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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

a. Kantor Notaris Dra. Rr. Hariyanti Poerbiantari, SH 

Kantor Notaris Dra. Rr. Hariyanti Poerbiantari, SH berlokasi di 

Rukan Plaza Pasifik Jalan Boulevard Barat Raya Blok B.2 No. 36 

Kelapa Gading Jakarta Utara. Kantor notaris ini memiliki visi dan misi 

berupa “Melayani kepentingan publik sebaik mungkin dan sesuai 

peraturan undang-undang dan ketentuan yang berlaku khusus di bidang 

kenotariatan dan pertanahan sesuai kode etik”. Tugas dan fungsi dari 

Kantor notaris ini adalah memberikan jasa kepada publik dan juga 

melayani orderan hutang piutang dan hak tanggungan.25  

Jumlah staf di Kantor Notaris Dra. Rr. Hariyanti Poerbiantari, SH 

secara keseluruhan yaitu sebanyak 20 orang yang menempati jabatan 

sebagai pimpinan, asisten, staff bagian pembuatan akta dan staff bagian 

lapangan, office boy dan sopir (driver). Kantor notaris ini cukup besar 

dan karena keberadaanya di ibu kota maka hingga saat ini sudah pernah 

melakukan pembuatan akta perjanjian perkawinan hingga 6 kali sejak 

2002-2018. 

 

                                                           
25 Wawancara dengan Notaris Dra. Rr. Hariyanti Poerbiantari, SH di Kantor Notaris, Rabu 6 Juni 2018 Pukul 

11.00 WIB 
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b. Kantor Notaris Rini Yulianti, SH 

Kantor Notaris Rini Yulianti, SH berlokasi di Jalan Swakarsa 5, 

No. 57 B, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kantor notaris 

ini memiliki legalitas usaha melalui SK Menteri Hukum dan HAM RI 

Tanggal 22 Februari 2010 No. AHU-13 AH.02.02 Tahun 2010. Kantor 

notaris ini memiliki visi dan misi berupa “Bekerja Secara Profesional 

Sesuai Kode Etik” dan tugas pokok yaitu untuk melayani permintaan 

klien.26 

Jumlah staf di Kantor Notaris Rini Yulianti, SH secara 

keseluruhan yaitu sebanyak 4 orang yaitu tiga orang staf dan notaris itu 

sendiri. Kantor notaris ini tidak terlalu besar dan karena keberadaanya 

di ibu kota yang lokasinya strategis maka hingga saat ini sudah pernah 

melakukan pembuatan akta perjanjian perkawinan hingga 9 kali sejak 

tahun 2010 hingga 2018 ini. 

c. Kantor Notaris Ir. Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, M.Kn 

Kantor Notaris Ir. Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, M.Kn 

berlokasi di Jalan Jl. Panglima Polim V No. 11, Kebayoran Baru. 

Kantor ini memiliki legalitas usaha melalui keputusan SK Menteri 

Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-071.AH.02.02 Tahun 2012 yang 

merupakan kantor notaris dan PPAT. Visi yang diemban yaitu “Menjadi 

                                                           
26 Wawancara dengan Notaris Rini Yulianti, SH di Kantor Notaris, Kamis 7 Juni 2018 Pukul 09.30 

WIB 
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Notaris Publik yang Baik’. Sedangkan misinya yaitu berkomitmen dan 

konsisten dalam memberikan pelayanan kepada klien dengan baik.27 

Jumlah staf di Kantor Notaris Ir. Cahyanie Handari Adi Warsito, 

SH, M.Kn secara keseluruhan yaitu sebanyak 3 orang yaitu dua orang 

staf dan notaris itu sendiri. Kantor notaris ini cenderung kecil namun 

karena keberadaanya di ibu kota yang lokasinya strategis maka hingga 

saat ini sudah pernah melakukan pembuatan akta perjanjian perkawinan 

hingga 6 kali sejak tahun 2012 hingga 2018 ini. 

2. Hasil Wawancara dengan Responden 

d. Kantor Notaris Dra. Rr. Hariyanti Poerbiantari, SH 

1) Pembuatan akta perjanjian perkawinan yang dilakukan di 

hadapan Notaris  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris di Kantor 

Notaris Dra. Rr. Hariyanti Poerbiantari, SH dapat diketahui bahwa 

pembuatan akta perjanjian perkawinan hingga saat ini masih 

kurang diminati oleh masyarakat.28 Hal ini dibuktikan dari 

pembuatan akta perjanjian perkawinan yang telah dilakukan sejak 

tahun 2002 hingga 2018 ini hanya 6 akta yang tergolong sedikit. 

Seluruh akta perjanjian perkawinan yang disahkan di kantor notaris 

ini merupakan akta perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan 

berlangsung.  

                                                           
27 Wawancara dengan Notaris Ir. Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, M.Kn di Kantor Notaris, 

Jum’at 8 Juni 2018 Pukul 14.00 WIB 
28 Wawancara dengan Notaris Dra. Rr. Hariyanti Poerbiantari, SH di Kantor Notaris, Rabu  6 Juni 

2018 Pukul 11.00 WIB 
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Seluruh klien yang membuat akta perjanjian perkawinan di 

Kantor Notaris Dra. Rr. Hariyanti Poerbiantari, SH sebanyak 6 

pasangan calon suami istri memiliki latar belakang berbeda. 

Seluruh calon suami memiliki pekerjaan pengusaha/swasta dan 4 

orang calon istri seorang pengusaha/swasta sedangkan 2 orang istri 

tidak bekerja atau hanya akan berprofesi sebagai ibu rumah tangga 

setelah menikah. 

Pemohon akta perjanjian perkawinan tersebut berasal dari 

pengusaha yang menginginkan adanya perjanjian-perjanjian 

tertentu sebelum melangsungkan pernikahan dengan calon 

pasangannya. Pembuatan akta perjanjian perkawinan ini sebagai 

upaya pencegahan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan (seperti 

tidak ada pihak yang menanggung biaya rumah tangga, adanya 

pencampuran harta pribadi dan menanggung hutang oleh pihak 

lain) kedua belah pihak setelah perkawinan berlangsung sehingga 

diatur ketentuan-ketentuan yang harus disepakati oleh kedua belah 

pihak. 

Hasil wawancara dengan Staff Bagian Pembuatan Akta di 

Kantor Notaris Dra. Rr. Hariyanti Poerbiantari, SH tentang 

lamanya pembuatan akta perjanjian perkawinan yaitu memerlukan 

waktu satu hari di Kantor Notaris, dan 3 hingga 4 hari untuk 

pendaftaran di Pengadilan Negeri. Proses pembuatan akta 

perjanjian ini tergolong singkat karena umumnya pasangan calon 
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suami istri telah membuat atau menentukan hal-hal yang akan 

diatur dalam akta tersebut sehingga Notaris hanya mengesahkan 

saja.29 

Menurut Notaris di Kantor Notaris Dra. Rr. Hariyanti 

Poerbiantari, SH tentang prosedur pembuatan akta perjanjian 

perkawinan yaitu dimulai dari membuat akta perjanjian dengan isi 

atau ketentuan yang telah disepakati oleh pasangan calon suami 

istri, kemudian Kantor Notaris akan mengesahkan isi akta 

perjanjian tersebut dan yang terakhir adalah mendaftarkan akta 

perjanjian ke Pengadilan Negeri.  

Persyaratan yang diperlukan dalam pencatatan akta 

perjanjian perkawinan di Pengadilan Negeri yaitu terdiri dari Foto 

copy KTP-el dan akta  notaris  perjanjian  perkawinan  yang  telah  

dilegalisir dengan menunjukan aslinya kemudian disahkan oleh 

Pegawai Pencatat Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil (Dispendukcapil). Perjanjian perkawinan setelah 

didaftarkan atau dicatatkan ke Pengadilan Negeri dan disahkan 

oleh  Dispendukcapil setempat maka akan berlaku di antara 

pasangan suami istri dan juga terhadap pihak ketiga. 

 

                                                           
29 Wawancara dengan Arum Staff Bagian Pembuatan Akta di Kantor Notaris Dra. Rr. Hariyanti 

Poerbiantari, SH,Rabu 6 Juni 2018 Pukul 12.30 WIB 

 



 

44 

 

2) Peranan Notaris dalam pembuatan akta perjanjian 

perkawinan 

Peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan 

seperti hasil wawancara dengan Notaris di Kantor Notaris Dra. Rr. 

Hariyanti Poerbiantari, SH yaitu menjelaskan hak dan kewajiban 

dari masing-masing pihak dan memberikan pertimbangan tentang 

kebaikan dalam membuat perjanjian perkawinan bagi para 

pengusaha.30 Notaris dalam hal ini hanya memfasilitasi dalam 

pembuatan akta perjanjian perkawinan sehingga isi perjanjian 

perkawinan murni berasal dari pasangan calon suami istri karena 

adanya tuntutan bagi profesi notaris untuk bersikap netral. 

Notaris dalam proses pembuatan akta perjanjian perkawinan 

juga menerangkan kepada para pihak yaitu suami dan istri tentang 

hal-hal yang bersifat umum dalam perjanjian perkawinan, 

ketentuan perjanjian perkawinan yang tidak bisa dibuat dibawah 

tangan dan harus dibuat dihadapan notaris. Perjanjian perkawinan 

dibuat dengan tujuan agar menguntungkan kedua belah pihak dan 

setelah disahkan akan membawa akibat hukum bagi para pihak. 

