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PEDOMAN TRANSLITERASI 

DARI HURUF ARAB KE LATIN 

  

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi 

ini adalah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) 

Menteri Agama dan Meneteri Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor : 158 Tahun 

1987 dan Nomor : 0543.bU/1987. 

Dibawah ini daftar huruf-hurf Arab dan Transliterasinya dengan huruf latin. 
 

 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif a Tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 Ṡa ṡ Es (dengan titik diatas) ث

  Jim J Je ج

 Ḥa ḥ Ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha kh Ka dan Ha خ

 Dal d De د

 Żal ż Zet (dengan titik diatas) ذ

 Ra r Er ر

 Za z Zet ز

 Sa s Es س

 Sya sy Es dan Ye ش

 Ṣa ṣ ES (dengan titik dibawah) ص
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 Ḍat ḍ De (dengan titik dibawah) ض

 Ṭa ṭ Te (dengan titik dibawah) ط

 Ẓa ẓ Zet (dengan titik dibawah) ظ

 Ain ‘ Apostrof Terbalik‘ ع

 Ga g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qa q Qi ق

 Ka k Ka ك

 La l El ل

 Ma m Em م

 Na n En ن

 Wa w We و

 Ha h Ha ه

 Hamzah ʼ Apostrof ء

 Ya y Ye ي

 

Hamzah (ء) yang terletak  diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak ditengah kalimat atau di akhir, maka di 

tulis dengan (ʼ). 
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2. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vikal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Arab Nama 

 Fatḥah a a اَ 

 Kasrah i i اِ 

 Ḍamah u u اُ 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, translierasimya berupa gabungan huruf, yaitu : 

Huruf Arab Nama Huruf Arab Nama 

 Fatḥah dan ya Ai A dan I َاىْ 

 Fatḥah dan wau Iu A dan U َاوْ 

 

 kaifa :  َكْيَف 

 haula :    َهْولَ 
 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
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Harkat dan 

huruf 
Nama 

Huruf dan 

tanda 
Nama 

 Fatḥah dan alif atau ya ā a dan garis diatas ا

 Kasrah dan ya ī i dan garis diatas ي

  Ḍammah dan wau ū u dan garis diatas و

 

Contoh :  

 māta :   َماَت 

 ramā :      َرَمى   

 qīla  :     ِقْيلَ 

 yamutū :    يَُمْوُت 

 

4. Ta Marbūṭah 

Transliterasi untuk ta Marbūṭah ada dua, yaitu : ta Marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harkat Fatḥah, kasrah, dan Ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta Marbūṭah  yang mati atau yang dapat harkat sukun, tansliterasinya 

adalah [ḧ]. 

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta Marbūṭah di ikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang Al- serta bacaan kedua itu terpisah maka ta Marbūṭah 

itu di transliterasikan dengan ha (ḧ). contoh : 

االَْٔطَفال  ةُ َرْوضَ     : raudaḧ al-atfal 

الَفِضْيهَلٌ    املَِديْنَةُ       : al-madinaḧ al fadilaḧ 

ةُ اِحلمكِْ       : al hukmaḧ 
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5. Syaddah (tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistim tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid ( ّ◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh : 

َّنَا  rabbanā :   َرب

 najjainā :         َجنَّْينَا

 al-haqq :     احلَقُّ 

 al-hajj :    احلَجُّ 

مَ   nu’ima :   نُّعِ

 aduwwun‘ :         عَُدوَّ 

 
Jika huruf ( ي ) bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

berharkat kasrah (  ِ◌ ), maka ia ditanslierasi seperti huruf maddah (i). Contoh : 

 alī (bukan ‘aliyyu atau ‘aly)‘ :   عَِيلّ 

 Arabī (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)‘ :         َعَرِيبّ 

 
6. Kata sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال  

(alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya : 
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ْمُس الشَّ     : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 

لَْزةَل      al-zalzalaḧ  (bukan az-zalzalaḧ) :    الزَّ

 al-falsafah :     الَفْاَسَفه

 al-bilādu :       الِبَالدُ 

 
7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi afostrot (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contohnya : 

 ta’murūna :   تَأُمُرْونَ 

 ’al-nau :       النَّوءُ 

ءٌ   syai’un :     َيشْ

 umirtu :      ُاِمْرُت 

 
8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia  

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indoensia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, 

atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis 

menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, 

hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditranslierasi secara utuh. Contoh : 
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Fīzilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

Al-‘ibārāt fī ‘umūm al lafz lā bi khusūs al-sabab  

9. Lafz Al-Jalālah (هللا)  

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau 

kedudukan sebagai mudāf ilaih (Frasa Normal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. Contoh : 

 dīnuLlāh :    ِدْيُن هللا

Adapun ta marbutah diakhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, 

ditansliterasi dengan huruf [t]. contoh : 

ِة هللا   hum fī raḥmatiLlāh :   ُمهْ ِيفْ َرْمحَ

10. Huruf Kapital 

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 

Huruf kapital, misalnya diguakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertamapada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh sandang (al-), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 

nama tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.jika terletak pada akhir kalimat, 

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital(Al-), 

keterangan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 
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didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh : 

Wa mā muhammaḍun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi’allinā si lallazī bi bakkata mubārakun 

Syahru Ramāḍana al lażi unzila fi al-Qur’an 

Naṣīr al-Dīn –Ṭūsī 

Abū Naṡr al-Farābī 

Al-Ghazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
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ABSTRAK 

 

Dedi Sumanto (2020) : Legalitas Perjanjian Perkawinan Pranikah Di Indonesia 
dan Malaysia dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī’aḧ. 

 
 

Perjanjian perkawinan merupakan salah satu bagian dari perjanjian pranikah 
yang biasa dilakukan oleh calon pengantin, baik pihak laki-laki dan perempuan. 
Namun perjanjian perkawinan bagi masyarakat Indonesia dan Malaysia  banyak yang 
belum melaksanakannya. Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis putusan majelis 
hakim dalam kasus-kasus perjanjian perkawinan pranikah di Indonesia dan Malaysia 
dengan menemukan konsep ideal perjanjian perkawinan pranikah dalam perspektif 
maqāṣid al-Syarī’aḧ.  

 Penelitian ini berfokus pada perjanjian perkawinan untuk menegaskan 
tentang adanya pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga sehingga 
perjanjian perkawinan tidak hanya menyangkut masalah harta. Metode penelitian ini 
adalah penelitian kepustakaan (library research) dalam bentuk penelitian kualitatif,  
dalam pendekatan perundang-undangan (statute aproach) yang menginventarisasi 
bahan hukum (mengumpulkan, mengelompokan dan mengklarifikasi) dalam rangka 
meneliti dan mensingkronisasi pelaksanaan dalam perjanjian perkawinan. 

Hasil penelitian ini adalah perjanjian perkawinan dalam kasus-kasus yang 
terjadi di pengadilan Indonesia berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung RI 
yang di bagi kedalam 4 (empat) kategori dari sisi maqāṣid al-Syarī’aḧ. Sehingga akta 
perjanjian perkawinan yang telah dibuat secara langsung oleh  notaris lebih banyak 
maslahahnya dalam melegalitaskan akta perjanjian perkawinan untuk kemaslahatan 
suami istri dalam membina rumah tangga dengan memelihara lima unsur pokok 
keluarga (al-Kulliyāt  al-Khams fī Usrah), maka untuk terciptanya konsep ideal 
dalam perjanjian perkawinan di Indonesia dan Malaysia di rujuk pada ketentuan 
hukum materiil, hukum formil dan perjanjian perkawinan harus mengedepankan 
konsep maslahah dengan menghindari mudaratnya. 
 
 
Kata Kunci : Perjanjian,Perkawinan,Maslahah dan Mafsadah. 
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ABSTRACT 
 
 

Dedi Sumanto (2020): Legality of Prenuptial Agreement betweenIndonesia and 
Malaysia in the Perspective of Maqāṣid al-Syarī’aḧ 

 
 
 The marriage agreement was a part of the prenuptial agreement usually 
done by the bride and groom, both man and woman. The Indonesians and Malaysians 
had not made a marriage agreement yet. The purpose of this study was to analyze the 
decisions of the judges’ panel in the cases of premarital marriage agreements in 
Indonesia and Malaysia. In addition, it was to discover the ideal concept of 
Indonesians and Malaysians about prenuptial marriage agreements in the perspective 
of Maqāṣid al-Syarī'aḧ 
 This study focused on the marriage agreement was not only about the matter 
of property, but also to emphasize the implementation of the rights and obligations in 
the household. The study method was a library research in a form of qualitative 
research which in statute approach inventory legal materials (collecting, classifying 
and clarifying) in order to examine and synchronize the implementation of marriage 
agreement. 
 The results of this study were the marriage agreement in cases which occur 
in Indonesian courts based on the Indonesian Decision Directory Mahkamah Agung 
RI. Those were divided into 4 (four) categories in terms of Maqāṣid al-Syarī'aḧ. Thus, 
the marriage agreement deed made directly by the notary had more benefits in 
legalizing the marriage agreement deed for husband and wife, in fostering the 
household, in maintaining the five main elements of the family (al-Kulliyāt al-Khams 
fī Usrah).  Therefore, in creating the ideal concept of marriage agreement between 
Indonesia and Malaysia was related to the provision form of material law, formal law, 
and marriage agreement had to prioritize the concept of Maslahah by avoiding 
Mafsadah. 
 
