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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkawinan merupakan peristiwa penting bagi kehidupan manusia, 

karena perkawinan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam membangun 

sebuah keluarga yang bahagia, harmonis dan sejahtera. Pengertian 

perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) adalah “Ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.” 

Perikatan dalam perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban pada  

pasangan suami-isteri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, bahwa suami dan isteri harus saling mentaati dan  

menjalankan hak dan kewajibannya  masing-masing secara seimbang. Akan  

tetapi, perkawinan  juga  dapat  melahirkan persoalan tentang harta kekayaan 

yaitu mengenai harta benda bersama suami isteri maupun harta pribadi dan  

atau  harta  bawaan 

Perkembangan zaman, situasi, kondisi dan pengaruh budaya asing saat 

ini banyak mempengaruhi cara pandang dan pola pikir masyarakat khususnya 

calon pasangan pengantin. Harta  bawaan  atau harta  masing-masing  pihak  

sebelum  terjadinya perkawinan  menjadi  salah  satu  fokus  sorotan masalah  

sebelum pasangan melakukan pernikahan, hal ini dikarenakan semakin 
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banyak pasangan  perkawinan yang  masing-masing bisa menghasilkan harta 

sendiri. Oleh karena itu, kebutuhan untuk membuat perjanjian perkawinan 

mengenai pemisahan harta ini menjadi perlu diatur.1  

Perjanjian perkawinan dibuat sebagai tindakan preventif untuk 

mengantisipasi terjadinya konflik sebelum melakukan perkawinan.2 Maksud 

dari perjanjian perkawinan adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh 

calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk 

mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Suatu 

perjanjian perkawinan baru diperlukan apabila calon suami isteri pada saat 

akan menikah memang telah mempunyai harta atau selama belangsungnya 

perkawinan mereka mengharapkan adanya perolehan harta kekayaan baru. 

Pada awalnya, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada waktu 

atau sebelum perkawinan dilangsungkan sebagaimana diatur di dalam Pasal 

147 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: 

 “Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum 

pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat 

secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat 

pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu” 

 

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan telah membatasi dibuatnya suatu perjanjian perkawinan pisah 

harta setelah perkawinan berlangsung karena dipahami bahwa perjanjian 

perkawinan haruslah dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun, 

                                                           
1 Rachmat Safa’at, 2017, Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta 

Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO 69/PUU-XII/2015”, JIPPK, Volume 

2, Nomor 2, hlm.140. 
2 Haedah Faradz, 2018, Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan, Jurnal Dinamika Hukum. 

Vol. 8 Nomor 3, hlm. 4. 
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dengan adanya Putusan MK 69/2015, ketentuan Pasal 29 ayat (1) tersebut 

telah diubah menjadi sebagai berikut: 

 “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan 

perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan 

perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan 

atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga 

sepanjang pihak ketiga tersangkut.” 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut maka perjanjian perkawinan saat ini 

dapat dilakukan pada waktu sebelum perkawinan atau setelah perkawinan 

berlangsung atas persetujuan bersama untuk membuat perjanjian tertulis yang 

disahkan oleh notaris. Peranan notaris dalam pembuatan akta perjanjian 

perkawinan didasarkan pada kewenangannya seperti dalam Pasal 1 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yaitu: 

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

otentik dan memiliki kewenangan lainnya. Notaris harus merahasiakan 

dokumen atau data-data kliennya dan Notaris bersifat netral dengan 

tidak memihak pada siapapun.” 

 

Kewenangan notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan 

dapat memberikan kepastian hukum terhadap isi perjanjian tersebut. Dalam 

hal ini, notaris memiliki kewajiban seperti Pasal 1 angka 10 Kode Etik 

Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.) mengatakan, bahwa : 

“Kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus 

dilakukan anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku 

dan menjalankan jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan 

memelihara citra wibawa lembaga notariat dan menjunjung tinggi 

keluhuran harkat clan martabat jabatan Notaris.” 

