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ABSTRAK 

Perjanjian perkawinan yang dilakukan di tengah perkawinan merupakan 

solusi terbaik dari pasal sebelumnya yang mengatur bahwa perjanjian perkawinan 

hanya dapat dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan. Setelah adanya 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 yang mengabulkan 

pasal 29 ayat 1,3, dan 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, ada dampak yang 

serius mengenai status harta kekayaan suami istri dan terhadap pihak ketiga jika 

dilakukan di tengah perkawinan. Khususnya pada ayat 3, frasa yang dinyatakan 

pada pasal tersebut memunculkan ketidakjelasan terhadap pembagian harta pada 

perjanjian perkawinan yang dilakukan di tengah perkawinan, bagaimana teknis 

pembagian harta yang dipisah di tengah perkawinan, apakah seluruh harta sejak 

perkawinan, atau harta yang tersisa dalam perkawinan, atau harta yang akan 

muncul setelah perjanjian. Dengan demikian timbulah ketidakpastian hukum 

dalam pelaksanaanya. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library research) dengan 

pendekatan normatif menggunakan Undang-undang (Statute approach), untuk 

melihat sistem hukum dan dampak hukum dari ketentuan. Sedangkan metode 

analisis data yang digunakan adalah deskriptik analitik. Dalam metode 

pengumpulan data penyusun menggunakan teknik dokumemtatif. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan yang 

dilakukan di tengah perkawinan menimbulkan dampak yang cukup signifikan, 

yaitu terhadap status harta benda dalam perkawinan menjadi 3 bagian yaitu harta 

bawaan, harta bersama, dan harta pisah. Namun meski telah dipecah menjadi 3 

bagian, terhadap pemisahannya sendiri dalam putusan Mahkamah Konstitusi 

belum jelas mengaturnya. Selain itu dampak terhadap pihak ketiga akan terancam 

rugi, khusunya yang menjadi kreditur. Jika posisi debitur sukar untuk melunasi 

piutangnya. 

 

Kata kunci: Perjanjian Perkawinan Di tengah Perkawinan, Kejelasan Mahkamah 

Konstitusi, Dampak Perjanjian. 
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ABSTRACK 

The marriage agreement carried out in the middle of marriage is the best 

solution of the previous article which stipulates that the marriage agreement can 

only be done before or at the time of marriage. After the decision of the 

Constitutional Court Number 69 / PUU / XIII / 2015 which granted article 29 

paragraph 1.3, and 4 of Law Number 1 of 1974, there was a serious impact on the 

status of property of the husband and wife and the third party if carried out in the 

midst of marriage. Particularly in paragraph 3, the phrase stated in the article 

raises clarity about the distribution of property in the marriage agreement that is 

carried out in the middle of marriage, how the technical distribution of property is 

separated in the middle of marriage, whether all assets since marriage, or assets 

left in marriage, or assets will appear after the agreement. Thus the legal 

uncertainty arises in its implementation. 

 

This research is a library research with a normative approach using Statute 

approach, to see the legal system and the legal impact of the provisions. While the 

data analysis method used is analytic descriptive. In the method of compiling data 

using documentative techniques. 

 

The results of this study indicate that the marriage agreement carried out in 

the middle of marriage has a significant impact, namely the status of property in 

marriage into 3 parts, namely property, joint assets, and separate assets. But even 

though it has been divided into 3 parts, the separation from the Constitutional 

Court's decision does not clearly regulate it. In addition, the impact on third 

parties will be threatened by losses, especially those who become creditors. If the 

debtor's position is difficult to repay the debt. 

 

Keywords: Agreement on Marriage Performed Amid Marriage, Clarity of the 

Constitutional Court, Impact of Agreement. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam tulisan 

Bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah tulisan Bahasa 

Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab ke Latin dalam skripsi ini 

menggunakan transliterasi berdasarkan surat keputusan bersama menteri agama 

republik Indonesia dan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia 

Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar 

urutannya adalah sebagai berikut:   

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 ا

 ب

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ر

 ز

 س

Alif 

Bâ’ 

Tâ’ 

Sâ’ 

Jim 

Hâ’ 

Kha’ 

Dâl  

Zâl  

Râ’ 

Zai 

Sin 

tidak dilambangkan 

b 

t 

ś 

j 

ḥ 

kh 

d 

ż 

r 

z 

s 

Tidak dilambangkan 

Be 

Te 

Es (dengan titik di atas) 