 
Keywords: Agreement, Marriage, Maslahah and Mafsadah 
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  ملخص
  

) : جواز اتفاقية الزواج قبل الزواج في إندونيسيا وماليزيا ٢٠20ديدي سومنتو (
  باعتبار المقاصد الشرعية 

 
 

اتفاق الزواج هو جزء من اتفاق ما قبل الزواج الذي يتم عادة من قبل العروس   
مل الزواج لشعب إندونيسيا وماليزيا  اتفاقات فإن ومع ذلك ، والعريس ، من الرجال والنساء.

الغرض من هذه الدراسة هو حتليل قرارات جلنة احلكام يف حاالت اتفاقات  .تنفذها بعد
الزواج قبل الزواج يف إندونيسيا وماليزيا من خالل إجياد املفهوم املثايل التفاق الزواج قبل 

 إعتبار املقاصد الشرعية.بالزواج 
قوق والواجبات يف احل إعماليركز هذا البحث على اتفاقية الزواج للتأكيد على   

بحث ال هو البحث وكان نوع هذا  .األسرة حبيث ال يتعلق اتفاق الزواج مبسألة امللكية فقط
ج قانوين يقوم جبرد املواد القانونية (مجع إعلى شكل البحث الكيفي  ب كتيبامل تباع 

  وتصنيف وتوضيح) من أجل فحص وتزامن تنفيذ اتفاق الزواج.
البحثية هي اتفاقات الزواج يف القضايا اليت حتدث يف احملاكم نتائج هذه الدراسة   

اإلندونيسية بناًء على دليل القرار اإلندونيسي للمحكمة العليا جلمهورية إندونيسيا واليت 
حبيث يتم عقد الزواج مباشرة من   نظرا ايل املقاصد الشرعية. (أربعة) فئات 4تنقسم إىل 

يف تقنني عقد الزواج لفوائد الزوج والزوجة يف رعاية  ةقبل كاتب العدل املزيد من املصلح
ن الفكرة املثالية يف اتفاق الزواج عند فإ. احلفظ على العناصر الرئيسية اخلمسة لألسرةباألسرة 

هذين البلدين البد مبالحظة إىل إثبات احلكم املادي والشكلي ومبراعاة اتفاق الزواج اليت 
 املفاسد. دفعتفضل الفكرة عن اكتساب املصاحل 

  

 االتفاقية، الزواج، املصلحة واملفسدة الكلمات األساسية :
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah SWT menciptakan manusia ini  saling berpasang-pasangan dengan 

tujuan agar manusia itu merasa tentram dan nyaman serta mendapatkan keturunan 

demi menjaga kelangsungan kehidupannya dalam mencapai tujuan manusia 

dalam membangun mahligai rumah tangga dengan ikatan perkawinan.  

Sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam Surah Yāsīn Ayat 36 : 

 ﴾36﴿ ُسْبَحاَن الَِّذي َخَلَق اْألَْزَواَج ُكلََّها ِممَّا تُنِبُت اْألَْرُض َوِمْن أَنُفِسِهْم َوِممَّا َال يـَْعَلُمونَ 
Artinya : “Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan 

semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri 

mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”1. (QS. Yāsīn [36] 

: 36) 
 

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap 

manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita 

akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat 

dan juga hubugan dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik 

sebelum, selama maupun sesudah berlangsungnya perkawinan.    

Di Indonesia aturan mengenai perkawinan tidak saja di pengaruhi adat 

setempat, tapi juga dipengaruhi oleh berbagai macam ajaran agama, seperti 

hindu, budha, Kristen dan agama Islam, adanya beragam pengaruh di dalam 

masyarakat tersebut mengakibatkan terjadinya banyak aturan masalah 

                                                            
1 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Al- Karīm Tajwid Warna Terjemah dan 

Transliterasi,  (Jakarta : Beras Al Fath, 2018), hlm. 442  

1 
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perkawinan. Perbedaan dalam cara melakukan perkawinan sebagai pengaruh dari 

pengaturan perkawinan membawa konsekuensi pada cara hidup kekeluargaan, 

kekerabatan, dan kekayaan seseorang dalam kehidupan masyarakat.2 

Perkawinan di Indonesia menurut hukum Islam sebagai suatu perjanjian 

yang sangat kuat atau mitsāqan ghalīza, ditegaskan dalam pengertian yuridis 

bahwa perkawinan menurut pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 

tentang kompilasi hukum Islam, yaitu Perkawinan menurut hukum Islam adalah 

pernikahan, yaitu “akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalīza untuk menaati 

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”, selanjutnya dalam 

pasal 3 Kompilasi hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan 

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.3 

Kaitan dengan perkawinan para ahli berbeda pendapat tentang makna 

perjanjian perkawinan ada yang menyebutkan secara formal perjanjian 

perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau 

pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat hukum bagi 

perkawinan terhadap harta benda mereka4.  Sedangkan menurut Wirjono 

Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu penghubung hukum harta 

benda kekayaan antara kedua belah pihak yang mana salah satu pihak berjanji 

atau untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut 

                                                            
2 Hilman Hadikusuma,  Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum 

Adat dan Hukum Agama, (Bandung : CV, Mandar Maju, 2003), hlm. 8  
3 Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 

2-3 
4 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam system Hukum Nasional, (Jakarta : 

Kencana Prenada Predia Group, 2008), hlm. 120  
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pelaksanaan janji  tersebut5.  Perjanjian perkawinan juga diartikan sebagai suatu 

perjanjian antara dua orang calon suami istri untuk mengatur  harta kekayaan 

pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan serta disahkan oleh  

pegawai pencatat perkawinan.6 

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, 

perjanjian perkawinan diatur dalam Bab V pasal 29 ayat 1 sampai 4. Ayat 1 

berkaitan dengan teknis pembuatan perjanjian perkawinan. Disebutkan bahwa 

perjanjian perkawinan diadakan sesaat sebelum perkawinan dilangsungkan. 

Perjanjian perkawinan bersifat tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat 

Perkawinan. Selain mengikat kedua pihak (suami-istri), perjanjian perkawinan 

juga dapat mengikat pihak lain (pihak ketiga) sepanjang  berkaitan. 

Perjanjian perkawinan dalam pasal tersebut tidak termasuk taklik 

talak, karena perjanjian yang termasuk di dalam pasal 29 tersebut 

menyangkut pernyataan kehendak dari kedua belah pihak (suami-istri), sementara 

taklik talak hanya kehendak sepihak yang diucapkan oleh suami setelah akad 

nikah. 

Perjanjian perkawinan sekarang ini terbatas hanya dilakukan bagi 

kalangan menengah keatas, seperti : Perkawinan campuran7, Artis8, Pengusaha, 

                                                            
5 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan tertentu 

(Bandung: Sumatra Utara, 1981), hlm. 11. 
6 H. Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam diIndonesia 

Perbadingan Fiqih dan Hukum Positif, (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 171  
7 Lihat Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indoensia, Penetapan Nomor : 

354/Pdt.P/2015/PN. Jkt.Brt, Penetapan Nomor : 381/Pdt.P/2015/PN.Tng, Penetapan Nomor : 
31/Pdt.P/2016/PN Dps, Penetapan Nomor : 54/Pdt.P/2016/PN.JKT.PST, Penetapan Nomor : 
201/Pdt.P/2016/PN.Dps, Penetapan Nomor : 25/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL. 

8 Adapun dikalangan artis atau selebritis yang membikin perjanjian perkawinan pranikah 
diantaranya adalah Raffi Ahmad dengan Nagita Slavina, Paramitha Rusady dengan Nenad Bago, 
Venna Melinda dengan Ivan Fadilla, Glenn Alienski-Chelsea Olivia, Denny Sumargo dengan Dita 
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Notaris, Dokter dan Pejabat.  

