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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1  Latar Belakang 

Perjanjian berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara 

para pihak. Perumusan hubungan perjanjian tersebut pada umumnya senantiasa 

diawali dengan proses negoisasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk 

kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan melalui proses 

tawar menawar. Pada umumnya perjanjian bisnis justru berawal dari perbedaan 

kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui perjanjian. Melalui perjanjian 

tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum 

sehingga mengikat para pihak. Memperjanjikan sesuatu sebelum melakukan 

tindakan adalah sikap yang preventif untuk mengantisipasi terjadinya konflik dan 

percekcokan dikemudian hari.
1
 

Perjanjian ini tidak hanya dikenal pada masalah perdagangan, jual beli, 

ataupun dalam aktifitas bisnis lainnya namun juga dikenal dalam perkawinan, 

yang disebut dengan perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah. Hal tentang 

perkawinan diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Undang-Undang tersebut mengandung prinsip-prinsip atau asas mengenai 

perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah 

disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Adapun asas-asas yang 

tercantum dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:
2
 

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 

Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar 

masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan 

mencapai kesejahteraan spritual dan materil. 

                                                           
1
 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya, Alumni, Bandung, 1999, h. 33. 
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b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah 

sah, bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Asas monogami. Asas ini ada kecualian, apabila dikehendaki oleh yang 

bersangkutan, karena hukum dan agama mengizinkan, seorang suami 

dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang 

suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh 

pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi 

berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. 

d. Prinsip calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk 

dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan 

perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat 

keturunan yang sehat. 

e. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, 

kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip 

mempersukar terjadinya perceraian. 

f. Hak dan kedudukan suami dan isteri adalah seimbang dengan hak dan 

kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam 

pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatunya 

dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan oleh suami isteri. 

 

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW, terdapat ketentuan 

yang mengatur tentang acara yang mendahului perkawinan. Ketentuan ini hanya 

berlaku bagi mereka yang tunduk pada hukum BW, yaitu orang-orang Tionghoa 

dan Eropa (warga negara) dan tidak berlaku untuk orang-orang warga negara 

Indonesia.
3
 

 Memang dalam KUHPerdata dan Undang Undang No 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan secara jelas telah mengatur masalah perjanjian perkawinan 

ini, namun dalam prakteknya di masyarakat adanya perjanjian pranikah antara 

calon suami dan isteri sebelum perkawinan dilangsungkan masih jarang ditemui 

                                                           
3
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apalagi yang berkaitan dengan memperjanjikan harta benda masing-masing pihak. 

Perjanjian pranikah adalah sebuah perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan, 

yang mengatur mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara suami isteri 

yang meliputi apa yang menjadi milik siapa dan apa yang menjadi tanggung 

jawab siapa jika pada suatu saat nanti terjadi konflik bahkan hingga perceraian. 

Perjanjian pranikah ini oleh sebagian besar masyarakat Indonesia masih 

dianggap sebagai sesuatu hal yang tabu dan kurang pantas untuk dibicarakan, 

tetapi dengan semakin bertambahnya angka perceraian di Indonesai keinginan 

orang untuk membuat perjanjian pranikah juga berkembang sejalan dengan makin 

banyaknya orang menyadari bahwa pernikahan juga adalah sebuah monitmen 

finansial. Sehingga ketika muncul ide perjanjian pranikah antara calon pengantin 

menimbulkan hal yang dirasa tidak wajar, hal ini dikarenakan perjanjian pranikah 

bagi kebanyakan orang masih dianggap materialistik, egois, tidak etis, tidak sesuai 

dengan adat ketimuran dan sebagainya. 

Pada dasarnya, dengan membuat perjanjian pranikah, pasangan calon 

pengantin mempunyai kesempatan untuk saling terbuka. Mereka bisa berbagi rasa 

atau keinginan-keinginan yang hendak disepakati bersama tanpa ada yang perlu 

ditutup-tutupi, atau salah satu pihak merasa dirugikan karena satu sama lain sudah 

mengetahui dan menyetujui dan mau menjalani isi perjanjian tersebut. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan 

kesempatan para pihak yang hendak melanggsungkan perkawinan untuk disertai 

dengan perjanjian. Dalam perkawinan adalah mutlak dengan tidak mengurangi 

hak suami sebagai kepala rumah tangga, baik kekuasaan suami terhadap isteri 

maupun kekuasaan orang tua terhadap anak-anak yang dilahirkan selama 

perkawinan berlangsung. 