Salah satu contoh akta perjanjian perkawinan yang dibuat 

dihadapan Notaris Dra. Rr. Hariyanti Poerbiantari, SH yaitu pada 

tahun 2016 sebelum kedua pihak (calon suami dan istri) 

melangsungkan perkawinan. Pihak pertama selaku calon suami 

                                                           
30 Wawancara dengan Notaris Dra. Rr. Hariyanti Poerbiantari, SH di Kantor Notaris, Rabu 6 Juni 

2018 Pukul 11.00 WIB 
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adalah Tuan W, lahir di Cirebon, pada tanggal 30-06-1982 (tiga 

puluh Juni seribu sembilan  ratus delapan puluh dua), Warga 

Negara Indonesia, dengan pekerjaan Swasta dan bertempat tinggal 

di Cirebon. Pihak ke dua sebagai calon istri yaitu Nona HW, lahir 

di Cirebon, pada tanggal 04-12-1982 (empat Desember seribu 

sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, 

dengan pekerjaan Partikulir dan bertempat tinggal di Cirebon.  

Pihak pertama, tuan W akan melaksanakan perkawinan 

dengan pihak kedua, Nona HW oleh karena hal tersebut, para pihak 

telah bersesuai paham untuk mengatur akibat terhadap harta 

kekayaannya dari perkawinan yang akan dilakukan di antara 

mereka dengan perjanjian perkawinan. Berikut ini adalah contoh 

isi perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris Dra. Rr. Hariyanti 

Poerbiantari, SH. 

Tabel 4.1 

Isi Perjanjian perkawinan yang Dibuat Dihadapan Notaris Raden Roro 

Hariyanti Poerbiantari 

 

No Perihal Isi Perjanjian 

1 Percampuran Harta  Selama masa perkawinan antara PIHAK PERTAMA dan 

PIHAK KEDUA  tidak akan ada percampuran harta 

kekayaan, juga tidak akan ada percampuran laba rugi dan 

juga tidak ada percampuran hasil-hasil dan pendapatan-

pendapatan dari masing-masing dalam bentuk dan dengan 

nama apapun ataupun beban atau tanggung jawab atas 

hutang-hutang.  

2 Kepemilikan Harta 

sebelum dan selama 

perkawinan 

1. Masing-masing Pihak Pertama  atau Pihak Kedua  akan 

tetap memiliki sendiri :  

a. Harta kekayaan berupa apapun (baik berupa barang 

bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang 

berwujud atau tidak berwujud) dan dimanapun letaknya 

yang dimiliki masing-masing pada waktu sebelum 

perkawinan dilangsungkan. 
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b. Hasil/Pendapatan berupa apapun yang diperoleh dari 

harta kekayaan tersebut.  

c. Barang yang menjadi pengganti barang yang termasuk 

dalam harta kekayaan masing-masing. 

2. Demikian pula, harta kekayaan berupa apapun dan 

dimanapun letaknya yang diperoleh atau oleh masing-

masing PIHAK PERTAMA  atau PIHAK KEDUA  

dengan cara  bagaimanapun selama  masa  perkawinan, 

termasuk (tetapi tidak terbatas) yang -diperolehnya karena 

warisan, hibah wasiat, hibah hidup, dari usaha sendiri 

dan/atau pekerjaan atau cara lain selama masa  

perkawinan, termasuk juga karena penukaran atau 

pembelian dengan harta kekayaan masing-masing akan 

tetap menjadi milik -masing-masing PIHAK PERTAMA  

atau PIHAK KEDUA yang memperoleh harta kekayaan 

tersebut. - 

3. Semua hutang-hutang, kewajiban pembayaran dan berupa 

apapun, baik yang telah ada pada waktu perkawinan antara 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA  dilangsungkan 

maupun yang dibuat selama masa perkawinan, termasuk 

(tetapi tidak terbatas) hutang, kewajiban pembayaran dan 

beban yang diperoleh PIHAK PERTAMA  atau PIHAK 

KEDUA  selama perkawinan karena atau sehubungan 

dengan usaha atau pekerjaan masing-masing, atau 

penerimaan hibah, warisan atau hibah wasiat, tetap 

merupakan tanggungan/beban dan wajib dibayar oleh 

pihak yang membuat atau memperoleh hutang, kewajiban 

pembayaran atau beban tersebut dari harta kekayaan 

masing-masing.  

3 Biaya Rumah 

Tangga 

Biaya-biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pendidikan 

anak-anak yang dilahirkan dari atau disahkan dengan 

perkawinan para pihak seluruhnya akan ditanggung atau 

dipikul oleh PIHAK PERTAMA. 

4 Hak Penggunaan 

Harta 

1. Masing-masing PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA  

berhak mempertahankan dan tetap berhak sendiri (tanpa 

perlu bantuan atau persetujuan pihak lain) untuk 

mengurus, mengelola, menjual, mengalihkan hak, 

menjaminkan, mengagunkan atau melakukan tindakan 

kepemilikan lainnya atas harta kekayaan milik masing-

masing dan berhak atas, dan mempunyai hak untuk 

mempergunakannya dengan bebas hasil-hasil dan 

pendapatan-pendapatan yang diperoleh dari harta 

kekayaan milik masing-masing  dan/atau yang diterima 

karena bekerja dan lain-lainnya baik yang dimiliki 

sebelum maupun yang diperoleh selama perkawinan 

dilangsungkan.  

2. Masing-masing para pihak ( PIHAK PERTAMA/PIHAK 

KEDUA )  dengan ini diberi kuasa umum oleh PIHAK 

PERTAMA / PIHAK  KEDUA  yang tidak dapat dicabut 

untuk melakukan segala tindakan urusan mengenai harta 
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kekayaannya.  

5 Kepemilikan Barang-

Barang 

1. Barang yang Terdaftar. 

Barang yang kepemilikannya terdaftar dalam suatu daftar 

umum (termasuk, tetapi tidak terbatas, tanah dan 

bangunan atau kendaraan) adalah milik PIHAK KEDUA  

atau PIHAK PERTAMA  atas nama siapa barang tersebut 

terdaftar.- 

2. Barang Tidak Terdaftar.  

Barang bergerak yang kepemilikannya tidak terdaftar 

dalam daftar umum yang diperoleh oleh PIHAK 

PERTAMA  atau PIHAK KEDUA selama masa 

perkawinan dari karena warisan, hibah wasiat atau hibah 

hidup atau dengan cara lain oleh masing-masing, 

dibuktikan pemilikannya dari catatan atau dokumen 

tentang perolehannya. - 

3. Barang Perhiasan. 

Segala pakaian atau perhiasan badan yang ada padanya 

sewaktu-waktu,  juga pada waktu pecahnya perkawinan, 

tetap menjadi hak milik dari PIHAK PERTAMA  atau 

PIHAK KEDUA  yang memakai pakaian dan perhiasan 

badan itu, atau milik dari PIHAK PERTAMA  atau 

PIHAK KEDUA untuk siapa pakaian atau perhiasan 

badan itu diperuntukkan pemakaiannya, yang sedemikian 

itu tanpa perhitungan atau pemeriksaan atau pertanyaan 

kapankah, oleh siapakah dan dengan cara bagaimanakah 

satu dan lainnya diperoleh.- 

4. Setiap barang bergerak dan yang diperoleh oleh PIHAK 

PERTAMA/PIHAK KEDUA  selama perkawinan tidak 

ada atau jikalau tidak ada surat-surat yang menyatakan 

barang-barang apakah yang dahulu dan/atau berapakah 

harganya, maka PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA  

atau ahli warisnya ada hak untuk membuktikan adanya 

atau bekas adanya atau harganya barang-barang itu 

dengan saksi-saksi ataupun oleh karena umum telah 

mengetahuinya (algemene bekendheid).  

          Sumber: Akta Perjanjian perkawinan di Notaris Raden Roro Hariyanti Poerbiantari, 2018 

 

Isi perjanjian pada akta perjanjian perkawinan di Notaris 

Raden Roro Hariyanti Poerbiantari ini mencakup pengaturan 

mengenai percampuran harta, kepemilikan harta sebelum dan 

selama perkawinan, biaya-biaya rumah tangga, hak penggunaan 

harta dan kepemilikan barang-barang baik berupa barang 

terdaftar/tidak terdaftar, barang perhiasan maupun barang bergerak. 
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e. Kantor Notaris Rini Yulianti, SH 

1) Pembuatan akta perjanjian perkawinan yang dilakukan di 

hadapan Notaris 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris di Kantor 

Notaris Rini Yulianti, SH dapat diketahui bahwa pembuatan akta 

perjanjian perkawinan masih sangat jarang karena umumnya yang 

membuat perjanjian perkawinan adalah pasangan dengan dengan 

kondisi ekonomi yang berlebih sedangkan pasangan yang memiliki 

perkenomian kurang atau cukup kurang berminat untuk melakukan 

perjanjian sebelum perkawinan.31 

Kantor Notaris Rini Yulianti, SH sejak berdiri hingga tahun 

2018 ini telah membuat akta perjanjian perkawinan sebanyak 9 

akta. Pemohon atau pasangan calon suami istri yang membuat akta 

perjanjian perkawinan juga berasal dari kalangan pebisnis baik dari 

pihak suami maupun dari pihak istri. Kedua pihak menginginkan 

adanya pemisahan harta kekayaan bawaan dan pengelolaan harta 

kekayaan yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung. 

Seluruh klien yang membuat akta perjanjian perkawinan di 

Kantor Notaris Rini Yulianti, SH sebanyak 9 pasangan calon suami 

istri memiliki latar belakang berbeda. Seluruh calon suami 

memiliki pekerjaan pengusaha/swasta dan 5 orang calon istri 

seorang pengusaha/swasta sedangkan 4 orang istri tidak bekerja 

                                                           
31 Wawancara dengan Notaris Notaris Rini Yulianti, SH,  Kantor Notaris, Kamis 7 Juni 2018 

Pukul 09.30 WIB 
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atau hanya akan berprofesi sebagai ibu rumah tangga setelah 

menikah. 