Adapun tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan antara lain sebagai 

keabsahan perkawinan, untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa karena 

akibat dari perkawinan itu untuk seumur hidup, demi kepastian hukum, alat bukti 

yang sah,  dan mencegah adanya penyelundupan hukum.9 Sehingga  dapat 

diketahui bahwa tujuan utama perjanjian perkawinan dalam maqāṣid al-

Syarī’ah untuk kemaslahatan suami istri dalam membina rumah tangga dalam 

memelihara lima unsur pokok keluarga (al-Kulliyāt  al-Khams fī al-Usrah) 

yakni Mememelihara agama (hifz al-dīn), Memelihara jiwa (hifz al-nafz), 

Memelihara akal (hifz al-’aql), Memelihara Keturunan (hifz an-nasab) dan 

Memelihara Harta (hifz al-Maal). 

Namun pada zaman sekarang ini perjanjian perkawinan belum banyak 

dilakukan oleh pasangan calon suami dan istri yang melangsungkan 

perkawinan. meskipun sudah diatur oleh undang-undang perkawinan di 

Indonesia yang sudah cukup lama. Adapun faktor-faktor yang melatar 

belakanginya adalah : 1) Mayotitas masyarakat Indonesia masih menganggap 

perjanjian perkawinan merupakan budaya timur yang pada esensinya akan 

menodai kesakralan dalam perkawinan. 2) Esensi dari pada perjanjian 

perkawinan adalah hanya mengatur harta perkawinan mereka kelak setelah 

menikah. 3) Pasangan yang membuat perjanjian perkawinan selalu dianggap 

                                                                                                                                                                  
Soedarjo, Rey Utami dengan Pablo Putera Benua dan lain-lain. Lihat 
https://www.liputan6.com/showbiz/read/2312385/sebelum-nikah-artis-artis-ini-sempat-bikin-
perjanjian-pranikah, diakses tanggal 01 Oktober 2018. 

9   Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Perbandingan Hukum Perdata: Comparative 
Civil Law (Jakarta: PT RajaGrafindo Perdasa, 2014), hlm. 151  
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pasangan materialisme10. 4) Perjanjian perkawinan dibuat untuk memisahkan 

harta akibat perceraian. 5)  legalitas perjanjian perkawinan hanya diakui dan 

dibuat oleh lembaga perkawinan dan notaris dalam pembuatan akta. 6) Di 

dalam pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia hanya ditemukan dalam 

bentuk KUHPerdata secara jelas mengenai materi perjanjian perkawinan 

sedangkan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan 

berserta peraturan Perundang-undangan nomor 9 tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara tegas dan jelas. 

Ada beberapa kasus tentang legalitas perjanjian perkawinan di Indonesia, 

hal tersebut berdasarkan data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia, dapat di kategorikan menjadi 4 (empat) bagian dari 17 (tujuh belas) 

penetapan atau putusan mengenai perjanjian perkawinan yakni11 : 1) Ada 7 

(tujuh) penetapan yang penyelesaian sengketa dalam perjanjian perkawinan 

karena tidak tercatat di catatan sipil karena beda kewaraganegaraan, 2). Ada 6 

(enam) penetapan yang Penyelesaian perkara dalam perjanjian perkawinan karena 

                                                            
10 Materialisme adalah Pandangan hidup yang men-cari dasar segala sesuatu yang 

termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata-mata dengan mengesampingkan 
segala sesuatu yang mengatasi alam indra. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasaa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia Edisi Kedua, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996). hlm. 637 lihat juga J.S Badudu dan Sultan 
Mohhamad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pustaka sinar Harapan, 1994), hlm. 
876. 

11Lihat Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indoensia  dalam Penetapan 
Nomor : 354/Pdt.P/2015/PN. Jkt.Brt, Penetapan Nomor : 381/Pdt.P/2015/PN.Tng, Penetapan 
Nomor : 31/Pdt.P/2016/PN Dps., Penetapan Nomor : 54/Pdt.P/2016/PN.JKT.PST, Penetapan 
Nomor : 201/Pdt.P/2016/PN.Dps, Penetapan Nomor : 25/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL,  Penetapan 
Nomor : 599/Pdt.P/2017/PN.Mlg, Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2013/PN.Mlg., Penetapan Nomor 
: 0211/Pdt.P/2013/PA.Btl, Penetapan Nomor : 993/Pdt.P/2013/PN/Kds, Penetapan Nomor : 
1086/Pdt.G/2013/PN.Sby, Penetapan Nomor : 56/Pdt.P/2016/PN.Gtlo, Peneteapan Nomor : 
94/Pdt.P/2017/PN.Mlg Putusan Nomor : 598/PK/Pdt/2016, Putusan Nomor : 75/PID/2018/PT 
DKI Putusan Nomor : 166/PDT.G/2013/PN.SKA, Putusan Nomor : 527/K/Pdt/2014, Putusan 
Nomor : 406/Pdt.G/2018/PN.Tng 
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tidak tercatat di catatan sipil, 3). Ada 2 (dua) penetapan yang penyelesaian 

sengketa karena pembatalan dan pemalsuan perjanjian perkawinan dan 4). Ada 3 

(tiga) penetapan dan putusan penyelesaian sengketa karena melanggar perjanjian 

perkawinan, disini bisa dilihat bahwa ada 2 (dua) penetapan putusan tingkat 

kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 1 (satu) putusan PK 

(Peninjauan Kembali) Mahakamah Agung Republik Indonesia mengenai 

masalah pelaggaran dalam perjanjian perkawinan.   

Sementara dari segi perundangan-undangan di Malaysia, perjanjian antara 

suami istri bukanlah satu perkara yang baru dan dikenali sebagai taklik. Dalam 

Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984, 

seksyen 22 menyatakan bahawa Pendaftar hendaklah mencatatkan butir-butir 

yang ditetapkan dan taklik yang ditetapkan atau taklik lain bagi perkahwinan itu 

di dalam Daftar Perkahwinan. Sebagaimana menurut KH. Ovied. R 

mengungkapkan bahwa perjanjian perkawinan sudah masuk dalam taklik dan 

membuat perjanjian perkawinan hukumnya adalah haram.12 

Sedangkan menurut pendapat Zainul Abu Bakar selaku Peguam  

Malaysia menyebutkan perjanjian Pra Perkawinan ini sebenarnya bertujuan 

menjelaskan permasalahan berhubung dengan cara hubungan suami perancang 

keluarga, kedudukan harta semasa dan selepas perkawinan dan beberapa perkara 

lain yang di persetujui bersama sebelum pernikahan dilangsungkan.13 

 

                                                            
12 http://kabarwashliyah.com/2014/09/28/perjanjian-pranikah-budaya-yang-diharamkan 

diakses pada tanggal 28 April 2018 15.59 Wib. 
13http:/www.sinarharian.com.my/kolumnis/zainul-rizal-abu-bakar/kesahan-perjanjian-

pra -perkahwinan,-1.816066, di akses pada tanggal 28 april pukul 15.52 WIB. 
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Maka pendapat ini memperjelaskan tentang perjanjian perkawinan adalah 

untuk menegaskan tentang adanya pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah 

tangga sehingga perjanjian perkawinan tidak hanya tentang masalah harta.   

 Dari data diatas menunjukkan bahwa adanya kesepakatan yang legal 

dari negara Indonesia dan Malaysia tentang pentingnya sebuah perjanjian 

perkawinan dalam menjalin sebuah ikatan dalam hukum perkawinan yang landasi 

dengan aturan-aturan hukum yang ideal dalam hal ini yang  menjadi hal menarik 

dan penting dalam pembaharuan hukum pada hukum keluarga. Oleh  

karenanya, penelusuran dan mengkritisi produk hukum sebagai buah dari 

kolaborasi yang  dianggap tepat dalam rangka melihat efektifitas suatu hukum 

yang berlaku di masyarakat. Inilah yang menjadi dasar peneliti untuk meneliti 

lebih lanjut  melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk disertasi dengan judul 

“LEGALITAS PERJANJIAN PERKAWINAN PRANIKAH DI INDONESIA DAN 

MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ’AḦ”. 

 

B. Defenisi Istilah 

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Legalitas 

Legalitas berasal dari kata perihal (keadaan) sah; keabsahan14. 

 

 

                                                            
14 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasaa, Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, (Jakarta : Balai 
Pustaka, 1996). hlm. 575 
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2. Perjanjian  

Perjanjian berasal dari kata janji yang berarti 1) perkataan yang 

menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat (seperti hendak 

memberi, menolong datang, bertemu) banyak --, tetapi tidak satupun yang 

ditepati ; 2) Persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan 

kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu): jangan 

engkau berdua ingkar akan -- yang telah diteguhkan oleh penghulu; 3) 

Syarat; ketentuan (yang harus dipenuhi): rumah ini diserahkan kepada 

adiknya tanpa -- apa-apa   4) Penangguhan : penundaan waktu (membayar 

dsb) kalau boleh saya minta -- dua bulan; 5) batas waktu (hidup) ajal: sampai 

-- nya; adat diisi -- dilabuh, adat harus dijalankan, Pb adat harus dijalankan 

persetujuan harus ditepati; -- sampai sukatan penuh, pb sudah sampai ajalnya.  