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa 

sebelum melakukan perkawinan, kedua pihak dapat membuat perjanjian tertulis 

yang disahkan pegawai pencatatan perkawinan selama tidak melanggar batas 

hukum, agama dan kemanusiaan. Dalam membuat Perjanjian Pranikah perlu 

dipertimbangkan beberapa aspek yaitu: 
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a. Keterbukaan dalam mengungkapkan semua detil kondisi keuangan baik 

sebelum maupun sesudah pernikahan. Berapa jumlah harta bawaan 

masing-masing pihak sebelum menikah dan bagaimana potensi 

pertambahannya sejalan dengan meningkatnya penghasilan atau karena 

hal lain misalnya menerima warisan. 

b. Kemudian beberapa jumlah bawaan masing-masing pihak sebelum 

menikah, bagaimana potensi hukum setelah menikah dan siapa yang 

bertanggung jawab terhadap pelunasan hutangnya. Tujuannya agar anda 

tahu persis apa yang akan diterima dan apa yang akan di korbankan jika 

perkawinan berakhir, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan 

nantinya. 

c. Kerelaan, Perjanjian Pranikah harus disetujui dan ditanda tangani oleh ke 

dua belah pihak secara sukarela tanpa paksaan. Jika salah satu pihak 

merasa dipaksa, karena diancam atau berada dalam tekanan sehingga 

terpaksa menandatanganinya, Perjanjian Pranikah bisa terancam batal 

karenanya.
4
 

Walaupun perjanjian pranikah ini dianggap tabu, namun perjanjian ini 

sebenarnya memberikan solusi bagi kekhawatiran terhadap terjadinya perceraian 

dan sulitnya pembagian harta gono-gini antara suami isteri yang ingin melakukan 

perceraian. Ide perjanjian pranikah ini biasanya diawali dengan adanya masing 

pihak. Gejala ini dapat diambil contoh, apabila antara salah satu pihak yang ingin 

melakukan perkawinan seorang artis dan pihak lain merupakan orang dari 

kalangan biasa atau yang mempunyai penghasilan rendah. Dengan adanya ketidak 

seimbangan penghasilan ini dan kekhawatiran terjadi perceraian maka kedua 

belah pihak memutuskan untuk melakukan perjanjian pranikah. 

Perjanjian pranikah masih menjadi sesuatu hal yang belum diketahui oleh 

masyarakat secara umum. Disebabkan adanya pandangan negative, masyarakat 

masih alergi terhadap hal ini. Bahwa masyarakat masih menganggap bahwa 

perjanjian pranikah sebagai sesuatu yang tidak lazim, matrealistis, tidak etis, dan 

tidak sesuai dengan adat ketimuran. 

                                                           
4
 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Penerbit Sumur Bandung, Bandung, 

1984, h. 8. 
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Masalah ini timbul karena disebabkan oleh beberapa faktor. Disamping 

persoalan budaya masyarakat yang masih menganggap perjanjian pranikah itu 

sebagai sesuatu yang tabu, persoalan lainnya adalah terkait dengan keyakinan 

masyarakat bahwa perkawinan adalah sesuatu yang suci, sakral, dan bersifat 

agung. Artinya setiap pasangan yang akan menkah harus menjaga kesuciannya 

dari proses menuju perkawinan hingga menata kehidupan rumah tangganya. 

Perjanjian pranikah yang masih tabu di masyarakat umum, justru telah 

menjadi trend di kalangan artis, pejabat, pengusaha atau orang-orang yang 

menikah dengan warga negara asing. Mereka umumnya berpandangan bahwa 

dengan adanya perjanjian peranikah harta benda masing-masing pasangan masih 

tetap aman dan menjadi miliknya. Bahwa mereka tidak rela jika harta bendanya 

bercampur dengan pasangannya. 

Mereka dapat bersikap seperti itu karena memang mereka merasa perlu 

menjaga hartanya masing-masing agar tidak dimonopoli oleh pasangannya jika 

rumah tangga mereka bubar ditengah jalan. Bagi masyarakat pada umumnya, 

perjanjian pranikah tetap perlu tetapi bukan dalam pengertian untuk kepentingan 

material sebagaiamana umumnya terjadi pada artis, pejabat, atau pengusaha. 

Perjanjian pranikah diperlukan untuk mempermudah dalam memisahkan mana 

yang merupakan harta bersama dan mana yang bukan agar jika terjadi perceraian, 

pembagian harta gono-gininya dapat dengan mudah diselesaikan, dengan jalan ini 

perselisihan antar mantan pasangan suami isteri yang bercerai tidak perlu 

berkepanjangan. 