Menurut hasil wawancara dengan notaris dan staff notaris di 

Kantor Notaris Rini Yulianti, SH dapat diketahui bahwa proses 

pembuatan akta perjanjian perkawinan pertama yaitu kedua 

pasangan datang ke kantor notaris menyerahkan foto copy KTP, 

fotocopy KK, menyerahkan draf isi perjanjian perkawinan. Kedua, 

Notaris akan membuatkan draf perjanjian perkawinan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan dan berisi perjajian yang 

telah disepakati oleh kedua belah pihak. Ketiga, para pihak yang 

terlibat harus menyaksikan kedua pasangan menandatangani akta 

perjanjian perkawinan dihadapan notaris. Keempat yaitu 

mendaftarkan atau mencatatkan akta perjanjian perkawinan ke 

Pengadilan Negeri dan mengesahkannya di Dispendukcapil. 

Proses pembuatan akta perjanjian perkawinan dihadapan 

notaris ini harus selesai seminggu sebelum perkawinan 

dilangsungkan. Hal ini dikarenakan Kantor Notaris Rini Yulianti, 

SH selama ini baru melayani pembuatan akta perjanjian 

perkawinan sebelum perkawinan berlangsung sehingga akta 

perjanjian perkawinan harus sah sebelum tanggal perkawinan. 
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2) Peranan Notaris dalam pembuatan akta perjanjian 

perkawinan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris di Kantor 

Notaris Rini Yulianti, SH tentang peran notaris dalam pembuatan 

akta perjanjian perkawinan yaitu menjelaskan hal-hal yang diminta 

oleh para pihak, menjelaskan pasal-pasal serta isi dari perjanjian 

perkawinan yang telah disepakati dan menjelaskan pentingnya 

perjanjian perkawinan dalam perkawinan. Notaris di Kantor 

Notaris Rini Yulianti, SH berusaha bersikap netral dengan tidak 

menyarankan terhadap sesuatu yang perlu diperjanjikan oleh kedua 

belah pihak, notaris hanya menjelaskan isi perjanjian yang telah 

dibuat kedua belah pihak dan akibat hukum apabila ada salah satu 

pihak yang melanggar ketentuan atau isi pasal tersebut. 

Notaris Rini Yulianti, SH pernah membuat akta perjanjian 

pada tahun 2015 sebelum kedua pihak (calon suami dan istri) 

melangsungkan perkawinan. Pihak pertama selaku calon suami 

adalah Tuan DA, lahir di Jakarta, pada tanggal 10-11-1980 

(sepuluh November seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga 

Negara Indonesia, dengan pekerjaan, swasta dan bertempat tinggal 

di Kota Tangerang Selatan. Pihak ke dua sebagai calon istri yaitu 

Nona RA, lahir di Jakarta, pada tanggal 30-05-1979 (tiga puluh 

Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara 



 

51 

 

Indonesia, dengan pekerjaan swasta, dan bertempat tinggal di 

Jakarta Barat. 

Kedua pihak dengan itikad baik bermaksud melangsungkan 

perkawinan dihadapan Pejabat yang berwenang menurut hukum 

perkawinan yang berlaku di Negara Republik Indonesia pada hari 

Sabtu, tanggal 28-11-2015 (dua puluh delapan November dua ribu 

lima belas). Sebelum dilangsungkannya perkawinan, Pihak 

Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengikatkan diri dalam 

Perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai harta benda 

mereka. 

Berikut ini adalah contoh isinya perjanjian yang dibuat di 

hadapan Notaris Rini Yulianti. 

Tabel 4.2 

Isi Perjanjian perkawinan yang Dibuat Dihadapan Notaris Rini Yulianti 

 

No Perihal Isi Perjanjian 

1 Percampuran 

Harta 

Antara suami istri tidak ada persekutuan harta benda dengan 

nama atau sebutan apapun juga, baik persekutuan harta benda 

menurut hukum atau persekutuan untung dan rugi maupun 

persekutuan hasil dan pendapatan. 

2 Harta Semua harta benda yang bersifat apapun yang dibawa oleh para-

pihak dalam perkawinan, atau yang diperolehnya selama 

perkawinan karena pembelian, warisan, hibah dan atau dengan 

cara apapun juga tetap menjadi milik dari para pihak yang 

membawa dan atau yang memperolehnya. 

3 Bukti Kepemilikan 

Barang-Barang 

1) Barang-barang bergerak yang oleh para pihak didapat dari 

dan oleh sebab apapun juga sesudah perkawinan 

dilangsungkan, wajib dibuktikan dengan bukti pemilikan 

dengan tidak mengurangi hak Pihak Kedua, untuk 

membuktikan adanya barang-barang atau harganya, 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 166 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata.  

2) Barang-barang tidak bergerak, yang tidak dapat dibuktikan 

dengan bukti pemilikan atau surat-surat lainnya oleh salah 

satu pihak, dianggap sebagai kepunyaan para pihak, masing-

masing untuk 1/2 (satu perdua) bagian yang sama besar. 
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4 Hutang dan Hak-

Hak Para Pihak 

1) Kekayaan dan hutang dari para pihak yang terjadi sebelum 

atau sesudah perkawinan dilangsungkan, tetap menjadi hak 

atau kewajiban masing-masing.  

2) Pihak Kedua berwenang mengurus dan mempertahankan 

haknya, baik dalam tindakan pengurusan maupun tindakan 

pemilikan untuk mengurus, menguasai sendiri harta 

bendanya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, 

dan penikmatan secara bebas dari penghasilannya. 

3) Untuk hal-hal tersebut di atas, sepanjang diperlukan dengan 

ini Pihak Kedua telah diberi kuasa dan persetujuan oleh Pihak 

Pertama.  

4) Pihak Pertama berwenang mengurus dan mempertahankan 

haknya, baik dalam tindakan pengurusan maupun tindakan 

pemilikan untuk mengurus, menguasai sendiri harta 

bendanya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, 

dan penikmatan secara bebas dari  penghasilannya. 

5) Untuk hal-hal tersebut di atas, sepanjang diperlukan dengan 

ini Pihak Pertama telah diberi kuasa dan persetujuan oleh 

Pihak Kedua. 

5 Biaya-Biaya 

Rumah Tangga 

1) Biaya-biaya untuk keperluan rumah tangga, untuk mendidik 

dan memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan 

mereka dipikul oleh Pihak Pertama.  

2) Pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan tersebut di atas 

yang dilakukan oleh Pihak Kedua, dianggap telah dilakukan 

dengan persetujuan dari Pihak Pertama.  

3) Hutang-hutang maupun tagihan-tagihan dari pihak lain yang 

timbul dari biaya-biaya tersebut di atas, harus ditanggung dan 

wajib dibayar oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak 

dapat ditagih atau digugat mengenai hal tersebut. 

Sumber: Akta Perjanjian perkawinan di Notaris Rini Yulianti, 2018 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikeatahui bahwa isi 

perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris Rini Yulianti yang 

mencakup pengaturan mengenai percampuran harta, harta bawaan 

dan harta yang diperoleh selama perkawinan, bukti kepemilikan, 

barang-barang bergerak dan barang tidak bergerak, hutang dan 

hak-hak para pihak serta biaya rumah tangga. 
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f. Kantor Notaris Ir. Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, M.Kn 

1) Pembuatan akta perjanjian perkawinan yang dilakukan di 

hadapan Notaris 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris di Kantor 

Notaris Ir. Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, M.Kn dapat 

diketahui bahwa pembuatan akta perjanjian perkawinan juga masih 

sangat jarang dilakukan. Hal ini dikarenakan masyarakat masih 

terlalu menganggap tabu apabila mengadakan perjanjian 

perkawinan terkait dengan harta sehingga timbul kesan tidak 

percaya pada pasangan atau bersifat materialistis.32  

Sejak berdiri hingga 2018 ini Kantor Notaris Ir. Cahyanie 

Handari Adi Warsito, SH, M.Kn hanya menangani atau membuat 6 

akta perjanjian perkawinan. Akta perjanjian perkawinan tersebut 

dibuat sebelum perkawinan berlangsung untuk mengatur hal-hal 

yang berkaitan dengan harta, tanggungjawab masing-masing 

pasangan dalam berumah tangga. Pasangan calon suami istri yang 

membuat akta perjanjian perkawinan di kantor notaris ini berasal 

dari pengusaha atau pebisnis yang menginginkan adanya 

kesepakatan-kesepakatan dengan pihak istri terhadap pengelolaan 

harta dan tanggungjawab masing-masing. 

Seluruh klien yang membuat akta perjanjian perkawinan di 

Kantor Notaris Ir. Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, M.Kn 

                                                           
32 Wawancara dengan Notaris Ir. Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, M.Kn di Kantor Notaris, 

Jum’at 8 Juni 2018 Pukul 14.00 WIB 
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sebanyak 6 pasangan calon suami istri memiliki latar belakang 

sebagai pengusaha/swasta baik pada pihak suami maupun pihak 

istri. Kedua pihak merasa berkepentingan untuk mengadakan 

perjanjian perihal pengaturan harta dan tanggungjawab masing-

masing pihak. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff di Kantor 

Notaris Ir. Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, M.Kn dapat 

diketahui bahwa proses pembuatan akta perjanjian perkawinan 

tidak memperlukan waktu lama yaitu kurang lebih 1 minggu. Hal 

yang menyebabkan prosesnya lama itu apabila antara suami dan 

istri belum mantap atau yakin terhadap isi perjanjian sehingga 

harus melakukan konsultasi dengan pihak lain atau banyaknya 

pendaftar serupa di Pengadilan Negeri. Namun apabila pasangan 

calon suami istri sudah sepakat dan yakin terhadap isi perjanjian 

maka proses pembuatan akta bisa cepat selesai yaitu 3 hingga 4 

hari. 33 

Menurut Notaris di Kantor Notaris Notaris Ir. Cahyanie 

Handari Adi Warsito, SH tentang prosedur pembuatan akta 

perjanjian perkawinan yaitu pasangan calon suami istri harus 

membuat atau menyusun isi atau ketentuan dalam perjanjian, 

datang ke Kantor Notaris untuk mengajukan permohonan 

pembuatan akta perjanjian perkawinan. Kantor Notaris akan segera 

                                                           
33 Wawancara dengan Notaris Ir. Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, M.Kn di Kantor Notaris, 

Jum’at 8 Juni 2018 Pukul 14.00 WIB 
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membuatkan akta perjanjian dengan isi yang telah disepakati oleh 

kedua belah pihak, kemudian pada tanggal dan jam yang telah 

ditentukan dilakukan penandatanganan akta perjanjian perkawinan 

oleh pasangan dan disaksikan oleh para saksi dihadapan notaris. 