Je 

Ha (dengan titik di bawah) 

Ka dan ha 

De 

Zet (dengan titik di atas) 

Er 

Zet 

Es 



 
 

x 
 

 ش

 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

 غ

 ف

 ق

 ك

 ل

 م

 ن

 و

 ه

 ء

 ي

Syin 

Sâd 

Dâd 

Tâ’ 

Zâ’ 

‘Ain 

Gain 

Fâ’ 

Qâf  

Kâf 

Lâm 

Mîm 

Nûn 

Wâwû 

Hâ’ 

Hamzah 

Yâ’ 

sy 

ṣ 

ḍ 

ṭ 

ẓ 

’ 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

’ 

Y 

es dan ye 

Es (dengan titik di bawah) 

De (dengan titik di bawah) 

Te (dengan titik di bawah) 

Zet (dengan titik di bawah) 

Koma terbalik di atas 

Ge 

Ef 

Qi 

Ka 

El 

Em 

En 

We 

Ha 

Apostrof 

Ye 

 

A. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 متعقدين

 عدة

ditulis 

ditulis 

Muta’aqqidina 

‘iddah 
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B. Ta’ Marbutah di akhir kata 

1. Bila dimatikan, ditulis h. 

 هبة

 جزية

ditulis 

ditulis 

Hibah 

Jizyah 

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 ’Ditulis Karâmah al-Auliya األولياء كرامة

3. Bila Ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan 

dammah ditulis t atau h. 

 Ditulis Zakâh al-Fitri االفطر زكاة

 

C. Vokal Pendek 

 فهم

 ضرب

 كتب

Kasrah 

Fathah 

dammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

i (fahima) 

a (d}araba) 

u (kutiba) 
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D. Vokal Panjang 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

fathah + alif 

 جاهلية

fathah + ya’ mati 

 يسعى

kasrah + ya’ mati 

 كريم

dammah + wawumati 

 فروض

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

 

â 

jâhiliyyah 

â 

yas ‘ā 

ī 

karim 

ū 

furūḍ 

 

E. Vokal Rangkap 

1 

 

2 

 

Fathah + ya’ mati 

 بينكم

Fathah + wawumati 

 قول

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Ai 

Bainakum 

Au 

Qaulun 

 

F. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 أأنتم

 أعدت

ditulis 

ditulis 

A’antum 

U’iddat 
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شكرتم لئن  ditulis La’insyakartum 

 

G. Kata Sandang Alif + Lam 

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun 

dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang 

diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah. 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 القران

 القياس

ditulis 

ditulis 

Al-Qur’ ân 

Al-Qiy âs 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya. 

 السماء

 الشمس

ditulis 

ditulis 

As-Sam â’ 

Asy-Syams 

 

H. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisannya. 

الفروض ذوي  

السنة أهل  

ditulis 

ditulis 

zawī al-furūḍ 

ahl as-sunnah 
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I. Huruf Kapital 

 Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata 

sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri 

bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh: 

 Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur’ān َشْهُر َرَمَضاَن الِّذى اْنِزَل فِْيِه اْلقُْرا ن

J. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan 

sebagainya. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh 

penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan 

sebagainya. 

c. Nama pengarang yang menggnakan nama Arab, tetapi berasal dari Negara 

yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri 

Soleh dan sebagainya. 

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, 

Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebagainya. 
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KATA PENGANTAR 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

سيّدنا محّمد ىم علوالّسال ةأمور الّدنيا و الّدين و الّصال ىهلل رّب العالمين وبه نستعين عل الحمد  

ه أجمعينبآله و أصح ىو عل  

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat serta 

hidayahnya sehingga kita bisa selalu yakin, berusaha, dan teguh dalam menjalani 

kehidupan kita sehari-hari. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada 

Nabi besar kita, Nabi agung, Sayyidina Muhammad SAW, karena beliaulah yang 

menjadi suri tauladan pada kehidupan kita sehari-hari. 