Karena sangat diperlukan perjanjian pranikah ini bagi kalangan kaum 

menengah yang mempunyai manfaat seperti perjanjian pranikah dibuat untuk 

melindungi secara hukum harta bawaan masing-masing pihak suami isteri artinya 

perjanjian pranikah dapat bergungsi sebagai media hukum untuk menyelesaikan 

masalah rumah tangga yang terpaksa harus berakhir baik karena perceraian 

maupun karena kematian, perjanjian pranikah juga berguna untuk mengamankan 

asset dan kondisi ekonomi keluarga. Ketika hendak membuat perjanjian pranikah 

pasangan calon pengantin biasanya memandang bahwa perkawinan itu tidak 

hanya membentuk rumah tangga saja, namun ada isi lain yang harus dimasukkan 

dalam poin-poin perjanjian. Tujuannya tidak lain agak kepentingan mereka 
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terjaga. Perjanjian pranikah juga sangat bermanfaat bagi kepentingan kaum 

perempuan. Dengan adanya perjanjian perkawinan maka hak dan keadilan kaum 

perempuan dapat terlindungi. Perjanjian pranikah dapat dijadikan pegangan agar 

suami tidak memonopoli harta gono gini dan harta pribadinya. 

Namun seiring perkembangannya perjanjian pranikah, masyarakat luas 

belum memahami kedudukan perjanjian pranikah dan akibat hukumnya bagi para 

pihak yang ingin melakukan perjanjian pranikah. Maka dari sebab itu penulis 

berniat untuk mengangkat kedudukan perjanjian pranikah dan akibat hukumnya 

bagi para pihak sebagai rumusan masalah dalam skripsi ini. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan dalam judul 

“TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN PERJANJIAN 

PRANIKAH MENURUT UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 1974 

TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM 

PERDATA”. 

 

I.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka pokok-pokok permasalahan yang 

ingin dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana kedudukan perjanjian Pranikah dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kitab Undang Undang 

Hukum Perdata? 

b. Apakah akibat hukumnya apabila salah satu pihak melakukan 

pelanggaran terhadap Perjanjian Pranikah tersebut? 

 

I.3  Ruang Lingkup Penulisan 

Di dalam ruang lingkup penulisan, penulis memberi batasan penulisan yang 

akan ditulis berkaitan dengan judul, yaitu Tinjauan Yuridis tentang Kedudukan 

Perjanjian Pranikah menurut Undang Undang No 1 Tahun 1974 dan Kitab 

Undang Undang Hukum Perdata. Sehingga penulis akan membahas mengenai 

kedudukan, dan akibat bagi para pihak yang mengadakan Perjanjian Pranikah 

serta bagaimana apabila terjadi wanprestasi dari Perjanjian yang telah disepakati 

tersebut. 
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I.4  Tujuan danManfaatPenelitian 

a. TujuanPenelitian 

Setiap penulisan sebuah karya ilmiah tentunya memiliki tujuan-tujuan 

tertentu. Demikian juga dengan penulisan skripsi ini, adapun tujuan 

penulisan skripsi ini adalah: 

1) Untuk mengetahui kedudukan para pihak dalam Perjanjian Pranikah 

menurut Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Kitab Undang Undang Hukum Perdata. 

2) Untuk mengetahui akibat hukumnya apabila salah satu pihak 

melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Pranikah. 

b. ManfaatPenelitian 

Penelitian dalam skripsi ini mempunyai manfaat sebagai berikut ; 

1) Teoritis dan Akademis 

a) Sebagai bahan kajian bersama khususnya bagi para mahasiswa 

fakultas hokum dan umumnya siapa saja yang memerlukan, 

sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan bagi yang 

membacanya. 

b) Memberikan tambahan informasi bagi mereka yang ingin 

mengetahui lebih banyak mengenai pelaksanaan Perjanjian 

Pranikah. 

2) Kegunaan Praktisi 

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna dan menjadikan bahan 

kajian atau acauan bagi para pihak yang ingin dan memerlukan dalam 

hal pelaksanaan Perjanjian Pranikah. 

 

I.5  Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

a. Kerangka Teori 

Setiap sistem hukum ada yang dituju atau yang dimaksud dan tentang apa 

yang menjadi tujuan hukum, sehingga tujuannya tercapai, maka teori 

keadilan adalah yang banyak digunakan sebagai sarana tujuan hukum. 