Akta perjanjian yang telah ditandangani oleh para pihak kemudian 

dicatatkan di Pengadilan Negeri dan disahkan di Dispendukcapil. 

2) Peranan Notaris dalam pembuatan akta perjanjian 

perkawinan 

Peran Notaris di Kantor Notaris Dra. Rr. Hariyanti 

Poerbiantari, SH berdasarkan hasil wawancara yaitu sebagaimana 

kewenangan notaris untuk membuat akta otentik, maka dalam hal 

ini notaris berperan untuk membuatkan akta otentik perjanjian 

perkawinan, menjamin   kepastian  tanggal pengesahan akta, 

menyimpan dan memberikan salinan atau kutipan akta apabila 

diperlukan tanpa melanggar ketentuan undang-undang. 

Notaris di Kantor Notaris Dra. Rr. Hariyanti Poerbiantari, 

SH juga memiliki peran penting dalam memberikan penyuluhan 

dan saran-saran hukum kepada para pihak sebagai pembuat 

perjanjian dengan memperhatikan rambu-rambu yang telah 

ditetapkan oleh undang-undang. Dalam hal ini, notaris bersikap 

netral dan tidak memberikan pertimbangan atau saran yang 

mementingkan salah satu pihak.  
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Notaris Ir. Cahyanie Handari Adi Warsito, SH pernah 

membuat akta perjanjian pada tahun 2015 sebelum kedua pihak 

(calon suami dan istri) melangsungkan perkawinan. Pihak pertama 

selaku calon suami adalah Tuan MH, lahir di Most, pada tanggal 

31-10-1980 (tiga puluh satu Oktober tahun seribu sembilan ratus 

delapan puluh), dengan pekerjaan Swasta merupakan Warga 

Negara Ceska Republika. Pihak kedua yaitu calon istri yaituNona 

IN, lahir di Semarang, pada tanggal 29-11-1986 (dua puluh 

sembilan November tahun seribu sembilan ratus delapan puluh 

enam) dengan pekerjaan Karyawan  Swasta dan bertempat tinggal 

di Kota Bogor. Berikut ini adalah contoh isinya perjanjian yang 

dibuat di hadapan Ir. Cahyanie Handari Adi Warsito, SH 

Tabel 4.3 

Isi Perjanjian perkawinan yang Dibuat Dihadapan Notaris Cahyanie Handari Adi 

Warsito, SH. 

 
No Perihal Isi Perjanjian 

1 Percampuran Harta 

dan Hutang 

1) Antara suami istri tidak akan terjadi persatuan harta, sehingga 

karenanya semua persatuan harta, baik persatuan harta lengkap 

(bergerak dan tidak bergerak) maupunpersatuan untung rugi 

dan persatuan hasil pendapatan dengan tegas ditiadakan. 

2) Berhubung dengan ketentuan pada ayat 1 pasal ini maka suami 

dan isteri tetap memiliki harta yang dibawanya kedalam 

perkawinan mereka dan yang diperoleh masing-masing selama 

perkawinan itu, demikian pula semua harta yang diperoleh -------------------------------------- masing-masing karena penggantian dari penanaman atau penukaran. 

3) Semua hutang yang dibawa oleh suami atau isteri kedalam 

perkawinan mereka, yang dibuat oleh mereka selama 

perkawinan atau yang diperoleh mereka secara cuma-cuma, 

tetap akan menjadi tanggungan (dipikul) oleh suami atau isteri 

masing-masing yang telah membawa, membuat atau yang 

menerima hutang-hutang itu. 

2 Harta Istri 1) Isteri akan mengurus semua harta pribadinya, baik berupa 

benda bergerak maupun benda tetap dan dengan bebas 

memungut (menikmati) hasil dari pendapatanpendapatan, baik 

dari hartanya itu maupun dari hasil pekerjaannya atau dari 

sumber  lainnya. 
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2) Untuk mengurus hartanya itu isteri tidak memerlukan bantuan 

atau persetujuan atau kuasa dari suami, dan dengan ini suami 

untuk keperluannya memberi persetujuan dan kuasa yang tetap 

dan tidak dapat dicabut lagi kepada isteri guna melakukan 

segala tindakan pengurusan harta pribadi isteri sendiri tanpa 

diperlukan bantuan suami lagi. 

3) Apabila ternyata suami telah melakukan pengurusan atas harta 

pribadi isteri, maka suami berkewajiban untuk 

mempertanggung jawabkan hal tersebut. 

3 Biaya Rumah 

Tangga 

1) Semua biaya yang dikeluarkan untuk keperluan rumah tangga, 

demikian pula untuk pemeliharaan serta pendidikan anakanak 

yang dilahirkan dari perkawinan mereka menjadi tanggungan, 

harus dipikul dan dibayar oleh suami sendiri, untuk hal mana 

isteri tidak dapat dituntut untuk memenuhi hal-hal tersebut. 

2) Pengeluaran biasa dan sehari-sehari untuk keperluan rumah 

tangga yang dilakukan  oleh isteri, dianggap telah dilakukan 

dengan persetujuan suami. 

4 Kepemilikan 

Barang-Barang 

Barang-barang berupa pakaian, perhiasan, buku-buku, surat-surat, 

alat-alat dan perkakas yang dipergunakan untuk pelajaran atau 

pekerjaan oleh suami atau isteri masing-masing, baik yang 

sewaktu-waktu terdapat, jadi juga bila terdapat pada waktu 

putusnya perkawinan  mereka, merupakan hak milik suami 

atau isteri yang menggunakan atau dianggap biasa menggunakan 

barang-barang tersebut. Barang-barang tersebut tanpa diadakan 

penyelidikan  atau perhitungan dianggap sama atau sebagai 

pengganti dari barang-barang yang serupa dengan yang dibawa 

ke dalam perkawinan mereka. 

5 Harta Tetap dan 

Surat Berharga 

Harta tetap dan surat-surat berharga yang diperoleh baik sebelum 

maupun sesudah perkawinan adalah milik pribadi dari suami atau 

istri, atas nama siapa harta itu tertulis (terdaftar), tanpa 

mengurangi kewajiban untuk memperhitungkannya 

6 Harta setelah 

putusnya 

perkawinan 

Semua harta yang terdaftar pada waktu putusnya perkawinan atau 

pada waktu pisah ranjang yang andaikata mungkin terjadi, dan 

yang tidak terbukti bahwa harta itu termasuk harta harta tersebut 

dalam pasal 1 atau pasal 4 akta ini, merupakan harta suami istri 

bersama. 

7 Pakaian dan 

Perhiasan 

Suami/Istri tetap pemilik dari pakaian dan perhiasan badan yang 

pada waktu putusnya perkawinan mereka atau terjadinya pisah 

meja ranjang dipakai atau biasa dipakai masing-masing dan tetap 

menjadi milik masing-masing, tanpa diperlukan adanya 

perhitungan atau penyelidikan, kapan, oleh siapa dan secara 

bagaimana barang-barang itu diperoleh. 

8 Premi Asuransi Apabila oleh suami atau istri diadakan perjanjian asuransi jiwa 

untuk kepentingan istri atau suami, maka premi-premi akan 

digolongkan sebagai biaya-biaya tersebut dalam pasal 5 

9 Putusan Perkawinan 

karena kematian 

Bilamana perkawinan para penghadap putus karena 

meninggalnya salah seorang diantara mereka, maka harta tetap 

maupun harta bergerak termasuk surat-surat berharga dan 

perhiasan-perhiasan yang ditinggalkan oleh suami atau isteri yang 

meninggal dunia tersebut menjadi haknya isteri atau suami yang 
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hidup terlama berikut anak-anak yang lahir dari pernikahan 

mereka. Dan apabila anak-anak mereka tersebut belum dewasa, 

maka harta yang menjadi hak dari anak-anak mereka yang belum 

dewasa tersebut diurus/dikelola oleh suami atau isteri yang hidup 

terlama, dan apabila anak-anak mereka tersebut telah dewasa atau 

telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, maka harta yang 

menjadi hak dari anak-anak mereka tersebut harus diserahkan 

kepada anak-anak mereka tersebut 

10 Putusanya 

perkawinan karena 

pihak ketiga 

Bilamana perkawinan para penghadap putus diakibatkan karena 

salah satu pihak  berhubungan dengan pihak ketiga (apabila dapat 

dibuktikan) maka harta tetap maupun  harta bergerak termasuk 

surat-surat berharga dan perhiasan-perhiasan yang ditinggalkan ------------------------------------  oleh suami atau isteri yang melakukan hubungan dengan pihak ketiga menjadi haknya isteri atau suami yang tidak melakukan hubungan dengan pihak ketiga berikut anak-anak yang lahir dari pernikahan mereka 

Sumber: Akta Perjanjian perkawinan di Notaris Nanette Cahyanie Handari Adi 

Warsito, 2018 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikerahui bahwa isi 

perjanjian pada akta perjanjian perkawinan di Notaris Nanette 

Cahyanie Handari Adi Warsito ini mencakup pengaturan mengenai 

percampuran harta dan hutang, harta istri, biaya rumah tangga, 

kepemilikan barang-barang, harta tetap dan surat berharga, harta 

setelah putusnya perkawinan, pakaian dan perhiasan, premi 

asuransi, putusan perkawinan karena kematian dan putusanya 

perkawinan karena pihak ketiga. 