Perjanjian adalah 1) Persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang 

dibuat oleh dua belah pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan 

menaati apa yang tersebut di persetujukan itu : dagang antara Indonesia dan 

jerman barat telah ditanda tangani, 2) syarat : surat keputusan itu diterima 

dengan -- jika ada kekeliruan akan di perbaiki kelak; 3) tenggang waktu; 

tempo : dengan – dua bulan; 4) Pol persetujuan resmi antara dua negara atau 

lebih dalam bidang   keamanan, perdagangan, perserikatan, dsb; 5) Huk sikap 

tindak jamak pihak untuk mengadakan hukum;15. 

 

 

                                                            
15 Ibid, hlm., 401 
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3. Perkawinan 

Perkawinan berasal dari kata kawin/nikah yang berarti 1) Membentuk 

keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri: wanita itu sudah --, 

menikah; 2) Melakukan hubungan kelamin; berkelamin (untuk hewan); 3) cak 

bersetubuh : sudah, menikah belum, 4)  Perkawinan; 

Perkawinan adalah 1) Hal (urusan dsb) kawin ; pernikahan;  2) 

pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual; - tempat mati, pb 

perkawinan yang sunguh-sungguh dilakukan dengan cita-cita hidup berumah 

tangga yang bahagia.16 

4. Pra 

Pra berarti “sebelum” adalah bentuk terikat sebelum; didepan; 

prasejarah.17 

5. Komparasi 

Komparasi berarti “perbandingan” maksudnya adalah 

membandingkan sesuatu dengan yang lain.18 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Adapun Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian ini 

jika diidetifikasikan, mencakup : 

a. Status dan konsekuensi hukum dalam atas perjanjian perkawian pranikah 

dalam hukum keluarga. 

                                                            
16 Ibid, hlm., 456 
17 Ibid, hlm., 784 
18 Ibid, hlm., 516 
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b. Akibat hukum dalam perjanjian perkawinan pranikah dalam Islam. 

c. Perspektif Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

terhadap perjanjian perkawinan 

d. Perspektif Kompilasi Hukum Islam terhdap perjanjian perkawinan  

e. Perspektif KUHPerdata terhadap terhadap perjanjian perkawinan 

f. Perspektif Putusan Mahkamah konstitusi nomor 69/PUU-XII/2015 

terhadap perjanjian perkawinan 

g. Perspektif Undang-undang Malaysia tentang perkawinan terhadap 

perjanjian perkawinan 

 

2. Pembatasan Masalah 

Mengingat banyaknya masalah yang mengitari kajian ini sebagaimana 

yang dikemukakan dalam identifikasi masalah  diatas, untuk lebih terarah 

penelitian ini penulis memfokuskan pada legalitas perjanjian perkawinan 

pranikah dalam perbandingan hukum di Indonesia dan Malaysia tentang 

perkawinan. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, rumusan masalah yang 

dapat diformulasikan secara sederhana pada disertasi ini sebagai berikut : 

1. Bagimana analisis putusan majelis hakim dalam kasus-kasus perjanjian 

perkawinan pranikah di Indonesia dan Malaysia dalam perspektif maqāṣid 

al-Syarī’aḧ? 

2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian perkawinan pranikah dan di Indonesia 

dan Malaysia?  
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3. Bagaimana konsep ideal perjanjian perkawinan pranikah di Indonesia dan 

Malaysia dalam perspektif maqāṣid al-Syarī’aḧ? 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang 

hendak dicapai pada  penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan putusan majelis hakim dalam kasus-kasus 

perjanjian perkawinan pranikah di Indonesia dan Malaysia dalam 

perspektif maqāṣid al-Syarī’aḧ. 

2. Menganalisis pelaksanaan perjanjian perkawinan pranikah di 

Indonesia dan Malaysia perspektif maqāṣid al-Syarī’aḧ. 

3. Menemukan konsep ideal perjanjian perkawinan pranikah Indonesia 

dan Malaysia dalam perspektif maqāṣid al-Syarī’aḧ. 

2.  Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

berupa: 

a. Manfaat teoretik dari penelitian ini berguna untuk memberikan 

sumbangan pemikiran dan konsttribusi positif bagi perkembangan 

dan pembangunan hukum terutama dibidang hukum keluarga di 

Indonesia dan Malaysia dalam perspektif maqāṣid al-Syarī’aḧ.  

b. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberi 

informasi dan pengetahuan bagi kalangan akademisi dalam 

memperkaya wawasan keilmuan di bidang hukum keluarga di 
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Indonesia dan Malaysia dan memberikan kontribusi positif bagi 

penegak hukum dan masyarakat serta pembuat peraturan 

perundang-undangan serta instansi terkait. 

E. Signifikasi Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian, latar belakang masalah, identifikasi 

masalah dan rumusan masalah, penelitian ini menjadi urgen bagi penegakan 

hukum secara umum, disinilah letak signifikasi penelitian ini yang 

memfokuskan kebenaran dan kepatutan hukum dalam perjanjian perkawinan 

ditinjau dari sudut maqāṣid al-Syarī’aḧ dirasa sangat tepat, karena dari sudut 

pandang inilah akan diketahui kontribusi hukum dalam perjanjian perkawinan 

di Indonesia dan Malaysia serta menemukan konsep ideal dalam perjanjian 

perkawinan di Indonesia dan Malaysia dalam perspektif maqāṣid al-Syarī’aḧ. 

F. Metode Penelitian 

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan disertasi ini 

adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan bentuk 

penelitian kualitatif  dalam peraturan perundang-undangan (statute 

aproach) dan pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang 

berusaha menginventarisasi bahan hukum (mengumpulkan, 

mengelompokan dan mengklarifikasi) dalam rangka meneliti dan 

mensingkronisasi pelaksanaan dalam perjanjian perkawinan pranikah. 

Penelitian hukum normatif mencakup penelitian asas-asas hukum, 
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sistemik hukum, taraf singkronisasi vertikal dan horizontal, 

perbandingan hukum dan sejarah hukum.19 

Selain secara peneltian hukum normative dengan memperoleh 

bahan-bahan menunjang data dalam penelitian ini yang mengkaji 

perjanjian  perkawinan pranikah dari buku-buku, jurnal, majalah, surat 

kabar, atau sumber kepustakaan lainnya, kemudian diambil kesimpulan 

berdasarkan data tersebut. 

b. Sumber Data  

Konteks dalam peneltian ini yang digunakan yaitu sumber data 

primer dan sekunder yang  terdiri dari : 

1. Sumber Data Primer  

  Sumber data  primer merupakan bahan hukum yang 

bersifat autotatiif artinya mempunyai otoritas bahan  terdiri dari  

perundang undangan catatan resmi atau risalah dalam perbuatan 

perudang-undangan dan putusan hakim terdiri dari20: 

a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 

Pelaksanaan udang-undang Nomor 1 Tahun 1974  Perkawinan. 

c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam.  

d) Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata   (KUHPerdata). 

                                                            
19 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif,  (Jakarta : PT. Raja 

Grafindo Persada, 2013) hlm. 14 
20  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Rveisi, (Jakarta : Kencana Media 

Group, 2010,) hlm, 184 
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e) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 terhadap 

perjanjian perkawinan. 

f) Udang-undang Malaysia Akta 1950 Act 136  

g) Udang-undang Malaysia Akta 164 Akta membaharui undang 

undang (Perkahwinan dan  Perceraian) 1976. 

h) Udang-undang Malaysia Akta 303 Akta  undang  undang  

keluarga  Islam  (wilayah-wilayah  Persekutuan)  1984. 

i) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 

j) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) 

2002. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber Data Sekunder terdiri dari semua publikasi tentang 

hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi 

tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, 

jurnal-jurnal dan komentar atas putusan pengadilan.21 

Konteks penelitian hukum empiris pemaknaan data adalah 

fakta sosial berupa masalah yang berkembang di tengah masyarakat 

yang memiliki signifikasi sosiologis.22   

c. Langkah-langkah Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data. 

Langkah-langkah penelitian dan teknik pengumpulan data 

dilaksanakan sebagai berikut: 

 
                                                            

21 Ibid, hlm. 195  
22 Balder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, (Bandung : Mandar Maju, 2008), 

hlm.166  
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1. Mengkaji berbagai literatur yang yang merupakan bahan pustaka dan 

bahan lainnnya yang akan dipilih sebagai sumber data yang berkaitan 

dengan perjanjian perkawinan pranikah dari buku-buku, desertasi-

desertasi, jurnal-jurnal yang relevan dan produk hukum. 

