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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pembuatan akta perjanjian perkawinan di hadapan notaris dilakukan 

sebelum perkawinan berlangsung dengan prosedur yaitu (a) membuat akta 

perjanjian perkawinan di hadapan notaris sebelum tanggal perkawinan 

dilangsungkan; (b) mendaftarkan salinan akta perjanjian perkawinan dari 

notaris ke Pengadilan Negeri; dan (c) pengesahan akta perjanjian 

perkawinan yang sudah didaftarkan ke Dispendukcapil setempat. Apabila 

ketiga syarat tersebut telah dipenuhi, maka secara formal perjanjian 

perkawinan tersebut berlaku di antara pasangan suami istri dan juga 

terhadap pihak ketiga. Perjanjian ini tidak hanya sebatas  memperjanjikan  

masalah  keuangan atau  harta,  namun  hal  lainnya  dapat  pula 

diperjanjikan sesuai kesepakatan pasangan calon suami istri. 

2. Peranan notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan yaitu 

meliputi: (a) berperan dalam membuatkan akta otentik, menjamin 

kepastian tanggal pengesahan, menyimpan, memberikan salinan dan 

kutipan akta apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan; (b) berperan dalam memberikan penyuluhan dan saran-saran 

hukum kepada para pihak sebagai pembuat perjanjian dengan bersikap 
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netral sesuai ketentuan perundang-undangan; dan (c) berperan dalam 

memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak, isi atau 

pasal-pasal dalam perjanjian perkawinan yang telah disepakati sebelum 

ditandatangani. 

 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan penelitian ini maka peneliti 

dapat memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Kepada Pemerintah 

Hedaknya dilakukan review dan revisi terhadap Undang-Undang Jabatan 

Notaris dimana salah satu pasal menyebutkan bahwa seorang notaris 

wajib tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak sedangkan 

pasal lainnya mengatur kewenangan notaris untuk memberikan 

penyuluhan hukum. Kedua pasal ini sangat bertentangan karena notaris 

dalam memberikan penyuluhan hukum tentu saja akan memberikan 

nasehat dan saran kepada pihak yang dapat dirugikan oleh pihak lain.  

2. Kepada Notaris 

Notaris sebaiknya tetap memberikan nasehat hukum sebagai bagian dari 

upaya penyuluhan hukum tanpa diminta apabila mengetahui isi perjanjian 

dapat merugikan salah satu pihak atau tidak menguntungkan pihak lain. 

3. Kepada Pasangan Calon Suami Istri  

Pasangan calon suami istri sebelum menentukan isi perjanjian 

perkawinan hendaknya mencari tahu dan mempelajari hal-hal yang 

berkaitan dengan pembuatan perjanjian khususnya tentang akibat hukum 
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yang dapat dikenakan baginya apabila terjadi pelanggaran. Hal ini perlu 

dilakukan untuk menghindari adanya tuntutan atau gugatan oleh pihak 

lain yang merasa di rugikan dikemudian hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