Kewajiban notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan yang 

tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam 
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perjanjian. dijelaskan pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Jabatan Notaris, yaitu “Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, 

tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam 

pembuatan hukum” 

Permasalahan yang kemudian muncul yaitu pada kenyataannya banyak 

pasangan yang sebelum membuat perjanjian perkawinan meminta nasehat 

atau pertimbangan kepada notaris perihal isi perjanjian yang akan dibuat. 

Notaris dalam memberikan nasehat atau pertimbangan secara tidak langsung 

dapat memihak salah satu pihak khususnya pihak perempuan sebagai calon 

isteri agar tidak dirugikan dalam perjanjian tersebut. Padahal, notaris dituntut 

untuk melaksanakan kewajibannya berupa bertindak amanah, jujur, saksama, 

mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam 

pembuatan akta perjanjian perkawinan dalam rangka menjaga integritas dan 

profesionalisme seorang notaris.  

Pertimbangan subyektif terhadap keadilan dalam pembagian harta bagi 

kedua belah pihak oleh notaris kepada pasangan calon suami istri juga dapat 

mempengaruhi isi perjanjian perkawinan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat keberpihakan notaris pada salah satu pihak sehingga notaris dapat 

dikatakan tidak mampu menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Berdasarkan kondisi tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui 

lebih jauh terhadap pembuatan akta perjanjian perkawinan oleh Notaris  
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dengan kewajibannya untuk tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak-

pihak terkait dalam perjanjian. Dari alasan di atas, maka dalam kesempatan 

ini penulis hendak melakukan penelitian skripsi dengan mengambil judul:  

“Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana pembuatan akta perjanjian perkawinan yang dilakukan di 

hadapan Notaris? 

2. Bagaimana peranan Notaris dalam pembuatan akta perjanjian 

perkawinan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis menetapkan tujuan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pembuatan akta perjanjian perkawinan yang 

dilakukan dihadapan Notaris. 

2. Untuk mengetahui peranan Notaris dalam pembuatan akta perjanjian 

perkawinan. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang hendak diberikan dengan dilakukannya penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
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1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian tentang Peranan Notaris Dalam Pembuatan 

Akta Perjanjian Perkawinan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi perkembangan ilmu hukum keperdataan pada umumnya dan atau 

dapat menjadi acuan penelitian yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan manfaat dan pengetahuan kepada 

masyarakat luas terkait dengan prosedur dalam pembuatan akta 

perjanjian perkawinan, serta mengetahui pentingnya dan manfaat 

pembuatan perjanjian perkawinan. 

E. Metode Penelitian 

Dalam memperoleh data untuk diteliti, maka diperlukan teknik 

pengumpulan data sehingga dapat mendukung hasil penelitian secara 

maksimal.  

1. Metode Pendekatan 

Metode Pendekatan yang dipakai penulis dalam penelitian ini 

adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memusatkan 

perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan 

satuan-satuan gejala dalam kehidupan manusia atau pola-pola dari gejala-

gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat 

bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang 

berlaku.3 Dalam penelitian kualitatif, identitas dan peran informan serta 

                                                           
3 Burhan Ashshofa, 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta,hlm:21  
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informasi-informasi yang disampaikan menjadi hal-hal yang berharga 

sehingga peneliti harus memiliki tanggungjawab untuk memperlakukan 

identitas diri dan informasi yang disampaikan oleh informan. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Dalam penelitian hukum ini, spesifikasi penelitian yang digunakan 

adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian untuk memberikan data 

yang seteliti mungkin dengan menggambarkan keadaan tertentu. Penelitian 

deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin 

tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya untuk mempertegas 

hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dan memperkuat teori lama atau 

dalam kerangka menyusun teori baru. 

3. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh informasi mengenai 

peranan Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan. Lokasi 

penelitian adalah di beberapa Kantor Notaris Daerah Khusus Ibukota 

(DKI) Jakarta. 

4. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Dalam usaha mengumpulkan data, jenis data yang digunakan 

adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan cara sebagai 

berikut: 

b. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara 

langsung dari lapangan yang menjadi obyek penelitian atau yang 
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diperoleh secara langsung dari responden-responden berupa 

keterangan atau fakta-fakta. Sumber data primer diperoleh peneliti 

melalui kegiatan wawancara langsung dengan 3 (tiga) notaris di 

Jakarta yaitu Notaris Dra. Rr. Hariyanti Poerbiantari, SH; Notaris Rini 

Yulianti, SH dan Notaris Ir. Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, 

M.Kn. yang berwenang dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan. 

Dari kegiatan tersebut akan diperoleh informasi utama tentang 

masalah penelitian yaitu peranan notaris dalam pembuatan akta 

perjanjian perkawinan. 

c. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat 

diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, junal dan lain-

lain. Data sekunder dapat dibedakan menjadi: 

1) Bahan Hukum Primer 

Yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas norma-norma 

dasar atau perundangan yang terkait dengan objek penelitian. 

Peraturan perundangan yang digunakan antara lain: 

a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentag Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Jabatan Notaris; 

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan; 
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c) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang 

digunakan untuk membantu menganalisa dan memahami bahan 

hukum primer, yaitu: literatur, hasil dari penelitian yang berkaitan 

dengan peranan Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian 

Perkawinan. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan 

hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, Wikipedia, E-

Book dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian. 

5. Metode Analisa Data 

Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang 

telah diperoleh untuk penelitian ini dianalisis oleh penulis dengan metode 

analisa secara kualitatif. Metode analisis data kualitatif merupakan proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-

unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.4 Analisis data 

kualitatif ini menggunakan teknik interactive model yakni dengan tahapan 

                                                           
4  Sugiyono, 2015, Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Jakarta, Alfabeta, hlm. 335. 
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meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan 

atau verifikasi.5 

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi lapangan dan 

studi dokumen sehingga didapatkan informasi tentang peran notaris dalam 

pembuatan akta perjanjian perkawinan. Reduksi data yaitu data yang 

peneliti peroleh dari kegiatan studi lapangan dan studi dokumen jumlahnya 

sangat banyak namun tidak semuanya berhubungan dengan permasalahan 

penelitian. Oleh karena itu, peneliti melakukan reduksi atau membuang 

data-data yang tidak penting dan memfokuskan pada informasi dan data 

penting yang dapat dijadikan sebagai jawaban dalam permasalahan 

penelitian ini. Penyajian data yaitu setelah data direduksi, peneliti 

membuat penyajian data hasil penelitian berupa uraian naratif yang 

menggambarkan tentang permasalahan penelitian. Penarikan kesimpulan 

atau verifikasi yaitu berdasarkan penyajian data, peneliti dapat membuat 

kesimpulan tentang hasil penelitian ini yang berpedoman dari hasil 

pengumpulan data dilapangan melalui kegiatan wawancara dan studi 

dokumen melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 

hukum tersier.  

F. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini akan dibuat secara sistematis meliputi: 

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian yang 

                                                           
5  Ibid, hlm. 338. 
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terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, objek dan subyek 

penelitian, metode pengumpulan data, metode penyajian data dan metode 

analisis data. 

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini akan diuraikan tentang 

perkawinan (pengertian perkawinan dan persyaratan perkawinan), perjanjian 

perkawinan (pengertian perjanjian secara umum, sarat sahnya perjanjian, akta 

perjanjian dan perjanjian perkawinan), dan pembuatan akta perjanjian 

perkawinan oleh notaris. 

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini akan diuraikan 

tentang dua pokok masalah penelitian yaitu (1) pembuatan akta perjanjian 

perkawinan yang dilakukan di hadapan Notaris; dan (2) peranan Notaris 

dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan. 

Bab IV Penutup. Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran 

dari hal-hal yang ditemukan dalam penelitian. Setelah menyimpulkan hasil 

penelitian maka peneliti akan memberikan beberapa saran kepada pihak-

pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini. 

Setelah itu pada bagian terakhir akan dilengkapi dengan daftar 

pustaka yang berisi tentang referensi yang digunakan peneliti baik dari buku 

literatur dan peraturan perundang-undangan dan lampiran. 

 

 

 

 