2. Memilih bahan pustaka tertentu untuk dijadikan sumber data primer, 

yakni peraturan perudang-undangan tentang perkawinan yang 

dijadikan sebagai subyek penelitian, yang dilengkapi oleh sumber data 

sekunder yakni bahan pustaka dan bahan lainnya yang menunjang 

sumber data primer, pemilihan data sumber primer dan data sekunder 

di tentukan oleh peneliti, dengan merujuk kepada fokus dan tujuan 

penelitian. 

3. Mencatat isi bahan pustaka yang berhubungan dengan pertanyaan 

penelitian. Pencatatan dilakukan sebagaimana yang tertulis dalam 

bahan pustaka yang dibaca, dan menghindarkan pencatatan 

berdasarkan kesimpulan peneliti. Catatan hasil bacaan itu di tulis scara 

jelas dalam lembaran khusus yang dugunakan dalam penelitian. 

4. Mengklasifikasi data dari tulisan dengan merujuk kepada pertanyaan 

penelitian. Hal itu dilakukan selalui seleksi terhadap sari tulisan yang 

sudah disusun, mana yang akan di gunakan dan mana yang tidak 

digunakan. Kemudian mana yang di pandang pokok dan mana yang di 

pandang penting dan penunjang. 
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d. Teknik Analisis data  

  Data Primer dan data sekunder yang diperoleh melaui kegiatan 

peneltian ini dianalisis secara kualitatif. Data-data kualitatif (numerical) 

ditabulasi dan kemudian diolah dan dipaparkan secara deskriftif.   

Analisis data merupakan proses menyusun, mengkategorikan data, 

mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya. Dalam 

melakukan analisa data, peneliti melakukan reduksi data, display data dan 

verifikasi. Reduksi data merupakan usaha menyederhanakan temuan-

temuan dengan cara mengambil intisari data hingga ditemukan tema 

pokoknya. Display data dilakukan dengan cara membuat model, tipologi 

atau tabel sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian detailnya dapat 

dipetakan dengan jelas. Verifikasi berupa tindakan pengujian terhadap 

keseluruhan data sehubungan dengan teori yang telah dibangun peneliti 

sebelumnya. Analisis data dilakukan pada dua tahap yaitu: (1) pada saat 

pengumpulan data meliputi (a) checking, (b) organizing dan (c) coding; (2) 

setelah data terkumpul secara keseluruhan dengan menggunakan dua jenis 

analisis yaitu analisis domain dengan memisahkan data berdasarkan saling  

keterkaitannya dan analisis taksonomi yang lebih mengarah pada analisa 

terfokus. 

Penelitian ini bersifat deskriptif, analisis deskriptif berarti bersifat 

menemukan fakta-fakta (Factfinding).  Penemuan gejala-gejala ini juga 

berarti tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha 

mengemukakan hubungannya satu sama lainnya dalam aspek yang 
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diselidiki. Sedangkan analisis merupakan usaha memecahkan masalah 

dengan membandingkan persamaan dan perbedaan dari gejala yang 

ditemukan, serta mengukur dimensi dari gejala yang mengadakan 

klasifikasi dari nilai gejala menetapkan standar, menetapkan hubungan 

antara gejala-gejala yang ditemukan dan lain-lain.23 Sehingga perjanjian 

perkawinan pranikah dalam hukum keluarga, dalam menganalisa data yang 

ada, penulis menggunakan metode komparatif undang-undang Indonesia 

dan Malaysia tentang perjanjian perkawinan.  Metode komparatif yaitu 

mengalisis data-data tertentu yang berkaitan dengan situasi dan foktor-

faktor yang diselidiki, kemudian faktor-faktor tersebut di bandingkan satu 

sama lain dan mencari relevansinya.24 

G. Sistimatika Pembahasan 

Disertasi ini sejak awal pembahasannya sampai selesai merupakan 

kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan antara satu bagian dengan 

bahagian lainnya, Disertasi ini terdiri dari beberapa bab dan setiap bab terdiri 

atas beberapa pembahsan, sehingga seluruh sajian yang dikemukakan menjadi 

lebih sistimatis, hasil dalam penelitian disertasi ini disajikan dengan 

sistimatika sebagai berikut : 

Pada bab pertama, diawali dengan bagian pendahuluan merupakan 

bagian yang menjelaskan desain operasional (DO) penelitian. Bagian ini di 

bagi menjadi 5 Bab yakni Bab I sampai dengan Bab V. Bab I,  Pendahuluan, 

adalah bab yang menjelaskan tentang argument toritik dan logik yang 
                                                            

23 Noeng  Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif,  (Yogyakarta : Rake Sarasin 
1996), hlm. 51 

24 Sutrisno Hadi, Metode Riset, (Yogyakarta : Fak. Psikologi UGM, 1993), hlm. 36 
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dijadikan pijakan masalah penelitian serta turunan dari adanya masalah 

tersebut, secara garis besar bab ini dibagi menjadi 7 (tujuh) bagian di 

antaranya adalah : A. Latar  Belakang Masalah B. Defenisi Istilah                  

C. Permasalahan D. Tujuan dan manfaat Penelitian  E. Signifikasi Penelitian  

F. Metode Penelitian G. Sistimatika Pembahasan.    

Pada Bab kedua, untuk mendapatkan hasil maksimal dan utuk 

menemukan yang baru, maka peneliti memasukkan landasan toeritis  yakni 

Pengertian dan Ruang Lingkup Perjanjian, Legalitas Perjanjian dalam 

Perkawinan, Hukum Perjanjian Perkawinan, Teori Maslahah dalam Maqāṣid 

al-Syarī’aḧ, Penerapan kaidah Maqāṣid al-Syarī’aḧ dalam perjanjian 

Perkawinan, Tinjauan Penelitian yang Relevan, dan Kerangka Pemikiran 

sebagai salah satu perbandingan dari penelitian ini. Dari kajian landasan 

teoritis ini  diharapkan memberikan gambaran atau merumuskan sesuatu 

pembahasan yang di temukan dalam objek penelitian yakni mengenai 

legalitas perjanjian perkawinan di Indonesia dan malaysia dalam persepektif 

Maqāṣid al-Syarī’aḧ. 

Pada Bab ketiga, pada bab ini disajikan tentang Legalitas Perkawinan 

Di Indonesia dan Malaysia yang meliputi : Pengertian dan ruang lingkup 

Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Hukum  Perkawinan dan asas dan Prinsip 

Perkawinan, Harta Benda Perkawinan serta Persamaan dan Perbedaan Hukum 

Perkawinan di Indonesia dan Malaysia.      
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Pada Bab keempat, pada bab ini disajikan dalam bentuk deskripsi 

tentang analisa penelitian (pembahasan penelitian) mengenai kontribusi 

hukum dalam legalitas perjanjian perkawinan pranikah di Indonesia dan 

Malaysia persepektif maqāṣid al-Syarī’aḧ yang merupakan jawaban umum 

dari pertanyaan penelitian. Sebagai bab yang berisi jawaban atas pertanyaan 

utama penelitian ini yaitu bagian A. Menjelaskan Analisis penetapan dan 

putusan dalam kasus-kasus perjanjian perkawinan pranikah di Indonesia dan 

Malaysia dalam maqāṣid al-Syarī’aḧ  B. Pelaksanaan perjanjian perkawinan 

di Indonsia dan Malaysia d, Sedangkan bagian C. berisi Konsep ideal dalam 

perjanjian perkawinan di Indonesia dan Malaysia perspektif Maqāṣid al-

Syarī’aḧ. 

Pada Bab kelima, dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan memberikan gambaran konkrit tentang legalitas perjanjian 

perkawinan pranikah di Indonesia dan Malaysia dalam perspektif maqāṣid al-

Syarī’aḧ melaui data-data yang diperoleh. Implikasi penelitian merupakan 

suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian. 