Teori keadilan, karena keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang 
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paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan manusia. Keadilan 

merupakan tujuan yang paling penting, bahkan ada yang menyatakan 

keadilan merupakan tujuan hukum satu-satunya. Dalam putusan 

pengadilan juga yang diharapkan adalah keadilan, sehingga hakim dalam 

memutus harus benar-benar hakim. Begitu pentingnya tujuan hukum 

yang berupa keadilan tersebut, sampai dikatakan oleh Bismar Siregar, 

bahwa: “bila untuk menegakan keadilan saya korbankan kepastian 

hukum, akan saya korbankan hukum itu, hukum hanya sarana, sedangkan 

tujuannya adalah keadilan”.
5
 

Hukum hanya sebagai sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan dan 

adil adalah adil menurut hukum. Menurut Rawls bahwa keadilan adalah 

“kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial. Akan tetapi, 

menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat 

mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang 

telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah”.
6
 

Keadilan adalah salah satu kontribusi yang sangat besar dalam bidang 

filsafat hukum, sehingga dalam keadilan merupakan pokok utama dalam 

hukum untuk merumuskan hukum yang hendak dicapai. 

Aristoteles menyatakan bahwa: “kata adil mengandung lebih dari satu 

arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu 

yang semestinya. Di sini ditunjukkan, bahwa seseorang berlaku tidak adil 

apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang 

tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang 

didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil”.
7
 Selanjutnya 

menurut Aristoteles terdapat keadilan distributif, yakni dengan 

menyatakan bahwa ketidakadilan akan timbul jikalau mereka yang 

sederajat tidak diperlukan secara derajat. Apabila orang-orang yang tidak 

sederejat diperlakukan secara sama atau seolah-ola sederajat akan timbul 

ketidakadilan. 

                                                           
5
Bismar Siregar, Rasa Keadilan itu....., dalam Kompas, 22 Maret 1989, h. 4. 

6
 Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan Jhon Rawls, dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 1 April 

2009, h. 139. 
7
S. Tasrif (Ed.) Bunga Rampai Filsafat Hukum, Abardin, Jakarta, 1987, h. 97. 
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Aristoteles membedakan dua jenis keadilan, yaitu keadilan korektif dan 

keadilan distributif. Keadilan korektif sama pengertiannya dengan 

keadilan komuntatif atau disebut juga dengan keadilan rektifikator. 

Berbeda dengan keadilan distributif yang memebutuhkan distribusi atas 

penghargaan, keadilan korektif ini berbeda. Keadilan ini didasarkan pada 

transaksi baik yang sukarela maupun tidak. Keadilan ini terjadi di 

lapangan hukum perdata, misalnya dalam perjanjian tukar menukar. 

Keadilan distributif adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan 

dalam lapangan hukum publik secara umum. Sebagai contoh, negara 

hanya akan mengangkat seseorang menjadi hakim apabila orang itu 

memiliki kecakapan untuk menjadi hakim. Selanjutnya dikenal juga 

dengan adanya keadilan komutif yaitu keadilan dengan mempersamakan 

antara prestasi dan kontraprestasi. Juga ada keadilan vindikatif adalah 

keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam 

tindak pidana. Seseorang dianggap tidak adil apabila ia dipidana badan 

atau denda sesuai dengan besar hukuman yang telah ditentukan atas 

tindak pidana yang dilakukannya. 

Keadilan menurut hukum, maka setiap hukum yang dibuat tidak boleh 

bertentangan dengan keadilan, karena keadilan itu sendiri adalah tujuan 

dari hukum. Konsep atau pengertian keadilan itu sendiri adalah tujuan 

dari hukum. Konsep atau pengertian yang isinya harus bersih, bebas dari 

suatu ideologi politik. Setiap adanya keterkaitan dengan keadilan hukum, 

maka suatu ideologi politik. Setiap adanya keterkaitan dengan keadilan 

hukum, maka suatu ideologi politik pasti di dalam praktek akan 

mengakibatkan adanya ketidakadilan. Konsep keadilan di beberapan 

negara di dunia dikaitkan dengan konsep atau sistem ekonomi, sistem 

pemerintahan sistem multi partai sistem sosial budaya dan agama.  

