggi dan lebih berkuasa.

Mereka harus menyadari bahwa yang mempersatukan seorang laki-laki yang akhirnya

menjadi suami dan seorang wanita menjadi istri adalah akad. Sebab akadlah yang

menjadikan suami boleh berhubungan badan dengan seorang perempuan.

Pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3

menyebutkan: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang

sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan

melaksanakannya merupakan ibadah.  Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.Akad nikah tersusun

daripada sighot (susunan kata) yang berarti ijab, yakni penyerahan dari pihak pertama

dan qobul, yakni penerimaan dari pihak kedua atas pertalian nikah yang dimaksud.
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Rumusan tentang ketentuan pelaksanaan perkawinan dalam konteks ini adalah

perkawinan dalam lingkup keberlakuan bagi penganut Islam, yaitu sebelum dilakukan

pesta perkawinan, maka kedua calon mempelai wajib melakukan akad nikah.

Adapun pengertian akad berarti pelaksanaan nikah dengan ijab dan kabul. Jadi,

akad nikah merupakan perjanjian antara seorang wanita dan seorang pria, guna

mengikat diri dalam suatu perkawinan melalui rangkaian ijab-kabul yang dilakukan

oleh kedua belah pihak dengan mahar yang telah ditentukan, dengan menghadirkan

dua orang saksi.

Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon

gholidzon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,

mawaddah dan rahmah. Sebagai perbandingan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal

2 disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Menurut Yahya Harahap bahwa Kompilasi Hukum Islam mempertegas

filosofis perkawinan Islam, tanpa mengurangi landasan filosofi Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Landasan filosofi itu dipertegas dan

diperluas dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di atas Undang-undang berisi inti-

inti.

1) Perkawinan semata-mata mentaati perintah Allah

2) Melaksanakan perkawinan adalah ibadah

3) Ikatan perkawinan bersifat “mitsaqan ghalidzan”.
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Nikah adalah suatu perjanjian untuk mensahkan hubungan kelamin antara seorang

pria dengan seorang wanita untuk melanjutkan keturunan. Nikah secara Islam

dilaksanakan menurut ketentuan yaitu melaksanakan ikatan persetujuan (akad) antara

seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah

pihak, yang dilakukan oleh wali pihak wanita menurut ketentuan-ketentuan yang

sudah diatur oleh agama.

Sahnya perkawinan menurut hukum Islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-

syarat sebagai berikut :

1) Syarat umum

Perkawinan haruslah sesuai dengan peraturan-peraturan yang termaktub dalam

Alquran.

2) Syarat khusus

Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dan haruslah seagama, akil baligh,

sehat baik rohani maupun jasmani.

3) Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin

4) Harus ada Wali Nikah

5) Harus ada dua orang saksi, Islam, dewasa, dan adil

6) Bayarlah mahar

7) Sebagai proses akhir dan lanjutan dari akad nikah ialah pernyataan Ijab dan qabul.

Itulah syarat dan rukun untuk sahnya perkawinan menurut Islam. Hal ini untuk

menegaskan secara resmi dalam masyarakat, disunatkan untuk mengadakan walimah

atau pesta perkawinan sebagai rasa syukur sekaligus pengumuman terhadap khalayak

ramai mengenai perkawinan tersebut.



30

Perkawinan dalam Islam adalah pernikahan yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan

hajat kemanusiaan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka

mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, dan

memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-

ketentuan yang telah diatur oleh syariah.Perkawinan menurut hukum adat berarti

suatu ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan maksud

mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah

tangga, dan juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota

kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami. Serta menurut hukum adat, perkawinan

adalah ikatan perkawinan baik untuk pria dan wanita yang belum cukup dewasa

maupun yang sudah dewasa dan mampu untuk mandiri dan orangtua, keluarga dan

kerabat kedua belah pihak ikut campur terhadap pelaksanaannya.

Perkawinan yang dilakukan sendiri tanpa campur tangan orangtua dan kerabat

kedua belah pihak menurut pandangan masyarakat adat adalah perkawinan yang

bertentangan dengan hukum adat. Sedangkan perkawinan yang didasarkan pada

hukum agama semata-mata adalah tanggung jawab dari yang bersangkutan.