 

B. Pembahasan 

1. Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan yang Dilakukan di Hadapan 

Notaris. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga notaris memiliki 

proses atau prosedur yang sama dalam pembuatan akta perjanjian 

perkawinan yaitu (1) akta dibuat sebelum tanggal perkawinan 

dilangsungkan; (2) mendaftarkan akta perjanjian perkawinan di 
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Kepaniteraan Pengadilan Negeri; dan (3) pengesahan akta perjanjian 

perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dari Dispendukcapil. 

a. Membuat Akta Sebelum Tanggal Perkawinan Dilangsungkan 

Prosedur pembuatan akta perjanjian perkawinan yang pertama 

yaitu akta dibuat sebelum tanggal perkawinan dilangsungkan. Hasil ini 

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 KUHPerdata 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”. 

 

Adanya kesesuaian antara prosedur pembuatan akta dengan 

ketentuan Pasal 147 KUHPerdata yaitu dikarenakan akta perjanjian 

perkawinan yang telah dibuat oleh ketiga notaris di Jakarta ini secara 

keseluruhan dibuat sebelum pernikahan berlangsung atau belum 

pernah melayani pembuatan akta setelah pernikahan. Akta perjanjian 

perkawinan yang dibuat tersebut berisi tentang ketentuan-ketentuan 

tentang harta benda. Hasil ini sesuai dengan pendapat dari Hartanto 

bahwa “Perjanjian Kawin adalah suatu perjanjian mengenai 

pengurusan (beheer) atas harta benda perkawinan. Suatu perjanjian 

kawin baru diperlukan apabila calon suami-isteri pada saat akan 

menikah memang telah mempunyai harta atau selama berlangsungnya 
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perkawinan mereka mengharapkan adanya perolehan harta kekayaan 

baru.34 

b. Mendaftarkan Akta Perjanjian Perkawinan di Pengadilan Negeri 

Prosedur pembuatan akta perjanjian perkawinan yang kedua 

yaitu mendaftarkan akta perjanjian perkawinan di Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri. Hasil ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 152 

KUHPerdata yang menyatakan bahwa: 

“Ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kawin, yang 

menyimpang dan harta bersama menurut undang-undang, 

seluruhnya atau sebagian, tidak akan berlaku bagi pihak ketiga 

sebelum hari pendaftaran ketentuan-ketentuan itu dalam daftar 

umum, yang harus diselenggarakan di kepaniteraan pada 

Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya perkawinan itu 

dilangsungkan atau kepaniteraan di mana akta perkawinan itu 

didaftarkan, jika perkawinan berlangsung di luar negeri”. 

 

Menurut ketiga notaris ini bahwa pendaftaran akta perjanjian 

perkawinan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri sangat penting karena 

suatu akta perjanjian akan berlaku dan memiliki akibat hukum bagi 

para pihak jika sudah didaftarkan. Hal ini sebagaimana teori dari 

Sonny bahwa “proses pembuatan perjanjian perkawinan, yang penting 

untuk diperhatikan adalah perjanjian tersebut harus didaftarkan dan 

dicatatkan secara sah melalui kantor notaris, agar akta perjanjian dapat 

dipergunakan semestinya dan mempunyai kekuatan hukum‘.35Dalam 

hal ini akta perjanjian perkawinan yang telah dibuat dihadapan notaris 

telah sah dan mempunyai kekuatan hukum. 

                                                           
34 Hartanto, Andy, Op Cit, hal 17.  
35 Sonny Dewi Judiasih, Op Cit, hal. 58. 
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c. Pengesahan Akta Perjanjian Perkawinan oleh Pegawai Pencatat 

Perkawinan Dari Dispendukcapil 

Prosedur pembuatan akta perjanjian perkawinan yang ketiga 

yaitu pengesahan akta perjanjian perkawinan oleh Pegawai Pencatat 

Perkawinan dari Dispendukcapil. Hasil ini sesuai dengan ketentuan 

dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan 

bahwa: 

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah 

pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian 

tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah 

mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut” 

 

Prosedur ini juga sangat penting dalam pembuatan dan 

pengesahan akta perjanjian perkawinan. Pihak Dispendukcapil akan 

menulis perjanjian perkawinan dalam Kutipan Akta Perkawinan 

sehingga pihak ketiga dapat langsung melihat bahwa suami istri 

tersebut menikah dengan perjanjian perkawinan dan tidak ada 

keraguan tentang berlakunya perjanjian perkawinan tersebut. Ini akan 

memudahkan pasangan suami istri yang hendak melakukan perbuatan 

hukum tertentu yang membutuhkan keberadaan perjanjian perkawinan. 

Hasil ini sesuai dengan pendapat Martiman Prodjohamidjojo bahwa 

“perjanjian kawin yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan 

dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) 
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merupakan bagian yang tak terpisahkan dari surat nikah, dan perjanjian 

itu dilekatkan pada akta nikah”36 

Apabila ketiga prosedur di atas telah dipenuhi, maka secara formal 

perjanjian kawin tersebut berlaku di antara pasangan suami istri tersebut 

dan juga terhadap pihak ketiga. Proses atau prosedur pembuatan akta ini 

dapat digambarkan seperti pada bagan di bawah ini: 

Bagan. 3.1 

Alur Prosedur Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data terolah, 2017 

                                                           
36 Martiman Prodjohamidjojo, 2002, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta, Indonesia Legal 

Centre Publishing, hal. 30. 

 

Pasangan Calon Suami Istri 

Datang Ke Kantor Notaris 

Membuat Akta Perjanjian Kawin sebelum 

Berlangsungnya Perkawinan 

(Menyerahkan Syarat-Syarat) 

Menandatangai akta perjanjian kawin oleh para pihak 

(Suami, IStri, Saksi dan Notaris) 

Notaris membuat draf akta 

perjanjian kawin 

Pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri 

Pengesahan akta perjanjian kawin oleh Pegawai 

Pencatat Perkawinan dari Dispendukcapil 

Pasangan calon Suami istri 

menentukan isi pasal-pasal 

perjanjian kawin 
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Berdasarkan bagan di atas, dapat diketahui bahwa prosedur 

pembuatan akta Pdi hadapan notaris diawali dengan pasangan calon suami 

istri datang ke kantor notaris untuk berkonsultasi tentang pembuatan akta 

perjanjian perkawinan. Kedua pasangan calon suami istri kemudian 

melakukan pembuatan perjanjian perkawinan dihadapan notaris dengan 

menyerahkan kartu identitas (KTP) dan menyerahkan surat-surat aset yang 

di miliki dalam bentuk fotocopy, setelah itu menyerahkan naskah isi 

perjanjian yang telah disepakati calon suami  istri, isi dari perjanjian 

perkawinan tergantung kepentingan para pihak, jika terdapat kerancuan 

dalam isi perjanjian tersebut notaris akan membantu. Jika sudah selesai, 

sebelum ditanda tangani oleh pihak yang bersangkutan notaris akan 

membacakan isi perjanjian tersebut dihadapan para pihak. Kemudian 

notaris akan mengeluarkan akta perjanjian perkawinan yang nantinya akan 

diserahkan ke Pengadilan Negeri dan ke KUA sebelum ijab kabul. Dengan 

demikian saat melakukan pembuatan perjanjian perkawinan dihadapan 

notaris dan melakukan pendaftaran perkawinan di KUA dengan 

menyerahkan akta perjanjian perkawinan maka hal tersebut menjadi bukti 

bahwa kedua belah pihak telah sepakat dengan dibuatnya perjanjian 

perkawinan. 

Menurut ketiga notaris dalam penelitian ini bahwa perjanjian 

perkawinan dalam prakteknya memang kurang diminati oleh calon suami 

dan calon istri, karena perjanjian ini dianggap terlalu materialistis dan 

tidak sesuai dengan adat budaya di Indonesia. Selain itu  perjanjian  
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perkawinan  belum  merupakan  lembaga hukum  yang  populer  di 

Indonesia, namun demi untuk menampung kebutuhan sebagian  anggota  

masyarakat dan perkembangan hukum dikemudian hari, Undang-undang  

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan ketentuan mengenai 

hal tersebut di dalamnya. Mengenai hal pengaturan perjanjian perkawinan, 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengaturnya di 

dalam Pasal 29 yang terdiri dari 4 ayat. Isi dari Pasal 29 ayat (1). 

Akta perjanjian perkawinan yang telah sah dan memiliki akibat 

hukum masih dapat dirubah isinya sesuai Pasal  29  ayat  (4)  Undang-

undang  Nomor  1  tahun  1974 tentang Perkawinan  bahwa “ Selama  

perkawinan  berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat  dirubah, kecuali  

bila  dari  kedua belah pihak  ada persetujuan untuk  merubah  dan  

perubahan  tidak  merugikan  pihak ketiga”. 

Berdasarkan Pasal 29 ayat (4) tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pada asasnya perjanjian perkawinan bersifat tetap sepanjang perkawinan. 

Atas asas tersebut dimungkinkan adanya penyimpangan, tetapi dengan 

dibatasi dengan syarat-syarat: 

1) Atas persetujuan dari kedua belah pihak. 