John Rawls melihat kenyataan, distribusi beban dan keuntungan sosial, 

seperti pekerjaan, kekayaan, sandang pangan, papan dan hak asasi 

manusia, ternyata belum dirasakan seimbang. Faktor-faktor seperti 

agama, ras, keturunan, kelas sosial dan sebagainya menghalangi 

tercapainya keadilan dalam kontribusi itu. John Rawls mengatakan 
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bahwa hal itu tidak lain karena struktur menganjurkan agar dilakukan 

reorganisasi sebagai syarat mutlak untuk menuju kepada suatu 

masyarakat ideal yang baru. Dengan demikian, John Rawls telah 

menyempurnakan prinsip-prinsip keadilan menjadi sebagai berikut :
8
 

1) Setiap orang memiliki klaim yang sama untuk memenuhi hak-hak dan 

kemerdekaan-kemerdekaan dasarnya yang kompatibel dan sama 

jenisnya untuk semua orang, serta kemerdekaan berpolitik yang sama 

dijamin dengan nilai-nilai yang adil. 

2) Ketidaksamaan sosial dan ekonomi dapat dipenuhi atas dasar dua 

kondisi, yaitu melekat untuk jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang 

dibuka bagi semua orang di bawah kondisi adanya persamaan 

kesempatan yang adil dan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi 

anggota-anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan. 

Menurut John Rawls banyak orang memerlukan pendidikan sebelum 

mereka dapat menikmati kekayaan kebudayaan yang tersedia bagi 

manusia di zaman sekarang ini. Pendapat Rawls tersebut memberikan 

pemahaman perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan 

kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus 

dibuktikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Keadilan merupakan 

nilai yang tidak dapat ditawr-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada 

jaminan stabilitas hidup manusia. Agar tidak terjadi benturan 

kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu, perlu ada aturan-

aturan. Di sinilah diperlukan hukum sebagai wasitnya. Pada masyarakat 

yang telah maju, hukum baru akan ditaati apabila ia mampu meletakkan 

prinsip-prinsip keadilan. 

Pada teori keadilan tersebut menjadi dasar untuk membuat perjanjian 

pranikah agar calon suami dan calon istri mendapatkan keadilan dalam 

menentukan isi perjanjian dari kedua belah pihak 

Dalam Perjanjian Pranikah yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi 

syarat-syarat sah yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu : 

1) Kesepakatan atau Persetujuan Para Pihak; 

2) Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian; 

3) Suatu hal tertentu; 

4) Suatu causa atau sebab yang halal; 

                                                           
8
 Pan Muhamad Faiz, Op., Cit, h. 143. 
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Syarat-syarat dalam suatu perjanjian dibagi dalam dua kelompok yaitu : 

1) Syarat Subyektif 

2) Syarat Obyektif 

Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka salah satu pihak 

mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak 

yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap. Jadi 

perjanjian yang telah dibuat akan tetap mengikat para pihak selama tidak 

dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta 

pembatalan tadi. Apabila syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian 

itu batal demi hukum atau batal dengan sendirinya, artinya sejak semula 

tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian 

Dengan demikian apabila dalam pembuatan perjanjian, salah satu syarat 

sahnya perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut belum bisa 

dikatakan sah, syarat-syaratnya tersebut pun berlaku dalam pembuatan 

suatu perjanjian pranikah. Dalam pembuatan suatu perjanjian dikenal 

salah satu asas, yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan 

berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan suatu pemahaman 

bahwa setiap orang dapat melakukan suatu kontrak dengan siapa pun dan 

untuk hal apapun. Pasal 1338 ayat 1 memberikan dasar bagi para pihak 

akan adanya asas kebebasan berkontrak. 

Asas kebebasan berkontrak bukan berarti menghalalkan bagi para pihak 

untuk mengingkari kontrak yang telah terlebih dahulu terjadi, maksudnya 

adalah para pihak dapat bebas mengadakan kontrak berdasarkan yang 

diperlukan. 

Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya. Artinya bahwa kedua belah pihak wajib 

mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana 

mentaati Undang-Undang. Oleh karena itu, akibat dari asas pacta sunt 

servanda adalah perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali tanpa 

persetujuan dari pihak lain. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1338 Ayat 2 

KUHPerdata yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain 
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dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh 

Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. 

 

b. Kerangka Konseptual 

Didalam penelitian hukum yang bersifat normatif, sosiologis ataupun 

empiris selalu dimungkinkan untuk menyusun kerangka konseptual yang 

di dasarkan atas ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-

Undang maupun peraturan yang berlaku. 