Penyusun ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada para dosen yang 

dengan tulus membimbing dan mengajari kami arti dari tanggungjawab sebagai 

akademisi. Orang tua saya yang senantiasa memberikan dorongan motivasi dikala 

raga dan jiwa letih dengan dinamika hidup. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mendapati banyak kesulitan, 

terutama dikarenakan kurangnya ilmu penyusun. Namun berkat bimbingan serta 

ketulusan segenap civitas akademik, dan fasilitas kampus, Alhamdulillah skripsi 

ini dapat terselaikan. Maka dari itu, penyusun ingin mengucapkan hormat dan 

banyak terimakasih kepada: 

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. 

2. Dr. H. Agus Moh. Nadjib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah 

dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
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6. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku Dosen Pembimbing 

Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan 

ilmu, pemahaman, pengarahan, motivasi, dan bimbingan dengan 

sabar dan ikhlas, sehingga proses penulisan skripsi ini dapat 
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khususnya Dosen Ilmu Hukum yang fokus dan berkaitan dengan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan perbuatan hukum dimana orang yang 

melakukannya telah ditentukan oleh hukum dan dengan perbuatannya tersebut 

akan timbul akibat hukum bagi para pihak. Perbuatan hukum yang demikian 

adalah perbuatan yang akan mengakibatkan suatu hak dan kewajiban bagi para 

pihak, baik dari segi lahir maupun batin. Oleh karenanya akan mempunyai 

akibat hukum bagi keduanya.  

Perkawinan yang sah adalah suatu perbuatan hukum, sehingga 

konsekuensi dari suatu perbuatan hukum yang sah tersebut akan menimbulkan 

akibat hukum bagi para pihak, bahkan bagi pihak lain dengan siapa salah satu 

pihak atau keduanya tersebut akan mengadakan hubungan hukum dikemudian 

hari. Seharusnya setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan 

memahami terlebih dahulu makna dari perkawinan itu. Dengan begitu akan 

menimbulkan rasa tanggungjawab yang baik di dalam rumah tangga kelak. 

Didalam perkawinan terdapat makna yang amat luhur. Berdasarkan Undang-

undang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah hubungan lahir batin 

antara suami dan isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan 

kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.1 

Dari tujuan perkawinan diatas menyiratkan kesakralan didalam 

hubungan perkawianan. Karena tidak hanya melibatkan hubungan lahir akan

                                                           
1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1. 
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tetapi juga batin dari calon mempelai. Kemudian kedua hal tersebut haruslah 

seimbang, berjalan dengan beriringan untuk menemukan tujuan perkawinan 

yang sesungguhnya. Selain untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa 

adalah antara lain: Mendapatkan dan melangsungkan keturunan, Memenuhi 

syahwat manusia, meluapkan kasih sayangnya, Memelihara diri dari kejahatan 

dan kerusakan, Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab dan siap 

menerima hak dan kewajiban, Memberikan kenyamanan dan ketentraman 

hidup.2 

Akan tetapi tidak menutup kemungkinan dari keduanya, didalam 

menjalani perkawinan di tengah perjalanan perkawinanya akan timbul 

perselisihan dan berakibat perpisahan. Maka dari itu perlu adanya perjanjian 

untuk mengikat keduanya dalam hal harta kebendaan atau kekayaan rumah 

tangga. Untuk melindungi hak masing masing, Di Indonesia telah mengatur 

mengenai perjanjian perkawinan dan semuanya didalam beberapa Undang-

undang yakni; KUHPerdata yaitu dalam Bab VII (Pasal 139 s/d 179) dan Bab 

VIII (Pasal 180,182,185), Undang-undang Perkawinan yaitu Pasal 29 dan 

Kompilasi Hukum Islam yaitu Pasal 45 s/d 52. 

Berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Perkawinan, mempelai laki-laki 

dan mempelai perempuan yang akan melangsungkan perkawinan dapat 

membuat perjanjian perkawinan, adapun syarat-syarat pembuatan perjanjian 

perkawinan tersebut antara lain; dibuat pada waktu, atau sebelum perkawinan 

                                                           
2 Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 

1995), hlm. x. 
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dilangsungkan, dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat 

perkawinan, isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum agama, dan 

kesusilaan, mulai berlaku sejak perkawianan dilangsungkan, selama 

perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah, perjanjian dimuat 

dalam akta perkawinan (Pasal 12 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan 

UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan). 

Dalam ketiga Undang-undang tersebut telah mengatur kapan 

perjanjian perkawinan akan dibuat dan lengakap dengan waktu pelaksanaanya, 

yakni perjanjian perkawinan dilakukan sebelum dan saat perkawinan 

dilangsungkan dan pelaksanaannya pun pada saat perkawinan telah resmi. 3 

Selain itu pegawai yang berhak mencatat dan mengesahkan perjanjian tersebut 

adalah pegawai pencatat perkawinan saja.  

Namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 

69/PUU-XII/2015 telah memberikan kelonggaran bagi pelaku perkawinan 

dalam membuat perjanjian sepanjang perkawinan. Inti dari putusan tersebut 

berbunyi bahwa perjanjian dapat dibuat sebelum, saat, maupun sepanjang 

perkawinan berlangsung, dan adapun perjanjian ini dicatat oleh pegawai 

pencatat nikah atau notaris.4 

Putusan MK Nomor 69/PUU-XII/2015 ini merupakan hasil dari 

Judicial Review terhadap Undang-undang yang dinilai bertentangan dengan 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan ini 

                                                           
3 Undang Undang No. 1 Tahun 1974, KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam. 

 
4 Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015. hlm. 156-158. 
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diajukan oleh seorang warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan 

campuran. Dalam pertimbangannya, pasal 29 Undang-undang Nomor 1 tahun 

1974 dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia. Sebab dalam isi Undang-undang tersebut mengabaikan hak 

konstitusi Warga Negara Indonesia yang dikarenakan kealpaannya tidak 

membuat perjanjian sebelum perkawinan. Akibatnya warga Negara tersebut 

harus kehilangan haknya karena berlakunya Undang-undang tersebut. 

Akhirnya diubahlah frasa maupun pengertian yang berbeda.  

Dengan dilonggarkannya peraturan perjanjian perkawinan yang diatur 

dalam putusan MK Nomor 69/PUU-XII/2015, maka mulai dari 

diudangkannya putusan tersebut, warga Negara Indonesia yang ingin menikah 

dengan sesama WNI maupun perkawinan campuran, diperbolehkan untuk 

membuat perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan itu berlangsung. Jadi 

masyarakat yang telah melakukan perkawinan, tetapi belum melakukan 

perjanjian perkawinan sebelum atau saat perkawinan berlangsung, kini boleh 

membuat perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan. 

Membuat perjanjian perkawinan di tengah-tengan perkawinan adalah 

solusi terbaik bagi warga Negara yang merasa terampas hak konstitusinya 

karena Undang-undang sebelumnya yang mengatur perjanjian perkawinan. 

Bagi warga Negara yang telah melakukan perkawianan dan belum membuat 

perjanjian perkawinan, selama dalam perkawinan pasangan suami istri 

tersebut tentunya telah mempunyai harta bersama dari sebelum melakukan 

perjanjian disepanjang perkawinan. Kemudian ketika mereka ingin membuat 
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perjanjian perkawinan dan akan dipisah, harta manakah yang akan dipisah, 

apakah harta yang sejak awal dari perkawinan, atau harta yang diperoleh 

setelah dibuatnya perjanjian. Putusan MK Nomor 69/PUU-XII/2015 belum 

menjelaskan harta mana yang harus dipisah. 

Jika merujuk pada Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

69/PUU-XII/2015 yang menyatakan dan mengabulkan pasal 29 ayat (3) 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:     

“perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, 

kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.  

Frasa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal 29 

ayat (3) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diatas, jika dilihat 

dari perspektif makna dan pelaksanaan, belum menemukan titik hasil dari 

permasalahan pemisahan harta perkawinan dari perkawinan yang dilakukan di 

tengah perkawinan. Karena, jika perjanjian perkawinan berlaku sejak 

perkawinan dilakukan, maka seperti meniadakan harta benda yang akan 

diperoleh setelah pembuatan perjanjian dan tidak bermakna apapun. Selain itu, 

akan berakibat kepada pihak ketiga yang tersangkut. 

Kemudian jika dimaknai berlaku sejak pembuatan perjanjian, tidak 

akan bisa menyelesaikan kasus yang dialami Ny. Ike Farida. Maka dari itu 

perlu adanya penelitian untuk mencari tahu kejelasan dari perjanjian 

perkawinan yang akan dilakukan di tengah atau disepanjang perkawinan. 