Sedangkan saran adalah merupakan rekomendasi terhadap berbagai pihak 

yang berhubungan dengan legalitas perjanjian perkawinan dalam persepektif 

maqāṣid al-Syarī’aḧ. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. Kerangka Teori  

1. Pengertian dan ruang lingkup perjanjian 

Hukum perjanjian diatur dalam buku III Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perikatan yang mempunyai sifat 

sistem terbuka maksudnya adalah dimana perikatan/perjanjian 

memberikan kebebasan yang seluas luasnya kepada subjek hukum untuk 

mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar 

perundang-udangan.    

a. Pengertian perjanjian 

Perjanjian adalah sebagai suatu perhubungan hukum 

mengenai harta benda antar dua pihak berjanji atau dianggap berjanji 

untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hak 

sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.25 Menurut 

Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji 

kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal26. Begitu juga menurut Van Dunne 

perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih 

berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukumnya.27 

 

                                                            
25 Wirjono Projodikoro, Ibid, hlm. 4  
26 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta : PT Intermasa, 1990), hlm. 1  
27 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 

hlm. 161 
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Sedangkan pengertian perjanjian dalam KUHPerdata diatur pada 

bagian kesatu ketentuan-ketentuan umum dalam pasal 1313 yaitu :   

“Suatu perjanjian   adalah  suatu  perbuatan  di  mana  satu orang  atau  

lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.28 

Pada pasal ini menjelaskan secara sederhana tentang pengertian 

perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling 

mengikatkan diri tentang suatu hal. Artinya kalau hanya disebutkan 

bahwa satu pihak mengikatkan diri kepada orang lain, maka tanpak 

seolah-olah yang dimaksud hanyalah perjanjian sepihak, tetapi kalau 

disebutkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri, 

maka pengertian perjanjian ini meliputi baik perjanjian sepihak maupun 

perjanjian dua pihak.29 

Dikalangan notariat30 atau kebanyakan pada umumnya para 

notaris31 Indonesia berpendapat bahwa32 : 

                                                            
28 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 

1456 BW, (Jakarta : Rajawari Press, 2008), hlm. 63  
29 Ibid, hlm. 63  
30 Notariat sudah dikenal semenjak Belanda menjajah Indonesia, karena notariat adalah 

Lembaga yang sudah dikenal dalam kehidupan mereka ditanah airnya sendiri. Lihat. R. Soegondo 
Notosoerjo, Hukum Notariat Di Indoensia, (Jakarta : CV. Rajawali Press, 1982), hlm. 1. Lihat 
juga, Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai “notariat” ini timbul dari kebutuhan dalam 
pergaulan sesame manusia, yag menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan 
hukum keperdataan yangada dan/atau terjadi diantara mereka; suatu lembaga dengan para 
pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasan umum (openbaar gezag) untuk dimana dan apabila 
undang-undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti 
tertulis yang mempunyai kekuatan otentik. G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris 
(Jakarta : Erlangga. 1992) hlm. 2  

31 Kata notaris sendiri berasal dari kata “nota literaria” yaitu tanda tulisan atau karakter 
yang dipergunakan untuk menulis atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan 
narasumber. Tanda karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat 
(Stenografie). Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, (Jakarta : 
PTGramedia Pustaka, 2008) hlm. 4 ; Notaris adalah Pejabat Umum yang satusatunya berwenang 
untuk membuat akta otentik mengenai semua perbutan hukum. perjanjian atau oleh yang 
berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian 
tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan Grosse, salinan dan kutipannya, semuanya 
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1. yang dalam bahasa belanda disebut “Verbintenis” Istilah ini dalam 

bahsa Indonesia disebut “Perikatan”. 

2. “Overeenkomst” dialih bahasana menjadi “Perjanjian”/ 

”Persetujuan”. 

3. “Contract” atau kontrak berarti/dimaksudkan “Perjanjian”/ 

“Persekutuan secara tertulis”.  

Dari pengertian Perjanjian yang diatas terlihat bahwa suatu perjanjian 

merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau 

kesaggupan oleh para pihak, baik secara lisan maupun secara tertulis untuk 

melakukan sesuatu atau menimbulkan akibat hukum di dalamnya. 

b. Syarat sahnya perjanjian 

Syarat-syarat yang diperlukan untuk perjanjian-perjanjian dalam 

pasal 1320 KUHPerdata dijelaskan bahwa untuk sahnya kontrak dalam 

perjanjian-perjanjian di perlukan empat syarat33 : 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

2. Kecakapan untuk membuat sesuatu perikatan 

3. Suatu hal tertentu 

4. Sesuatu yang halal 

Dari keempat syarat tersebut merupakan syarat mutlak yang harus ada atau 

dipenuhi dari suatu perjanjian, tanpa syarat-syarat tersebut maka perjanjian 

dianggap tidak ada. Kedua syarat yang pertama yaitu kesepakatan para pihak 

dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan dimana syarat subjektif 

                                                                                                                                                                  
sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikeculikan 
kepada pejabat atau orang lain. G.H.S. Lumban Tobing, Ibid, hlm. 31  

32 Komar Andasasmita, Notaris II, (Bandung : Sumur Bandung, 1983), hlm. 416  
33 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Op. Cit, hlm. 67  
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karena mengenai orang-orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, 

sedangkan syarat dua terakhir yaitu suatu hal yang tertentu dan sebab yang 

halal dinamakan objektif dari perbuatan hukum yang dialakukan. 

Keempat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 

1329 KUHPerdata tersebut diatas akan diuraikan lebih lanjut sebagai 

berikut: 

1. Kesepakatan 

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk 

terjadinya konrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara 

namun yang paling penting adalah adannya penawaran dan penerimaan 

atas penawaran tersebut.34 

Menurut J. Satrio menyatakan bahwa kata sepakat sebagai 

persesuaian kehendak antara dua orang dimana dua kehendak saling 

bertemu dan kehendak tersebut harus dinyatakan. Pernyataan kehendak 

harus merupakan pernyataan bahwa ia menghendaki timbulnya 

hubungan hukum. Dengan demikian adanya kehendak saja belum 

melahirkan suatu perjanjian karena kehendak tersebut harus diutarakan, 

harus nyata bagi yang lain dan harus dimengerti oleh pihak lain.35  

Seseorang yang melakukan kesepakatan secara tertulis biasanya 

dilakukan dengan akta dibawah tangan36 maupun dengan akta Otentik37. 

                                                            
34 Ahmadi Miru, Hukum Konrak Pemerancangan Kontrak, Jakarta : PT RajaGrafindo 

Persada, 2010), hlm. 14 
35 J.Satrio, Hukum Perjanjian, (Jakarta : PT Intermasa, 1996), hlm 23-24  
36Akta dibawah tangan (Onderhands) merupakan akta yang dibuat tidak di hadapan 

pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para 
pihak yang membuatnya.  Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para 
Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis 
pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai pasal 1857 KUH Perdata akta di bawah 
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Berdasarkan syarat sahnya perjanjian, khususnya syarat 

kesepakatan yang merupakan penentu terjadinya atau lahirnya 

perjanjian, berarti bahwa tidak adanya kesepakatan para pihak, tidak 

terjadi kontrak. Akan tetapi walaupun terjadi kesepakatan para pihak 

yang melahirkan perjanjian, terdapat kemungkinan mengalami kecatatan 

atau yang biasa disebut cacat kehendak atau cacat kesepakatan 

sehinggga memungkinkan perjanjian tersebut diminta pembatalan oleh 

pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut.   

Cacat kehendak atau cacat kesepakatan dapat terjadi hal-hal diantaranya: 

a. Kekhilafan atau kesesatan 

b. Paksaan 

c. Penipuan; dan 

d. Penyalahgunaan keadaan.38  

Tidak cacat kehendak diatur dalam pasal 1321 dan pasal 1449 

KUHPerdata yang masing-masing menentukan sebagai berikut: 

Pasal 1321 : 

 

                                                                                                                                                                  
tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik. 
http://rahmadvai.blogspot.com/2014/04/pengertian-dan-perbedaan-akta-otentik.html,diakses 
pada tanggal 22 Oktober 2018, Pukul 13 : 25 WIB. 

37Akta Resmi (Otentik) ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang 
yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu 
keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu.  Pejabat umum 
yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan 
sipil, dan sebagainya. Suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna 
bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para 
pihak. Sehingga apabila suatu pihak mengajukan suatu akta otentik, hakim harus 
menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh 
terjadi, sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi. 
http://rahmadvai.blogspot.com/2014/04/pengertian-dan-perbedaan-akta-otentik.html, diakses 
pada  tanggal 22 Oktober 2018, Pukul 13 : 25 WIB. 