Setelah adanya kajian yang telah dilakukan dalam pembahasan skripsi 

ini, maka konsep yang dipergunakan adalah pengertian dan tafsiran 

terhadap ketentuan dalam undang-undang ataupun peraturan yang 

berlaku, khususnya yang menyangkut penulisan skripsi ini. Untuk itu 

perlu diberikan kerangka konseptual terhadap istilah-istilah sebagai 

berikut: 

1) Perjanjian adalah persetujuan baik secara tertulis atau lisan yang 

dibuat oleh dua pihak atau lebih di mana masing-masing berjanji akan 

menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu sebagai kesepakatan 

bersama.
9
 

2) Perjanjian Pranikah adalah perjanjian yang diadakan sebelum 

pernikahan dilangsungkan
10

. 

3) Perkawinan adalah Pernikahan hal ini diatur di dalam Pasal 1 Undang 

Undang No. 1 Tahun 1974.
11

 

4) Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari hubungan hukum.
12

 

 

I.6  Metode Penelitian 

Di dalam menyusun skripsi ini dipergunakan metode penelitian kepustakaan 

yang bersifat analisis yuridis normatif dengan hasil penelitian berbentuk deksriptif 

analisis, dimana metode ini adalah cara atau sistem untuk memperoleh bahan atau 

data yang ada hubungannya dengan masalah pokok skripsi, dengan menelaah 

                                                           
9
 Kamus Hukum Indonesia, Edisi Kedua Direvisi, B.N. Marbun, Pustaka Sinar Harapan, 

Jakarta,2009, h. 257. 
10

Indonesia, Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29. 
11

Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Cetakan V, Jakarta, 2007, h. 356. 
12

Ibid., h. 24. 

UPN "VETERAN" JAKARTA



13 
 

 

buku-buku, peraturan perundang-undangan terkait, majalah, surat kabar yang 

berhubungan dengan skripsi ini untuk di deskripsikan dan di analisis secara tepat. 

Penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian jenis ini telah mendapat 

informasi mengenai suatu permasalahan atau keadaan akan tetapi informasi itu 

belum cukup terang sehingga diadakan penelitian yang bersifat deskriptif. 

Sedangkan penelitian analisis adalah menganalisa hubungan antara variabel yang 

hendak dipelajari. Kemungkinan untuk mempelajarinya didasarkan pada 

informasi yang terinci mengenai variabel tadi, sehingga dapat dikatakan bahwa 

dari hasil studi deskriptif mendasari perencanaan studi analisis.  

Penelitian yang dipakai dalam rangka pengumpulan data oleh penulis adalah 

penelitian kepustakaan dimana penulis menggunakan data-data yang berasal dari 

berbagai sumber antara lain. Data Sekunder, yaitu merupakan penelitian 

kepustakaan dan dilaksanakan dengan menginventaris seluruh peraturan dan data 

yang ada kaitannya dengan obyek penulisan skripsi ini. Adapun bahan-bahan 

pustaka yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: 

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

2) Undang-Undang Hukum Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974; 

3) Peraturan Perundang-Undangan; 

4) Tinjauan Yuridis Hukum Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974; 

5) Notaris III Hukum Harta Perkawinan dan Waris 1984. 

b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari: 

1) Buku-buku makalah atau catatan yang berkaitan; 

2) Blog dan Website Internet yang berkaitan.  

c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari: 

1) Kamus Hukum; 

2) Kamus Bahasa Indonesia.  
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I.7  Sistematika Penulisan 

Skripsi ini dibagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. 

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini memuat latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup 

penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka 

konseptual, dan metode penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN PRANIKAH MENURUT 

UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KITAB UNDANG-UNDANG 

HUKUM PERDATA 

Dalam bab ini membahas secara umum tentang perjanjian pranikah 

berdasarkan Undang Undang No 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang Undang 

Hukum Perdata. 

BAB III KEDUDUKAN PERJANJIAN PRANIKAH MENURUT UNDANG-

UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM 

PERDATA 

Dalam bab ini membahas mengenai aspek yuriridis Perjanjian Pranikah dan 

perbandingan Perjanjian Pranikah Islam dan non Islam. 

BAB IV ANALISA PERJANJIAN PRANIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA 

MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG 

PERKAWINAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA 

Kedudukan Perjanjian Pranikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan, Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan 

Akibat hukumnya apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap 

Perjanjian Pranikah. 

BAB V PENUTUP 

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian  penulis dan 

mencoba untuk memberikan saran-saran yang InsyaAllah dapat bermanfaat 

dalam hubungannya dengan perjanjian pranikah dalam perkawinan yang 

akan berlangsung. 

RIWAYAT HIDUP 
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