Dengan judul Dampak Hukum Perjanjian Perkawinan Di tengah Perkawinan 
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Terhadap Status Harta Benda, penyusun akan mengadakan penelitian dengan 

latar belakang yang telah dipaparkan diatas. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, penyusun 

mendapati beberapa isu hukum yang mungkin muncul dengan adanya putusan 

MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. Adapun beberapa isu yang penyusun ingin 

teliti yaitu: 

1. Apakah putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 sudah jelas 

mengatur mengenai perjanjian perkawinan yang dilakukan di 

tengah atau disepanjang perkawinan? 

2. Bagaimana dampak perjanjian perkawinan di tengah perkawinan 

terhadap status harta benda? 

C. Tujuan Penelitian 

Dengan melihat rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 

sudah jelas mengatur mengenai perjanjian perkawinan yang 

dilakukan di tengah atau disepanjang perkawinan. 

2. Untuk mengetahui bagaimana dampak perjanjian perkawinan di 

tengah perkawinan terhadap status harta benda. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini antara lain: 

1. Diharapkan memberi kontribusi dalam pengembangan dan 

pemikiran hukum terutama dalam bidang hukum perdata, 

khususnya mengenai perjanjian perkawinan yang dilakukan 

disepanjang perkawinan. 

2. Sebagai bahan referensi acuan mengenai penelitian lain yang 

terkait dengan putusan MK Nomor 96/PUU-XII/2015 tentang 

perjanjian perkawinan. 

E. Telaah Pustaka 

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam penyusunan 

sebelumnya, maka penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-

penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penuyusun terhadap tema skripsi yang sepadan. 

Berdasarkan studi pustaka yang telah penyusun lakukan, belum pernah 

ada judul Penelitian Dampak Hukum Perjanjian Perkawinan Di tengah 

Perkawinan Terhadap Status Harta Benda. Namun ada beberapa penelitian 

yang mirip dengan tema penyusun. Yaitu sebagai berikut; 

Nuraini Hikmawati dalam skripsi yang berjudul Pembagian Harta 

Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Putusan No. 

0008/Pdt.G/2011/PA.Sm.) dalam skripsi ini membahas mengenai pendekatan 

yuridis normatif yaitu dalam bentuk hukum positif dan pendekatan ushul fiqh 
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yang digunakan Hakim. Bagaimana cara hakim dalam memutuskan perkara 

dan metode ijtihad apa yang digunakan hakim.5  

Jurnal yang ditulis Annisa Istrianty dengan judul: “Akibat Hukum 

Perjanjian Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan 

Berlangsung”.6 Dan Ahmad Royani juga penulis jurnal yang berjudul: 

“Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga 

(Pasca Putusan Mahkmah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015).7 Penelitian 

kedua-duanya terfokus kepada akibat dari perjanjian perkawinan yang 

dilakukan disepanjang perkawinan, yang membedakannya adalah; dalam 

jurnal Ahmad Royani lebih terfokus kepada pihak ketiga akibat pembuatan 

perjanjian perkawinan yang dilakukan disepnajang perkawinan. 

Skripsi Nandi Ardinaputri dengan judul “Implikasi Dan Akibat Hukum 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap 

Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan”. Penelitian tersebut membahas 

mengenai mekanisme dan akibat pembuatan akta perjanjian perkawinan 

setelah adanya putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.8 

                                                           
5 Nuraini Hikmawati, “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di   Pengadilan 

Agama (Studi Putusan No. 0008/Pdt.G/2011/PA.Sm.)” Skripsi, UIN Sunankalijaga Yogyakarta, 

2014. 

 
6 Annisa Istrianty, “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan 

Berlangsung,” Privat Law, No 2, Vol. III, (Juli-Desember 2015). 

 
7 Ahmad Royani, “ Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Terhadap Pihak 

Ketiga (Pasca Putusan Mahkmah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015),” Jurnal Independent, No. 2, 

Vol. 5, (Januari 2017). 

 
8 Nandi Ardinaputri, “Implikasi Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan”, Skripsi, UIN 

Sunankalijaga Yogyakarta, Program Studi Ilmu Hukum, (2018). 
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Skripsi Halimah dengan judul “Studi terhadap Putusan Pengadilan 

Agama Yogyakarta tahun 1998-1999 tentang pembagian harta bersama karena 

perceraian”. Skripsi tersebut membahas tentang proses penyelesaian 

pembagian harta bersama dan pertimbangan hukum oleh masjelis hakim di 

pengadilan Agama Yogyakarta.9  

Sejauh sepengetahuan penyusun, memang sudah ada beberapa 

penelitian yang mirip dengan tema yang penyusun angkat. Namun penyusun 

tegaskan bahwa perbedaan sangat jelas terlihat antara penelitian penyusun 

dengan yang sudah ada. Penyusun lebih terfokus kepada perjanjian 

perkawinan terhadap status harta benda suami istri, yang dilakukan di tengah 

perkawinan dan lebih menitik beratkan kepada kejelasan putusan MK 

terhadap perjanjian perkawinan yang akan dilakukan di tengah atau 

disepanjang perkawinan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belum ada 

penelitian yang serupa dengan penelitian yang penulis susun. 