Kata  persetujuan menegaskan bahwa perubahan  perjanjian 

perkawinan  tidak  boleh  terjadi  karena paksaan. Harus ada 

keikhlasan dari kedua belah pihak. Mengingat perubahan atas suatu 

perjanjian perkawinan seperti untuk setiap perjanjian yang lain 

harus dilakukan  pula  dengan  membuat  suatu  perjanjian  yang  
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baru, sedang  salah  satu  syarat  untuk  sahnya  suatu  perjanjian 

adalah adanya sepakat yang bebas.Yang lebih penting adalah 

syarat  “kedua belah pihak”. Maksud dari kedua belah pihak disini  

adalah  suami dan isteri. Selain itu dalam perubahan perjanjian  

perkawinan,  orang  tua  dan bekas  wali  tidak  perlu  turut  campur  

lagi, mengingat orang-orang yang  dalam status menikah  termasuk  

juga  yang  pernah  menikah adalah orang-orang yang cakap untuk 

bertindak dalam hukum. 

2) Tidak merugikan pihak ketiga 

Perjanjian perkawinan yang merugikan pihak ketiga, maka 

perubahan tersebut dapat dibatalkan kalau ada tuntutan dari pihak 

ketiga tersebut dan hanya terhadap pihak ketiga yang 

kepentingannya dirugikan saja. Sedangkan untuk selebihnya 

perjanjian perkawinan yang baru tersebut tetap berlaku penuh. 

Syarat kedua ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan 

terhadap pihak ketiga yang merasa dirugikan. 

Perjanjian perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan terdapat di dalam Pasal 29. Pasal 29  Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur 

mengenai saat berlakunya perjanjian  perkawinan,  siapa  yang  berwenang 

dalam  pembuatan  perjanjian perkawinan,  bentuk  perjanjian  perkawinan 

dan mengenai pembuatan dan perubahan perjanjian perkawinan.  
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Adanya Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak 

membawa dampak signifikan terhadap minat pasangan suami istri untuk 

membuat akta perjanjian perkawinan. Hal ini sebagaimana hasil penelitian 

diketahui bahwa dari ketiga notaris hingga tahun 2018 ini belum ada 

pasangan suami istri yang membuat akta perjanjian perkawinan selama 

perkawinan berlangsung. Padahal hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi 

tersebut satu sisi membawa dampak positif bagi pihak-pihak yang pada 

saat perkawinan dilangsungkan tidak membuat perjanjian perkawinan dan 

kemudian baru menyadari perlunya perjanjian perkawinan dalam 

perkawinan mereka. 

Ketentuan yang membawa perubahan besar terhadap ketentuan 

perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

69/PUU-XIII/2015 yang pertama yaitu perjanjian perkawinan dapat dibuat 

selama masa perkawinan. Kedua perjanjian perkawinan dibuat secara 

tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris. 

Ketentuan ini mempertegas siapa saja yang berwenang mengesahkan 

perjanjian perkawinan tersebut. Ketiga, adanya ketentuan bahwa perjanjian 

perkawinan dapat diubah atau dicabut berdasarkan kesepakatan kedua 

belah pihak, selama hal tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Sebelum 

adanya Putusan  Mahkamah Konstitusi  ini  perjanjian  kawin  hanya dapat  

diubah  saja  tetapi  tidak  dapat dicabut. 

Berdasarkan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

69/PUU-XIII/2015 maka kemungkinan-kemungkinan sangat besar bagi 
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pasangan suami istri yang belum membuat akta perjanjian perkawinan dan 

berkeinginan membuat akta perjanjian perkawinan. Selain itu bagi 

pasangan suami istri yang sudah membuat akta perjanjian perkawinan, 

dapat melakukan perubahan isi perjanjian ataupun pencabutan perjanjian 

perkawinan tersebut. Akan tetapi berdasarkan penelitian terhadap ketiga 

notaris tidak terdapat pihak-pihak yang membuat perjanjian perkawinan 

setelah berlangsungnya perkawinan. 

2. Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan. 

Perjanjian  kawin atau  yang  pada umumnya disebut perjanjian pra 

nikah adalah perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami dan istri, 

yang dibuat secara otentik di hadapan notaris atau yang menyatakan 

bahwa mereka telah saling setuju dan mufakat untuk membuat pemisahan 

harta benda kekayaan mereka masing-masing atau hal-hal lain yang 

disepakati. Pada umumnya perjanjian perkawinan ini dibuat: 

1) Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada 

salah satu pihak daripada pihak yang lain. 

2) Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan 

(aanbrengst) yang cukup besar. 

3) Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga 

andaikan salah satu  jatuh pailit yang lain tidak tersangkut. 
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3) Atas  hutang-hutang  yang  mereka buat  sebelum  kawin,  masing-

masing  akan  bertanggunggugat sendiri-sendiri.37 

Pembuatan suatu perjanjian sebelum perkawinan, terutama 

mengenai harta kekayaan tergantung kepada keinginan dan kesepakatan 

antara calon suami dan istri. Banyak terbukti bahwa perjanjian perkawinan 

tersebut dibuat adalah untuk melindungi kaum perempuan. Adanya 

perjanjian perkawinan tidak menghapus hak-hak perempuan sebagai istri 

sehingga suami wajib memberikan segala sesuatu termasuk nafkah bagi 

istrinya untuk hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan suami. 

Adanya perjanjian perkawinan tidak mengakibatkan seseorang  hilang  

haknya  sebagai ahli waris kecuali karena sebab Undang-Undang yang 

menggugurkan hak seseorang menjadi ahli waris misalnya orang yang  

membunuh pewaris, orang yang pernah dipersalahkan oleh putusan  

hakim, orang yang melakukan  kekerasan  kepada  pewaris dan orang yang 

menggelapkan surat wasiat (Pasal 838 KUH Perdata). 

Hasil penelitian ini menemukan bahwa masyarakat di Kota Jakarta 

umumnya masih kurang kesadarannya akan  pentingnya  perjanjian  

kawin, padahal dengan adanya perjanjian perkawinan justru memberi 

perlindungan hukum kepada  istri  jika  terjadi  permasalahan  di  dalam  

perkawinan khususnya mengenai harta kekayaan. Masyarakat masih 

banyak yang tidak mengetahui bahwa walaupun melaksanakan 

perkawinan disertai dengan perjanjian perkawinan maka hak-hak istri 

                                                           
37 Ahmad Royani, 2015, Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Terhadap Pihak 

Ketiga (Pasca Putusan Mahkmah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015), Jurnal Independent,Vol 5 

No. 2, hlm. 8. 
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terlindungi. Dari tiga kantor notaris yang menjadi obyek penelitian ini 

sejak pertama berdiri kantor notaris pada tahun 2002 hingga tahun 2018 

ini hanya menangani pembuatan akta perjanjian perkawinan sebanyak 21 

akta sehingga dapat dikatakan bahwa minat masyarakat untuk membuat 

akta perjanjian perkawinan cenderung rendah. 

Perjanjian perkawinan, dibuat dan ditentukan sendiri isinya oleh 

calon suami-istri. Selama isi yang dibuat dalam perjanjian perkawinan 

tidak bertentangan dengan norma-norma hukum serta tidak  bertentangan  

dengan  syariat Islam maka perjanjian perkawinan  dapat  dilakukan dan 

disahkan bagi  Pegawai Pencatat Nikah serta bagi  pihak ketiga 

memberikan kekuatan  hukum  serta perlindungan apabila dari perjanjian 

perkawinan tersebut dilanggar baik dari suami maupun istri agar 

mendapatkan sanksi. 

Penelitian ini menemukan bahwa ketiga kantor notaris di Jakarta 

menggunakan tata cara atau prosedur yang sama dalam pembuatan akta 

perjanjian perkawinan. Ketiga notaris dalam penelitian ini juga secara 

tidak langsung menjadi konsultan bagi pasangan calon suami istri yang 

akan membuat perjanjian perkawinan. Hal ini dikarenakan banyak 

pasangan calon suami istri yang meminta nasehat kepada notaris perihal isi 

perjanjian perkawinan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. 

Ketiga notaris umumnya memberikan nasehat terhadap materi hutang 

piutang, kepemilikan barang-barang dan hak-hak para pihak.  
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Isi atau materi perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan ketiga 

notaris dalam penelitian ini yang sering menjadi persoalan dan cenderung 

tidak menguntungkan salah satu pihak khususnya istri yaitu pada materi 

percampuran harta dan hutang. Tidak adanya percampuran harta 

menyebabkan pihak istri tidak dapat mengetahui tentang pengelolaan harta 

suami sedangkan tentang hutang yang harus ditanggung masing-masing 

pihak menurut peneliti cenderung merugikan pihak istri karena bagi istri 

yang mengalami kerugian atau kebangkrutan dalam usahanya tidak berhak 

mendapatkan bantuan dari suami terhadap penyelesaian hutang, padahal 

suami berkewajiban memberikan perlindungan kepada istri.   

Berikut ini adalah perbedaan dalam hal materi atau isi perjanjian 

dari ketiga notaris 

Tabel 4.4 

Perbedaan Isi Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Dihadapan Ketiga Notaris 

 

Notaris Rini Yulianti Notaris Nanette Cahyanie 

Handari Adi Warsito 

Raden Roro Hariyanti 

Poerbiantari 

1. Percampuran harta 

2. Harta bawaan dan 

harta yang 

diperoleh selama 

perkawinan 

3. Bukti kepemilikan 

4. Barang-barang 

bergerak dan 

barang tidak 

bergerak 

5. Hutang dan hak-

hak para pihak  

6. Biaya rumah 

tangga. 

 

1. Percampuran harta dan 

hutang 

2. Harta istri 

3. Biaya rumah tangga 

4. Kepemilikan barang-

barang 

5. Harta tetap dan surat 

berharga 

6. Harta setelah putusnya 

perkawinan 

7. Pakaian dan perhiasan 

8. Premi asuransi 

9. Putusan perkawinan karena 

kematian  

10. Putusanya perkawinan 

karena pihak ketiga. 