38 Ahmadi Miru, Ibid, hlm. 17 
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“Tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu diberitahukan kerena 

kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.39 

Pasal 1449 : 

“Perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau 

penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya”.40  

1) Kecakapan 

Untuk mengadakan kontrak, para pihak harus cakap, namun dapat 

saja terjadi bahwa para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan 

kontak adalah tidak cakap menurut hukum. Seorang oleh hukum 

dianggap tidak cakap belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali 

jika ia telah kawin sebelum cukup 21 (dua puluh satu) tahu ketas, oleh 

hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh di bawah 

pengampuan, seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan atau pemboros.41 

Sementara itu dalam pasal 1330 KUHPerdata ditetapkan bahwa 

tidak cakap membuat perjanjian adalah  : 

a. orang-orang yang belum dewasa 

b. mereka yang di taruh di bawah pengampuan 

c. Perempuan yang telah kawin, yang telah ditentukan oleh undang-

undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-

undang  dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.42  

 

 
                                                            

39 R.Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab undang-udang Hukum Perdata, Burgerlijk 
Wetboek, (Jakarta : PT Pradynya Praramita, 2004) hlm.  339  

40 Ibid, hlm. 364  
41 Ahmadi Miru, Op Cit, hlm. 29  
42 R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Ibid, hlm. 341 
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Dalam hal ini berbeda dengan Malaysia dalam enakmen 

pentadriban Agama Islam 1978 (enakmen 14) pasal 113 (6) dinyatakan 

bahwa untuk calon pengantin perempuan disyaratkan harus sudah 

berumur 16 tahun dan laki-laki 18 tahun. Ketentuan ini kemudian  dikuti 

oleh negeri-negeri lain dan wilayah perseketuan. 

Sampai saat ini secara umum disepakati oleh hukum keluarga di 

masing-masing negeri dan wilayah persekutuan bahwa seseorang tidak 

dibolehkan melangsungkan akan nikah jika belum berusia 18 tahun 

untuk laki-laki dan 16 tahun perempuan. Misalnya, akta Undang-undang 

keluarga Islam (akta 303 tahun 1984, pasal 8 menetapkan bahwa : 

“tidak suatu perkahwinan boleh diakad nikahkan dibawah akta ini jika 

lelaki itu berumur kurang pada lapan belas tahun atau perempuan itu 

berumur kurang dari enam belas tahun kecuali jika hakim syarie telah 

memberi kebenaran secara tertulis dalam hal keadaan tertentu”. 

Dalam pasal 1331 ayat (1) KUHPerdata dijelaskan bahwa karena 

itu orang-orang  yang didalam pasal yang lalu dinyatakan tidak cakap, 

boleh menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang mereka telah 

perbuat, dalam hal-hal dimana kekuasaan itu tidak dikecualikan oleh 

undang-undang. 

Sedangkan dalam pasal 1331 ayat (1) KUHPerdata juga 

menjelaskan bahwa  Orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri 

tak sekali-kali diperkenankan mengemukakan ketidakcakapan orang-

orang yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh dibawah 
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pengampuan dan perempuan-perempuan yang bersuami dengan siapa 

mereka telah membuat suatu perjanjian.43 

2) Hal tertentu 

Dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan 

oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun 

jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu, hal tertentu ini 

dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian 

atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.44 

Dalam pasal 1333 Ayat 1 KUHPerdata menyebutkan bahwa 

suatu perjanjian harus mempunyai suatu hal tertentu sebagai pokok 

perjanjian yaiu barang yang paling sedidkit ditentukan jenisnya, 

kemudian dalam pasal 1333 ayat 2  KUHPerdata menjelaskan bahwa 

tidak terjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tertentu, asal saja 

jumlah itu terkemudiankan dapat di tentukan atau di hitung.45  

3) Sebab yang halal 

Istilah kata halal bukanlah lawan kata haram dalam hukum 

Islam, tetapi yang dimaksud yang halal adalah bahwa isi kontrak 

tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

Yang dimaksud dengan sebab kausa disini bukanlah sebab yang 

mendorong orang tersebut melakukan perjanjian.46 Sebab atau kausa 

perjanjian adalan tujuan bersama yang hendak dicapai oleh para pihak, 

sedangkan sebagaimana yang telah dikemukan  Soebekti adanya suatu 
                                                            

43 R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Op Cit, hlm. 341  
44 Ahmadi Miru, Op Cit, hlm. 30 
45 Ibid, hlm. 341 
46 Sri Soedwi Masjchom, Hukum jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan 

dan Jamkinan pererangan, (Yogyakarta : Liberty, 1980), hlm. 319 
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yang dimaksud adalah isi perjanjian.  

Dalam pasal 1337 KUHPerdata menentukan bahwa sesuatu 

sebab terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila 

berlawanan dengan kesesuiaan baik, ketertiban umum.47 

Pengertian dari sebab yang halal sebagai syarat sahnya perjanjian 

adalah perjanjian harus ada sebab-sebab yang mendahuluinya dan 

diangap sah oleh undang-undang.48 Apabila dipenuhinya syarat sahnya 

perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjdi sah dan mengikat 

secara hukum bagi pihak yang menentukannya 49    

c).  Asas-asas perjanjian  

Dalam hukum perjanjian dikenal 5 asas penting yaitu asas 

kebebasan berkontrak (freedom of contract), asas konsesualisme (concen-

sualism),asas kepastian hukum (pacta sunt servanda)), asas itikad baik 

(good faith),dan asas kepribadian (personality), akan diuraikan lebih 

lanjut sebagai berikut : 

1) Asas kebebasan berkontak (freedom of contract) 

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan 

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian 

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 

yang membuatnya”. 

                                                            
47 Niniek Suparni, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), (Jakarta : PT. 

Rineka Cipta, 2007), hlm. 333 
48 Arief Masdoeki dan M.H, Tirtamidjaja, Asas dan Dasar Hukum Perdata, (Jakarta : 

Djambatan, 1963), hlm.131 
49 Suharnoko, Hukum Perjanjian : Teori dan Analisis Kasus, (Jakarta : Kencana, 2009), 

hlm.1  
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Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain kesepakatan kedua belah 

pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang 

persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.50 

Asas ini merupakan asas yang memberikan kebebasan 

kepada para pihak untuk :  

a. Membuat atau tidak membuat perjanjian. 

b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun. 

c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan. 

d. Menentukan bentuk perjanjiannya apakahtertulisa atau lisan.51 

Asas kebebasan berkontrak menyatakan para pihak menurut 

kehendak bebas dalam membuat perjanjian dan setiap orang bebas 

mengikat diri dengan siapapun yang ia kehendaki serta perjanjian 

tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perudang-

undangan yang sifatnya memaksa.52 

Asas kebebasan berkonrak merupakan suatu dasar yang 

menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal itu tidak 

terlepas juga dari sifat Buku III KUHPerdata yang hanya merupakan 

hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpang 

(mengesampingkan), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu sifatnya 

                                                            
50 Niniek Suparni, Ibid, hlm. 334  
51 M. Muhtarom, Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak, 

Jurnal Suhuf, Volume  26, Nomor 1, Mei 2014. (Surakarta : Universitas Muhammadiyah 
Surakarta) hlm. 51  

52 Herlin Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, (Bandung : 
citra Adiya Bakti, 2015), hlm. 94  
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memaksa.53 

2) Asas konsensualisme (concen-sualism) 

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 

ayat (1) KUHPerdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu 

syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua 

belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian 

pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan 

adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah 

persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua 

belah pihak. Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum 

romawi dan hukum Jerman. Di dalam hukum Jerman tidak dikenal 

istilah asas konsensualisme, tetapi lebih dikenal dengan sebutan 

perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian 

yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (dalam hukum adat disebut 

secara kontan). Sedangkan perjanjian formal adalah suatu perjanjian 

yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta otentik 

maupun akta bawah tangan). Dalam hukum romawi dikenal istilah 

contractus verbis literis dan contractus innominat. Artinya, bahwa 

terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk  yang telah ditetapkan. 

Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHPerdata adalah 

berkaitan dengan bentuk perjanjian.54 

 

                                                            
53Ibid, hlm. 94  
54 M. Muhtarom, Ibid, hlm. 51 
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Asas ini dapat pula ditemukan dalam pasal 1338 KUHPerdata 

ditemukan istilah “semua” kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap 

orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginan (will) yang 

dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat berat 

hubungannya asas kebebasan mengadakan perjanjian.55  

3) Asas kepastian hukum (pacta sunt servanda) 

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta 

sunt servanda merupakan asas yang berhubungan denga akbiat 

perjanjian. Asas panca  sunt servanda merupakan asas bahwa hakim 

atau peihak ketiga harus menghormati subtansi kontrak yang di buat 

oelh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah udang-undang 

mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap subtansi kontrak 

yang di buat oleh para pihak. Asas panca sunt servanda dapat di 

simpulkan dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata. Hal ini 

mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh 

kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan 

unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya asas pacta 

sunt servanda diberi arti sebagai pactum, yang berarti sepakat yang 

tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. 

Sedangkan istilah nudus  pactum sudah cukup dengan kata sepakat 

saja. 