F. Kerangka Teoritik 

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan oleh penyusun 

bahwa dampak hukum perjanjian perkawinan di tengah perkawinan terhadap 

status harta benda, akan dibahas dengan beberapa teori yang saling berkaitan 

satu sama lain. Setiap karya ilmiah memerlukan satu atau lebih teori untuk 

menjadi pertimbangan dalam membahas suatu fenomena, karena toeri 

merupakan manifestasi dari sebuah pemikiran yang abstrak. Suatu pemikiran 

                                                           
9 Halimah, “Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 1998-1999 

tentang pembagian harta bersama karena perceraian”. Skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta (2000). 
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yang dijadikan landasan penelitian akan sangat kabur jika tidak dibahas 

dengan teori tertentu. 

Teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Kepastian Hukum 

Kepastian hukum dapat diartikan bahwa seseorang akan 

memperoleh suatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. 

Kepastian dapat diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat 

dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan aturan ini. 

Pengertian kepastian tersebut dapat diartikan bahwa ada kejelasan 

dan ketegasan terhadap berlakuknya hukum didalam masyarakat. 

Hal ini agar tidak menimbulkan banyak tafsir. 

Kepastian hukum adalah kejelasan sekenario perilaku yang 

bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat dan 

konsekuensi-konsekuesi hukumnya.10 Kepastian hukum 

merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan yang 

sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat 

memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. 

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari 

hukum, terutama norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai 

                                                           
10 Van Alpedoorn, Pengantar Ilmu Hukum, cet. ke-24, (Jakarta: Pradnya Paramita, 

1990), hlm. 24-25. 
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kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat 

dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.11 

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan 

sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:12 

a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan 

mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena 

(kekuasaan) Negara;  

b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-

aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan 

taat kepadanya;  

c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka 

terhadap aturan-aturan tersebut;  

d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir 

menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten 

sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan  

e. Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan. 

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian 

hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus 

dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian tersebut harus 

dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki 

                                                           
11 Fence M. Wantu, “Antinomi dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, Jurnal 

Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 (Oktober 2007), Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 

2007, hlm. 395. 

 
12 Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011), hlm. 34. 
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adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang 

dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga 

aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin 

adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan 

yang harus ditaati.13  

Dalam hal perjajian perkawinan yang dilakukan oleh suami 

istri disepanjang perkawinan juga harus mendapatkan kejelasan 

dan kepastian hukum terhadap status harta benda, baik suami 

maupun istri setelah diadakan pembuatan perjanjian disepanjang 

perkawinan. Karena dalam melakukan perjanjian perkawinan 

hususnya dalam hal pemisahan harta benda harus adil dan tidak ada 

pihak yang dirugikan. 

2. Teori perjanjian 

Bunyi pasal 1338 KUHPerdata “perjanjian atau persetujuan 

yang dilakukan secara sah oleh para pihak, berlaku sebagai 

Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”. Untuk 

melakukan aturan yang telah dibuat didalam perjanjian, maka perlu 

iktikad baik untuk menyempurnakan perjanjiannya tersebut. 

Perjanjian yang telah mencapai kata sepakat tidak dapat dicabut 

kecuali disepakati oleh para pihak atau alasan-alasan yang oleh 

Undang-undang dinyatakan cukup untuk hal itu. 

