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 BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diambil kesimpulan antara lain:  

a. Perjanjian perkawinan sebagai persetujuan atau perikatan antara calon 

suami istri itu pada prinsipnya sama dengan perjanjian-perjanjian pada 

umumnya, sebab satu sama lain terikat kepada pasal 1320 KUH Perdata 

tentang syarat-syarat sahnya perjanjian-perjanjian, yaitu: 

1) Sepakat mereka untuk mengikat diri 

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

3) Suatu hal tertentu 

4) Suatu sebab yang halal 

Pasal 1339 KUH Perdata dimasukkan prinsip kekuatan mengikat, yaitu: 

Prinsip atau asas kebebasan berkontrak yakni di mana para pihak 

diperkenankan membuat suatu persetujuan sesuai dengan pilihan bebas 

masing-masing dan setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat 

kontrak dengan siapa saja yang dikehendakinya, selain itu para pihak 

dapat menentukan sendiri isi maupun persyaratan-persyaratan suatu 

persetujuan dengan pembatasan bahwa persetujuan tersebut tidak boleh 

bertentangan dengan sebuah ketentuan undang-undang yang bersifat 

memaksa, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pasal 1338 ayat (1) KUH 

Perdata menyatakan bahwa : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” Selain 

itu Kompilasi Hukum Islam juga memperbolehkan Perjanjian pra nikah 

sebagaimana dikatakan dalam pasal 47 ayat 1 dan membuat perjanjian 

pra nikah diperbolehkan asalkan tidak bertentangan diatur sesuai dengan 

pasal 29 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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b. Sedangkan Akibat hukum yang timbul dari perjanjian perkawinan yang 

dibuat oleh Tuan MR dan Nyonya SW adalah bahwa: 

1) Tidak ada harta bersama selama perkawinan, harta yang didapat 

masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung ataupun 

sebelum perkawinan tetap menjadi milik masing-masing pihak. 

2) Tuan MR sebagai suami/pihak pertama wajib memberikan nafkah 

terhadap keluarga. Tanggung jawab memberi nafkah seperti biaya-

biaya untuk keperluan rumah tangga dan pemeliharaan antara 

pendidikan dari anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan para pihak 

menjadi tanggungan dan dipikul oleh pihak pertama, sedang pihak 

kedua dibebaskan dari segala kewajiban mengenai itu. 

3) Pada ketentuan Pasal 51 KHI, pelanggaran perjanjian dapat 

memberikan hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah. Hak 

tersebut bisa digunakan, bisa juga tidak. Pada hakekatnya, hak bagi 

istri untuk meminta pembatalan nikah karena ada sebab pelanggaran 

perjanjian kawin, bukanlah suatu hukuman atau sanksi terhadap suami 

yang melanggar isi perjanjian. 

c. Adapun kendala-kendala yang dihadapi berdasarkan perjanjian pra nikah 

terhadap harta yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung, antara 

lain: 

1) Terbukti bahwa Tuan MR telah melanggar perjanjian pra nikah yang 

dibuat sebelum pernikahan berlangsung. Salah satunya yaitu, 

mengambil harta istri, tidak memberi uang belanja yang mencukupi, 

bahkan seringkali tidak memberi uang belanja sama sekali. 

2) Di dalam UU, baik KUH Perdata, UU Perkawinan mau pun KHI, 

tidak menyebutkan adanya sanksi yang memberatkan bagi suami yang 

tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu tidak memberikan nafkah 

selama masa perkawinan berlangsung kepada Nyonya SW. Artinya 

sudah melanggar isi perjanjian, namun dalam KUH Perdata Pasal 58, 

menyebutkan bahwa:  

 Janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka Hakim berlangsungnya 

perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, 

kerugian dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu, semua persetujuan untuk 

ganti rugi dalam hal ini adalah batal.  
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Dalam UU Perkawinan Pasal 34 ayat 1, menegaskan : 

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup 

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya 

 

Dan UU Perkawinan Pasal 3, menyebutkan: 

Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan ke 

Pengadilan. 

  

Bahkan di dalam Perjanjian pra nikah yang dibuat oleh Tuan MR dan 

Nyonya SW yang dibuat dihadapan notaris Elvia Herwahyuni Sarjana 

Hukum juga tidak disebutkan adanya sanksi bila terjadi pelanggaran. 

Sehingga perjanjian ini tidak berjalan dgn semestinya. 

 

V.2  Saran 

Agar tercapainya tujuan para pihak yang mana dalam hal ini keinginan 

Nyonya SW untuk melindungi harta bawaan dan penghasilan pribadi di dalam 

perkawinan serta sekaligus juga demi mewujudkan suatu kebahagiaan hidup 

berkeluarga, maka penulis memberikan saran: 

a. Perjanjian kawin pada dasarnya menganut asas kebebasan para pihak, 

dimana para pihak bebas menentukan isi dari perjanjian, namun tidak 

boleh melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan perundang-

undangan. Dengan adanya prinsip kekuatan mengikat pada Pasal 1339 

KUH Perdata, pada saat dibuatnya perjanjian pra nikah hendaknya dibuat 

dengan unsur itikad baik oleh para pihak. 

b. Perlu secara tegas dicantumkan dalam isi perjanjian selain hak-hak dan 

kewajiban para pihak, yaitu adanya sanksi yang memberatkan (seperti 

ganti rugi) seandainya terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan 

oleh suami atau istri. Jika hal ini tidak dilakukan dapat memicu 

perselisihan yang pada akhirnya menimbulkan perceraian.  

c. Sebaiknya suami istri membuat perjanjian perkawinan dengan jelas yang 

mengatur mengenai harta kekayaan mereka agar tidak terjadi perselisihan 

dikemudian hari yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga, baik 

mengenai harta bawaan maupun harta bersama. Perjanjian perkawinan 

merupakan solusi yang diberikan oleh undang-undang untuk 

meminimalisirkan perselisihan mengenai harta kekayaan suami istri yang 
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akan timbul dalam menjalani kehidupan rumah tanggga dan pembagian 

harta yang jelas apabila terjadi suatu perceraian. Dalam membuat 

perjanjian perkawinan sebaiknya didalamnya diatur juga mengenai akibat 

hukum dari pelanggaran perjanjian kawin, mengingat perjanjian yang 

dibuat oleh calon suami istri ini mengikat kedua belah pihak dan 

merupakan undang-undang bagi para pihak yang terkait. Dan perlu 

diadakan seminar-seminar ataupun dialog hukum mengenai perjanjian 

perkawinan agar masyarakat lebih mengetahui fungsi dan tujuan 

dibuatnya perjanjian perkawinan karena masyarakat masih memandang 

negatif tentang perjanjian perkawinan tanpa mengetahui makna 

perjanjian perkawinan sesungguhnya. 
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