1. Percampuran harta 

2. Kepemilikan harta 

sebelum dan selama 

perkawinan 

3. Biaya-biaya rumah 

tangga 

4. Hak penggunaan harta  

5. Kepemilikan barang-

barang baik berupa 

barang terdaftar/tidak 

terdaftar, barang 

perhiasan maupun 

barang bergerak. 

Sumber: Analisis Contoh Akta Perjanjian Perkawinan 



 

71 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya isi 

perjanjian kawin yang buat dihadapan ketiga notaris cenderung sama yaitu 

mengatur tentang: (1) percampuran harta, bahwa selama perkawinan tidak 

terjadi percampuran harta; (2) kepemilikan harta bawaan dan harta dalam 

perkawinan menjadi hak milik masing-masing pihak; (3) kepemikan 

barang-barang menjadi milik masing-masing pihak yang biasa memakai 

atau atas nama pihak tersebut; (4) hutang menjadi tanggungan pihak yang 

berhutang; (5) biaya rumah tangga menjadi tanggungjawab pihak pertama 

yaitu suami.  

Kesimpulan yang dapat peneliti buat terkait dengan perbedaan dan 

persamaan isi perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan ketiga notaris 

dalam penelitian ini yaitu perjanjian perkawinan dari ketiga notaris 

cenderung sama yaitu mengatur tentang kepemilikan harta bawaan dan 

tidak adanya percampuran harta. Isi Akta Perjanjian perkawinan yang 

dibuat dihadapan notaris Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito lebih luas 

dan mendetai dibandingkan dengan kedua notaris lainnya karena diatur 

pula tentang ketentuan apabila terjadi putus perkawinan baik yang 

disebabkan oleh pisah ranjang, kematian maupun adanya pihak ketiga.  

Isi perjanjian yang dibuat dihadapan ketiga notaris tersebut sesuai 

dengan prinsip-prinsip isi perjanjian perkawinan yang meliputi: (1) sebuah 

barang diluar persatuan harta kekayaan perkawinan; (2) sama sekali tidak 

ada persatuan harta kekayaan perkawinan; dan (3) untuk membatasi 

kekuasaan suami atas harta persatuan sehingga tanpa bantuan istri, si 
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suami tidak berwenang memindahtangankan atau memberikan harta 

persatuan yang berasal dari bawaan istri atau yang diperoleh istri selama 

perkawinan (Pasal 124 (2) Jo 140 (3) KUH Perdata. 38 

Ketiga isi perjanjian perkawinan tersebut menyatakan dengan tegas 

tentang percampuran harta bahwa tidak ada percampuran harta atau 

percampuran untung dan rugi. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 144 KUH 

Perdata bahwa dalam penentuan isi perjanjian perkawinan perlu 

diperhatikan yaitu apabila calon suami istri menghendaki pemisahan harta 

secara mutlak, maka dalam akta perjanjian perkawinan harus dimuat 

ketentuan yang menyatakan: “dengan tegas dikesampingkannya 

kemungkinan terjadinya persatuan untung dan rugi”. Jika tidak, maka 

perkawinan tersebut berlangsung dengan persatuan untung dan rugi. 39  

Isi perjanjian perkawinan dari ketiga notaris tersebut juga tidak 

melanggar larangan-larangan dalam perjanjian perkawinan bagi suami dan 

istri yang meliputi (1) Perjanjian perkawinan tidak boleh mengurangi hak-

hak yang dilimpahkan kepada suami sebagai kepala persatuan suami dan 

istri; (2) Suami dan istri berhak memperjanjikan bahwa tanpa persetujuan 

istri, suami tidak boleh memindahtangankan atau membebani barang-

barang tak bergerak istri, surat-surat pendaftaran dalam buku besar tentang 

peruntungan umum, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang atas 

nama istri sekedar olehnya dimasukkan dalam persatuan atau sepanjang 

perkawinan masuk dari pihak istri; (3) Perjanjian perkawinan diantara 

                                                           
38 Mochammad Dja’is, Op Cit, hlm.102-103. 
39 Ibid, hlm.103-104. 
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suami dan istri tidak diperbolehkan melepaskan hak-hak yang diberikan 

oleh Undang-Undang kepada mereka atas harta peninggalan keluarga 

sedarah mereka dalam garis kebawah, juga tidak boleh mengatur harta 

peninggalan itu.; (4) Suami dan istri tidak boleh memperjanjikan bahwa 

satu pihak harus membayar sebagian utang yang lebih besar dari pada 

bagiannya dalam laba persatuan; (5) Suami dan istri tidak boleh dengan 

kata-kata sepintas lalu memperjanjikan bahwa ikatan perkawinan mereka 

akan diatur oleh Undang-Undang luar negeri atau oleh beberapa ada 

kebiasaan atau undang-undang maupun peraturan daerah.40 

Secara umum hasil penelitian ini menemukan bahwa peranan 

notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan yaitu sebagai 

berikut: 

1) Berperan dalam membuatkan akta otentik, menjamin kepastian 

tanggal pengesahan, menyimpan, memberikan salinan dan kutipan 

akta apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 

Syarat pembuatan perjanjian perkawinan dengan akta  

Notaris  adalah untuk memperoleh kepastian tanggal pembuatan  

perjanjian  perkawinan, karena kalau perjanjian perkawinan  dibuat  

dengan akta di  bawah tangan,  maka  ada kemungkinan  bias  back  

date (tanggal mundur) diubah isi  perjanjian  perkawinan dan  

syaratnya sehingga dapat  merugikan pihak  ketiga. Syarat  tersebut  

                                                           
40 Sonny Dewi Judiasih, Op Cit, hlm: 48-59. 
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juga dimaksudkan, agar perjanjian perkawinan mempunyai  

kekuatan  pembuktian  dan kepastian  hukum tentang  hak  dan  

kewajiban calon pasangan suami isteri atas harta benda mereka”. 

2) Berperan dalam memberikan penyuluhan dan saran-saran hukum 

kepada para pihak sebagai pembuat perjanjian dengan bersikap 

netral sesuai ketentuan perundang-undangan. 

Sebagai upaya dan usaha meningkatkan  pengabdian  kepada 

masyarakat sekaligus juga meningkatkan kesadaran hukum 

masyarakat, notaris juga mempunyai peran dalam memberikan  

penyuluhan hukum, sebagaimana diatur  di dalam Pasal 15 ayat 2 

huruf (e) UUJN. Notaris pada waktu diminta bantuan oleh 

masyarakat umum juga memberikan penyuluhan hukum dan 

memberikan penjelasan mengenai undang-undang yang berlaku 

termasuk undang-undang perkawinan. 

Penyuluhan hukum atau penjelasan mengenai ketentuan 

undang-undang ini khususnya tentang perjanjian perkawinan 

diberikan dalam rangka membantu dalam  pembuatan akta yang 

diperlukan dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan satu dengan yang lainnya. Inilah salah satu faktor yang 

membedakan pekerjaan notaris dengan pekerjaan praktisi-praktisi 

hukum yang lain. 

Pemberikan penyuluhan dan saran-saran hukum kepada 

pihak yang membuat perjanjian perkawinan menunjukkan bahwa 
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notaris juga menjalankan perannya dalam memberikan 

pengetahuan kepada para pihak tentang perjanjian perkawinan, 

ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan, manfaat 

membuat akta perjanjian perkawinan dan akibat hukum atas 

pelanggaran dalam perjanjian perkawinan. 

Pernyataan notaris yang menunjukkan adanya nasehat 

sebagai penyuluhan hukum seperti dalam kutipan wawancara di 

bawah ini: 

“Misalnya dulu ada yang buat perjanjian pemisahan harta 

dan pendapatan antara suami dan istri. Saya ya memberikan 

pengetahuan dan nasehat kepada keduanya jika suatu saat 

salah satu pihak membeli barang-barang seperti mobil, tas, 

pakaian, perhiasan atau barang-barang lain yang kadang 

dinilai oleh pihak lain sebagai penghamburan uang. Hal itu 

sesuai perjanjian perkawinan adalah diperbolehkan asalkan 

membelinya dengan uang pribadi jadi tidak bisa pihak lain 

melarangnya”41 

 

Pernyataan dari Notaris Rini Yulianti, SH ini menunjukkan 

bahwa ada nasehat atau saran kepada kedua pihak untuk tidak 

mempermasalahkan atas pembelian barang-barang dengan uang 

pribadi masing-masing karena sudah diatur dalam akta perjanjian 

bahwa kedua pihak bebas menikmati harta miliknya. 

“saya biasanya memberikan nasehat meskipun telah diatur 

dalam perjanjian bahwa biaya-biaya pendidikan dan rumah 

tangga menjadi tanggungjawab suami namun apabila suatu 

saat kondisi keuangan suami mengalami masalah maka istri 

jika mau membantu biaya tersebut akan lebih baik untuk 

tetap mempertahankan kelangsungan rumah tangganya. 

                                                           
41 Wawancara dengan Notaris Rini Yulianti, SH,  Kantor Notaris, Jumat 30 Agustus 2018 Pukul 

10.00 WIB 
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Tetapi perlu dingat bahwa suami tidak dapat menuntut istri 

untuk menggantikan tanggungjawabnya itu”42 

 

Pernyataan dari Notaris Dra. Rr. Hariyanti Poerbiantari, SH 

juga menunjukkan bahwa ada nasehat dan saran yang diberikan 

kepada kedua pihak bahwa sebagai istri yang baik harus mau 

membantu biaya rumah tangga apabila terjadi kondisi pailit pada 

usaha suami tetapi suami juga diingatkan untuk tidak menuntut 

istri membiayai rumah tangganya meskipun posisi istri yang 

memiliki penghasilan tetap. 

“sebelum menandatangai akta perjanjian oleh kedua pihak 

saya selalu sarankan untuk setiap pihak bersedia 

mengingatkan pihak lain terhadap isi perjanjian tersebut. 