                                                           
13 Asikin Zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 

hlm. 42. 
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Ada beberapa teori yang akan mengikat para pihak didalam 

membuat perjanjian yaitu;14 

a.  Teori kehendak (Wills Theory) 

Berdasarkan teori ini yang menjadi dasar 

pengikatnya perjanjian adalah kehendak atau kemauan 

sejati dari para pihak. Pada dasarnya untuk melahirkan 

perjanjian harus ada kehendak atau kemauan untuk 

membuat perjanjian tersebut. Akan tetapi, karena suatu 

janji tentu ditujukan kepada pihak lain, yang kemudian 

pihak lain mendapatkan hak dari pelaksanaan janji itu, 

maka kehendak atau kemauan seseorang yang berarti 

bagi orang lain apabila kehendak atau kemauan itu 

diucapkan. Bagaimanapun kemauan atau kehendak, 

tetapi jika hanya disimpan dalam hati, maka kehendak 

atau kemauan itu tidak berarti dalam hukum. 

b.Teori pernyataan (Verklaring Theory) 

Pada teori ini, perjanjian tergantung pada 

pernyataan. Perjanjian tidak cukup hanya ada kemauan 

dan kehendak, akan tetapi juga harus dinyatakan. Karena 

kehendak itu sifatnya kebatinan, maka pernyataan ini 

yang menjadi dasar atau penyebab terjadinya perjanjian. 

c. Teori kepercayaan (Vertrouwens Theory) 

                                                           
14 Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, Hukum Perikatan, (Surabaya: PT. 

Bina Ilmu, 1984), hlm. 118-121. 
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Perjanjian akan melibatkan dua atau lebih pihak 

untuk menjanjikan hal-hal yang akan ditentukan. Maka 

dari itu, pada teori ini tidak hanya pernyataan, bahkan 

dikatakan pernyataan tidak selamanya akan 

mengakibatkan perjanjian, melainkan pernyataan yang 

layak dan kepercayaan yang akan menjadi dasar 

perjanjian.  

G. Metode Penelitian 

Agar mendapat hasil yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, 

maka penelitian ini memerlukan metode tertentu. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah 

penelitian kepustakaan (Library research). Penelitian kepustakaan 

yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan 

literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun 

laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.15  

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptik 

analitik, yaitu dengan memaparkan realitas atau kenyataan yang 

ada dengan sistematis dan akurat. Kemudian data tersebut 

                                                           
15 M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, 

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11. 
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dideskripsikan dan dikaitkan dengan rumusan masalah yang telah 

dipaparkan. Setelah data semua terkumpul, kemudian data 

terserbut disusun, diproses dan dianalisa berdasarkan realita untuk 

selanjutnya dibentuk suatu kesimpulan.16 Penyusun menjelaskan 

dan memaparkan mengenai tinjau hukum perjanjian perkawinan 

yang dilakukan oleh suami istri disepanjang perkawinan terhadap 

status harta benda perkawinan. 

3. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

disesuaiakan dengan tipe penelitian yang diambil penyusun. Yaitu 

penelitian Normatif research. Penelitian Normatif research adalah 

penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai system norma. 

Oleh karena itu pendekatan yang digunakan yakni pendekatan 

perundang-undangan (Statute Approach). Pendekatan Undang-

undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-

undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang 

tengah dikaji, yaitu mengenai dampak hukum perjanjian 

perkawinan di tengah perkawinan terhadap status harta benda. 

 

 

 

                                                           
16 Bambang Waluyo, Penelitian Dalam Praktik,ed. 1,cet 2, (Jakarta :Sinar 

Grafika,1996), hlm. 17. 
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4. Bahan Penelitian  

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan 

menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan 

hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. 

a. Bahan hukum primer  

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 

berupa peraturan perundang-undangan.17 Peraturan 

perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan 

perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian 

yang dilakukan yaitu kitab Undang-undang Hukum Perdata, 

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Putusan MK 

Nomor 69/PUU-XII/2015. 

b. Bahan hukum sekunder 

Merupakan semua publikasi tentang hukum yang 

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang 

hukum meliputi buku hukum skripsi, tesis, disertasi, serta 

artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah yang akan 

dikaji. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik 

pengumpulan data yaitu studi kepustakaan (Library Research). 

Studi kepustakaan ini diperoleh dengan cara membaca, 

                                                           
17 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Pranda 

Media Group), hlm. 95.  
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mempelajari, menganalisis dan mengkaji putusan MK, buku-buku, 

perundang-undangan serta data yang berupa pustaka lainya. 

6. Analisis Data 

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis 

kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang 

telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran 

kualitatif, kemudian dideskripsiskan sehingga diperoleh 

pengertian atau pemahaman, persamaan, pendapat, dan perbedaan 

pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

Metode berpikir dalam mengambil kesimpulan adalah metode 

deduktif yang menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat 

umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang 

bersifat khusus. 

7. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi 

didalam beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab, dan masing-

masing bab itu saling berkaitan satu sama lainya, sehingga 

membentuk rangkaian kesatuan pembahasan.  

Bab pertama pendahuluan, merupakan pemaparan latar 

belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan 

masalah. Rumusan masalah merupakan penegasan isi dalam sub 

bab latar belakang masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan 
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dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan dalam penelitian. 

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum mengenai 

perjanjian perkawinan, dan harta benda dalam perkawianan.  

Bab ketiga akan mendeskripsikan mengenai latar belakang 

munculnya putusan MK No. 69/PUU/XIII/2015 dan mekanisme 

pembuatan perjanjian perkawinan setelah adanya putusan tersebut. 

Bab kempat menguraikan analisa dari data yang telah 

dikumpulkan tentang kejelasan MK dalam memisahkan harta 

perkawinan yang dilakukan di tengah perkawinan dan 

dampaknya. 

Bab kelima meliputi penutup, berupa kesimpulan dari 

rangkaian yang diperoleh dari pembahasan yang telah dijelaskan 

dan saran berupa kritik ataupun komentar serta masukan terhadap 

fakta yang terungkap dilapangan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Perjanjian perkawinan yang dilakukan di tengah perkawinan menjadi 

solusi yang paling efektif untuk melakukan perjanjian perkawinan yang 

sebelumnya tidak diatur oleh Undang-undang. KUHPerdata maupun UU 

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 untuk membuat perjanjian perkawinan yang 

dilakukan di tengah perkawinan. Setelah adanya putusan MK 

No.69/PUU/XIII/2015 merubah pasal 29 ayat 1,3, dan 4. Sehingga perjanjian 

perkawinan yang sebelumnya hanya boleh dilakukan sebelum atau saat 

perkawinan dilakukan, kini dapat dilakukan di tengah perkawinan. Namun 

dari tinjauan hukum yang penyusun lakukan, ada beberapa kesimpulan yang 

dapat diperhatikan terkait kejelasan dan dampak dari putusan MK 

No.69/PUU/XIII/2015, sebagai berikut: 

Pertama Dampak dari munculnya putusan MK No.29/PUU/XIII/2015 

terhadap status harta benda melebar kedalam teknis pembuatan perjanjian 

yang dilakukan di tegah perkawinan. Perlu diketahui bahwa setelah putusan 

MK dengan diadakannya perluasan waktu untuk membuat perjanjian di tengah 

perkawinan, maka pembagian jenis harta benda dalam perkawinan menjadi 3 

jenis yaitu; harta bawaan, harta bersama, dan harta terpisah.  

Kedua, terhadap status harta benda, pembagian atau pemisahan harta 

benda yang dilakukan di tengah perkawinan, belum menemukan titik 

kejelasan.  



85 
 

 
 

Ketiga, terhadap para pihak yang membuat perjanjian, tidak memenuhi 

asas kepastian hukum, asas iktikad baik dan pihak ketiga jika tersangkut tidak 

memenuhi asas perlidungan hukum dan asas kepastian hukum dalam 

melakukan perjanjian perkawinan. 

B. Saran-saran  

Setelah diurai mengenai perjanjian perkawinan yang dilakukan di 

tengah perkawinan, tentu telah diketahui berbagai dampak yang diakibatkan 

pernjanjian tersebut, mulai dari status harta, pembagian harta, dan pihak-pihak 

yang tersangkut terkait perjanjian tersebut. Maka dari itu penulis dapat 

memberikan saran kepada pemerintah dan pejabat terkait untuk mengesahkan 

perjanjian tersebut: 

1. Agar membuat peraturan pemerintah tersendiri tentang perjanjian 

perkawinan yang dilakuakn di tengah perkawinan. Hal tersebut dikarenakan 

yang tercantum dalam putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tidak tegas dan 

tidak jelas dalam mengatur pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan di 

tengah perkawinan. 

2. Memperhatikan lagi isi dari perjanjian perkawinan yang dibuat di 

tengah perkawinan, meneliti lagi dengan hati-hati, bagaimana caranya agar 

perjanjian tesebut tidak merugikan pihak-pihak yang tersangkut. 
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