Perkawinan sebagai peristiwa hukum haruslah mendapat tempatnya dalam tata

hukum, perbuatannya harus terang bagi para kepala persekutuan yang bersangkutan,

hal ini juga menerima imbalan jasa atas legalisasinya. Hukum adat tidak dapat

membenarkan terjadinya perkawinan antara pria dan wanita tanpa adanya campur

tangan orang tua, walaupun anak-anak sudah dewasa. Bertindak melakukan

perjanjian perkawinan sendiri dihadapan hakim agama berarti segala sesuatunya

merupakan tanggung jawab sendiri.
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Hal ini dapat dilakukan di kalangan masyarakat adat yang tidak berdasarkan

ikatan kekerabatan, atau adanya kemungkinan untuk itu oleh Undang-undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi di kalangan masyarakat adat kekerabatan

melakukan perkawinan sendiri tanpa diketahui orang tua merupakan perbuatan

tercela, karena bertentangan dengan hukum adat.Soebekti menyatakan perkawinan

adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk

waktu yang lama.Soemiyati menjelaskan perkawinan dalam agama Islam mempunyai

kedudukan yang sangat penting, karena peraturan-peraturan tentang perkawinan

diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci. Hukum perkawinan Islam pada

dasarnya tidak hanya mengatur tatacara pelaksanaan perkawinan saja, melainkan juga

mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan.Misalnya,

hak6-hak dan kewajiban suami istri, pengoaturan harta kekayaan dalam perkawinan,

cara-cara untuk memutuskan perkawinan, biaya hidup yang harus diadakan setelah

putusnya perkawinan dan lain-lain.6]

syarat syarat perkawinan

Telah ditetapkan bahwa sebelum pernikahan dilaksanakan harus terlebi dahulu

melakukan hal-hal yang mendahului peneguhan perkawinan. Hal ini dijelaskan dalam

6]dr. Henry Lee A Weng,sh Segi Hukum Dalam Perjanjian Kawin Penerbit Rimbow Medan Tahun

2000 hal 150
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kanonik 1066 Sebelum perkawinan diteguhkan haruslah pasti bahwatiada satu hal

menghalangi peneguhannya secara sah dan halal.7]

Kemudian dalam kanonik 1067 dijelaskan pula Majelis Wali Gereja hendaknya

menentukan norma-norma mengenai penyelidikan calon mempelai serta juga

mengenai pengumuman nikah atau cara-cara lain yang tepat untuk melakukan

penyelidikan yang perlu sebelum perkawinan setelah menempati hal-hal tersebut

secara seksama, berulah paroki dapat meneguhkan perkawinan.Dalam Undang-

undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, mengenai syarat-syarat perkawinan diatur

dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12.Didalam hokum islam, asas perkawinan itu

sebenarnya monogamy tidak mutlak, hukum poligami seorang laki-laki boleh

mempunyai istri.

Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju

mengenai hal-hal yang pokok da7lam kontrak.

2.Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Asas cakap melakukan perbuatan8 hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa

dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa pendapat, menurut

KUHPerdata, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki,dan 19 th bagi wanita.Menurut

7]Sirman Dahwal, Perbandingan Perkawinan CV Mandar Maju, Bengkulu Tahun 2017 hal 110

8]Amelia.Wordpress.com Syarat Sahnya Perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata Tahun
2008 Hal 17
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UU no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dewasa adalah 19th bahi laki-laki, 16 th

bagi wanita.Acuan hukum yang kita pakai adalah KUHPerdata karena berlaku secara

umum.

3.Adanya Obyek.

Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang

yang cukup jelas.

4.Adanya kausa yang halal.

Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang

halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai

kekuatan hukum.8]
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul yang dipilih penulisan yaitu: “Tinjauan Yuridus

Mengenai Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Dilangsungkannya

Perkawinan”Di Indonesia, aturan mengenai perkawinan tidak saja dipengaruhi adat

setempat, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai macam ajaran agama.

1. Bilakahperjanjiankawinitudibuatolehparapihak?

2. Bagaimanakahakibathukumperjanjiankawinterhadaphartaperkawinan?

3. Bagaimanakahakibathukumnyadalamhalperjanjiankawin yang

dibuatolehparapihaksetelahberlangsungnyaperkawinan?

B. Data

Data sekunder yang diteliti terdiri atas:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang merupakan

peraturan perundang undangan yg berhubungan perjanjian kawin.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan

hukum primer antara lain berupa.

a. Tulisan dan pendapat para ahli hukum perdata mengenai asas asas

berlakunya  hukum perdata dalam perjanjian kawin.

b. Tulisan dan pendapat para ahli hukum perdata mengenai dilangsungkannya

perkawinan.

35
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C. Metode Pengumpulan Data

Metode yang di pergunakan penulisan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Kepustakaan(Library)

Melalui pustaka ini penulisan mengumpulkan berbagai bahan yang bersumber

dari bahan bahan kepustakaan, baik refrensi umum yang bersumber dari karya ilmiah

para sarjana maupun refrensi khusus berupa peraturan perundang undangan yang erat

hubungannya dengan judul yang dikehendaki oleh skripsi ini.

D. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penulusuran kepustakaan dianalisis secara deskriptif.

Dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum

perdata khususnya pada perjanjian kawin. Analisissecara deduktif  ini dipergunakan

penulisan dengan cara semaksimal mungkin akan memaparkan data data sebenarnya

dari yang diperoleh penulis.