Misalnya ketika suami atau istri ingin mengurus harta pihak 

lain maka perlu dingatkan bahwa masing-masing pihak tidak 

diperkenankan untuk membatu mengurus atau pengelola 

harta pihak lainnya”43 

 

Pernyataan dari Notaris Ir. Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, 

M.Kn juga menunjukkan bahwa ada nasehat dan saran yang untuk 

selalu meningatkan kepada masing-masing pihak terhadap isi 

perjanjian k perjanjian perkawinan awin baik yang boleh dilakukan 

maupun yang tidak boleh dilakukan karena akan berakibat hukum 

apabila salah satu pihak melanggarnya. 

Nasihat yang diberikan oleh notaris harus berdasarkan 

keyakinan dalam bidang yang dikuasai dan dalam batas-batas 

kemampuannya.  Keahlian hukum dalam bidangnya harus sesuai 

                                                           
42 Wawancara dengan Notaris Dra. Rr. Hariyanti Poerbiantari, SH di Kantor Notaris, Jumat 30 

Agustus 2018 Pukul 11.00 WIB 
43 Wawancara dengan Notaris Ir. Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, M.Kn di Kantor Notaris, 

Jumat 30 Agustus 2018 Pukul 14.00 WIB 
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dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-

peraturan ini merupakan pedoman apa yang boleh dan apa yang 

tidak boleh dilakukan oleh seorang Notaris terhadap kliennya. 

Pada kasus pembuatan akta perjanjian perkawinan kawin di 

tiga Kantor Notaris, para notaris ini tidak hanya sekedar 

memberikan penyuluhan hukum namun juga memberikan nasehat 

atau saran terhadap isi perjanjian perkawinan agar tidak merugikan 

salah satu pihak. Apabila ditinjau dari Pasal 16 (1) Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 maka perbuatan Notaris dapat 

dikatakan telah melanggar Jabatan Notaris. Akan tetapi. menurut 

penulis hal tersebut adalah kewajiban notaris untuk memberikan 

penyuluhan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 2 huruf 

e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menyatakan dengan 

tegas bahwa notaris berwenang pula memberikan penyuluhan 

hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Dalam memberikan 

suatu penyuluhan hukum, notaris harus memberikan penjelasan 

mengenai keadaan hukum yang sebenarnya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjelaskan hak dan 

kewajiban para pihak agar tercapai kesadaran hukum yang tinggi 

dalam masyarakat, jujur, tidak berpihak dan dengan penuh rasa 

tanggung jawab. 

Ketentuan kewajiban notaris tersebut dapat diartikan bahwa 

(1) “amanah yaitu dapat dipercaya melaksanakan tugasnya yaitu 
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melaksanakan perintah dari para pihak/orang yang menghendaki 

notaris untuk menuangkan maksud dan keinginannya dalam suatu 

akta dan para pihak membubuhkan tanda tangannya pada akhir 

akta. (2) jujur yaitu tidak berbohong atau menutup-nutupi segala 

sesuatunya. (3) seksama yaitu berhati-hati dan teliti dalam 

menyusun redaksi akta agar tidak merugikan para pihak; (4) 

Mandiri yaitu notaris memutuskan sendiri akta yang dibuat itu 

bersruktur hukum yang tepat serta dapat memberikan penyuluhan 

hukum kepada klien. (5) Tak berpihak yaitu netral, tidak memihak 

pada satu pihak. (6) Menjaga sikap, tingkah laku dan menjalankan 

kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat 

dan tanggung jawab sebagai notaris. Notaris harus menjaga sikap 

dan tingkah laku yaitu harus mempunyai sifat profesional baik 

dalam atau di luar kantor”. 

Sikap ketiga notaris yang memberikan nasehat atau saran 

terhadap isi perjanjian perjanjian perkawinan menunjukkan adanya 

keberpihakan terhadap salah satu pihak khususnya pihak calon 

istri. Hal ini diketahui sebagaimana menurut notaris bahwa 

umumnya perjanjian perkawinan dibuat atas prakarsa calon suami 

sehingga calon istri cenderung mengikuti keinginan calon 

suaminya.44  

                                                           
44 Wawancara dengan Notaris Dra. Rr. Hariyanti Poerbiantari, SH; Rini Yulianti, SH, dan Ir. 

Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, M.Kn 



 

79 

 

Adanya indikasi keberpihakan kepada salah satu pihak 

dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan ini tidak sesuai 

dengan tugas notaris dan melanggar Pasal 16 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perbahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, bahwa 

notaris wajib: “Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak 

berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam 

pembuatan hukum” 

Notaris yang menunjukkan keberpihakan kepada calon istri 

merupakan sebuah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal Pasal 16 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bahwa seorang 

notaris berkewajiban tidak berpihak.  

Berdasarkan wawancara dengan ketiga notaris, para Notaris 

menyatakan bahwa mereka bersedia memberikan nasehat 

dikarenakan adanya permintaan dari pasangan calon suami istri 

sehingga sebagai notaris yang memegang prinsip melayani 

permintaan klien maka harus memberikan nasehat-nasehat 

terhadap proses maupun isi perjanjian perkawinan yang seharusnya 

adil antara suami dan istri. Dalam hal para klien tidak meminta 

nasehat maka para Notaris tersebut tidak akan memberikan nasehat 

namun hanya sekedar memberikan penyuluhan hukum terkait 

dengan perjanjian perkawinan sesuai kewenangannya. 
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Notaris memiliki kewajiban untuk tidak berpihak seperti 

pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

karena notaris harus bertanggungjawab secara perdata sesuai Pasal 

1868 KUHPerdata yaitu “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang 

didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh 

atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu 

ditempat dimana akta dibuatnya”. Tanggungjawab Notaris dalam 

perdata sebatas memberikan keterangan karena kasus tersebut 

masuk dalam wilayah administratif, selain itu seorang Notaris 

bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena 

sengaja maupun tidak sengaja yang pada akhirnya menimbulkan 

kerugian kepada pihak dalam perjanjian perkawinan. Apabila 

terjadi kerugian maka Notaris bisa digugat oleh salah satu pihak 

yang merasa dirugikan terhadap isi perjanjian. Hal ini tentunya 

dapat membawa dampak kerugian bagi notaris karena dianggap 

kurang profesional dan tidak memberikan penyuluhan hukum 

sebelum proses pembuatan akta perjanjian perkawinan sehingga 

terjadi kasus gugatan di kemudian hari.  

3) Berperan dalam memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban 

para pihak, isi atau pasal-pasal dalam perjanjian perkawinan yang 

telah disepakati sebelum ditandatangani.  

Notaris sebelum membuatkan akta yang diinginkan oleh  

kliennya maka ketiga notaris terlebih dahulu memberikan suatu 
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penjelasan mengenai keadaan hukum yang sebenarnya kepada  

klien, hak dan kewajiban mereka masing-masing, agar klien 

tersebut mengerti akan keadaan yang sebenarnya. Hal ini 

sebagaimana dalam kutipan wawancara dengan ketiga notaris di 

bawah ini: 

“Saya jelaskan bahwa pihak istri sewaktu-waktu dapat 

menuntut tanggungjawab suami untuk memenuhi kebutuhan 

rumah tangga dan istri berhak penuh terhadap penggunaan 

uang yang diberikan oleh suami untuk mengurus rumah 

tangganya sesuai isi perjanjian. Sedangkan suami saya 

jelaskan juga bahwa ia berhak menuntut istri apabila 

menggunakan uang ruamh tangga tersebut untuk keperluan 

pribadi istri misal membeli perhiasan atau barang-barang lain 

sebagi milik isti”45 

 

Pernyataan notaris Ir. Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, 

M.Kn di atas, dapat diketahui bahwa kepada kedua pihak sebelum 

menandatangani akta perjanjian perkawinan dijelaskan hak 

masing-masing pihak dan akibatnya jika melanggar isi perjanjian 

perkawinan yang telah dibuatnya. Pemberian penjelasan oleh 

notaris ini bertujuan agar kedua pihak benar-benar memahami hak 

dan kewajiban masing-masing dan dapat memenuhinya.  

Notaris Dra. Rr. Hariyanti Poerbiantari, SH juga menyatakan 

bahwa “itu tetap saya jelaskan dan ingatkan tentang hak dan 

kewajiban dari kedua pihak terhadap isi perjanjian sehingga 

mereka mantap tentang isi perjanjian yang sudah disepakainya 

                                                           
45 Wawancara dengan Notaris Ir. Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, M.Kn di Kantor Notaris, 

Jumat 30 Agustus 2018 Pukul 14.00 WIB 
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itu”.46 Hal yang sama juga diungkapkan oleh Notaris Rini Yulianti, 

SH bahwa “saya jelaskan semuanya. Sebelum ditandatangani, tiap 

pasal dalam perjanjian saya bacakan kemudian saya jelaskan 

akibatnya jika dilanggar oleh amsing-masing pihak”.47 

Penyataan hasil wawancara dengan ketiga notaris di atas, 

menunjukkan bahwa sebelum  notaris  membuatkan  akta 

perjanjian perkawinan yang  diinginkan oleh kliennya, notaris telah 

terlebih dahulu membacakan isi tiap pasal perjanjian dan 

memberikan penjelasan mengenai keadaan hukum yang 

sebenarnya  kepada  klien,  hak  dan  kewajiban  mereka  masing-

masing, agar klien tersebut mengerti hak, kewajiban dan akibat 

hukum atas pelanggaran isi perjanjian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Wawancara dengan Notaris Dra. Rr. Hariyanti Poerbiantari, SH di Kantor Notaris, Jumat 30 

Agustus 2018 Pukul 11.00 WIB 
47 Wawancara dengan Notaris Rini Yulianti, SH,  Kantor Notaris, Jumat 30 Agustus 2018 Pukul 

10.00 WIB 