                                                            
55 Mariam Darus Badrulzaman, dkk, Ibid, hlm. 133  
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Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat 

para pembuatnya sebagai undang-undang, oleh karenanya asas ini 

disebut juga asas kepastian hukum dan asas ini dapat dipertahankan 

sepenuhnya dalam hal: (1) Kedudukan para pihak dalam  perjanjian 

itu seimbang dan (2) para pihak cakap untuk melakukan perbuatan 

hukum. 

4) Asas itikad baik (good faith) 

Asas  itikad baik tercantum dalam pasal 1338 ayat 3 

KUHPerdata yang berbunyi “Perjanjian harus dilaksanakan denga 

itikad baik” asas ini merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak 

kreditur dan debitur harus melaksanakan subtansi kontrak 

berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh kemauan yang 

baik dari para pihak. 

Ketentuan pasal 1338 ayat 3 diats juga memberikan 

kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi pelasanaan suatu 

perjanjian jangan sampai pelaksanaannya melanggar kepatutan dan 

keadilan. 

5) Asas kepribadian (personality) 

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa 

seseorang yang akan  melakukan dan/atau membuat kontrak hanya 

untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam 

Pasal  1315  dan Pasal 1340 KUHPerdata. 

Pasal 1315 KUHPerdata menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak 
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dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya 

sendiri”.56  Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan 

suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri.  

Sedangkan  Pasal 1340 KUHPerdata berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku 

antara pihak yang membuatnya.”57 Hal ini mengandung maksud bahwa 

perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang 

membuatnya. 

Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya 

sebagaimana  dalam Pasal 1317 KUHPerdata yang menyatakan: “Dapat 

pula diadakan perjanjian kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian 

yang dibuat untuk diri sendiri, atau pemberian kepada orang lain, 

mengandung suatu syarat semacam itu. Siapapun yang telah menetukan 

suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah 

menyatakan akan mempergunakan syarat itu.”58 Pasal ini 

mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian/ 

kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang 

ditentukan.  

Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPerdata, dinyatakan 

bahwa “Orang yang dianggap memperoleh sesuatu dengan perjanjian 

untuk diri sendiri dan untuk ahli warisnya dan orang yang 

memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan 

                                                            
56 Niniek Suparni, Op Cit, hlm. 330  
57 Ibid, hlm. 334 
58 Solahuddin, Kitab Hukum Perdata, Acara Pidana & Perdata (KUHP, KUHAP, & 

KUPdt), (Jakarta : Visimedia, 2011), hlm. 446 
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atau telah nyata dari sifat persetujuan itu bahwa bukan itu 

maksudnya”.59 Jika dibandingkan kedua pasal itu, maka pasal 1317 

KUHPerdata mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan 

dalam pasal 1318 KUHPerdata untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli 

warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari yang membuatnya. 

Dengan demikian, pasal 1317 KUHPerdata mengatur tentang  

pengecualiannya, sedangkan Pasal 1318 KUHPerdata memiliki ruang 

lingkup yang luas. 

d). Jenis-jenis perjanjian 

Perjanjian dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis 

berdasarkan sifat dan akibat hukum yang dituju atau 

dikehendaki para pihak, yaitu60 : 

1). Perjanjian keluarga 

 Perjanjian keluarga merupakan perjanjian yang terdapat 

dalam bidang hukum keluarga, misalnya perkawinan. 

perkawinan merupakan suatu perjanjian karena perkawinan 

dilaksanakan dengan adanya kata sepakat dan menimbulkan hak 

dan kewajiban. 

Perjanjian ini berbeda dengan perjanjian obligator diatur 

dalam buku III KUHPerdata, karena hak dan kewajiban tidak 

bergantung pada kehendak para pihak, tetapi ditetapkan oleh 

udang-undang, kecuali akibat dalam lapangan hukum harta 
                                                            

59 Ibid, hlm.446 
60 Maryati Bachtiar, Buku Ajar Hukum Perikatan, (Pusat Pengembangan Pendidikan 

Universitas Riau, 2007), hlm.  53-56 
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kekayaan yang dapat disimpangi dengan membuat perjanjian 

kawin. 

2). Perjanjian kebendaan 

 Perjanjian kebendaan diatur dalam buku II KUHPerdata. 

Perjanjian kebendaan merupakan perjanjian yang dimaksudkan 

untuk mengalihkan, menimbulkan, mengubah, atau menghapus 

hak kebendaan. Perjanjian imi merupakan pelaksanaan obligator. 

3). Perjanjian pembuktian 

Perjanjian pembuktian terletak dalam lapangan hukum 

acara. Perjanjian pembuktian merupakan perjanjian yang 

diadakan oleh para pihak untuk menetapkan alat-alat bukti yang 

berlaku diantara para pihak apabila terjadi perselisihan. Para 

pihak juga dapat menetapkan kekuatan pembuktian pada suatu 

alat tertentu dalam perjanjian. 

4). Perjanjian obligator  

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang hanya 

menimbulkan hak dan kewajiban. Pengertian ini menunjukkan 

bahwa perjanjian ini melahirkan perikatan. Macam-macam 

perikatan obligator adalah sebagai berikut : 

a. Perjanjian konsensuil, riil dan formil 

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang timbul 

karena adanya kata sepakat diantara para pihak yang 

membuatnya. Perjanjian riil adalah perjanjian yanhg baru 
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terjadi setelah adanya penyerahan benda yang menjadi objek 

perjanjian, sedangkan perjanjian formil  adalah perjanjian 

yang mensyaratkan adanya formalitas tertentu yang 

ditentukan dalam undang-undang.   

b. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak 

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang 

menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. 

Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya 

menimbulkan kewajiban para pihak yang satu dan pada pihak 

yang lainnya yang ada hak. .  

c. Perjanjian bernama (benoemde contracten) dan Perjanjian 

tidak bernama (unbenoemde contracten) 

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah 

dikenal dengan nama tertentu dan sudah diatur secara khusus 

di dalam undang-undang, sedangkan perjanjian tidak bernama 

adalah perjanjian yang belum dikenal dengan nama tertentu 

dalam undang-undang tetapi tumbuh dan berkembang di 

dalam masyarakat. 

Perjanjian tidak bernama ini dikenal dengan istilah 

perjanjian jenis baru. Perjanjian ini dibedakan menjadi dua 

macam yaitu  dengan aturan yang dipakai dalam perjanjian 

tidak bernama mandiri.  
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e). Fungsi perjanjian 

Adapun fungsi perjanjian dapat dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis 

adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, 

sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) 

sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai 

yang lebih tinggi.61 

Dalam fungsi perjanjian ini dalam sebuah perjanjian, dalam 

penelitian disertasi ini lebih kepada fungsi yuridis yang dapat 

memberikan kepastian hukum yang memuat perjanjian sebelum 

diikat sebuah perkawinan.   

f). Hubungan antara perikatan dengan perjanjian 

 Suatu perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak 

atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat 

hukum. Dari hubungan hukum ini timbullah yang namanya 

perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua 

orang yang membuatnya.62 

 Hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa 

perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber  

perikatan, disamping undang-undang. Perikatan yang lahir dari 

perjanjian memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak 

yang membuat suatu perjanjian.63 

                                                            
61 H. Salim HS, Op Cit, hlm. 129 
62 Maryati Bachtiar, Ibid, hlm. 56  
63 Ibid, hlm. 56 
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 Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan 

perikatan. Bahwa perikatan adalah suatu pengertian abstrak, 

sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu 

peristiwa. Kita tidak dapat melihat dengan mata kepala kita suatu 

perikatan, kita hanya dapat membayangkannya dalam pikiran kita. 

Tetapi kita dapat melihat atau membaca perjanjian ataupun 

mendengarkan perkataan-perkataan.64 

g). Pembatalan perjanjian 

Secara prinsip suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah 

dapat dibatalkan jika perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya 

akan merugikan pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak ini, yang berhak 

memintakan pembatalan. Tidak hanya pihak dalam perjanjian 

tersebut, tetapi meliputi juga setiap individu yang merupakan pihak 

ketiga di luar para pihak yang mengadalan perjanjian.65 

Dalam ketentuan pasal 1451 sn pasal 1452 KUHPerdata 

menentukan bahwa setiap kebatalan membawa akbiat semua 

kebendaan dan orang-orangnya dipulihkan sama seperti keadaan 

perjanjian dibuat rumusannya sebagai berikut66 : 

Pasal 1451 

Pernyataan batalnya perikatan-perikatan berdasarkan ketidak 

cakapan orang-orang yang disebutkan dalam pasal 1330, berakibat 

bahwa barang dan orang-orang dipulihkan dalam keadaan sebelum 

                                                            
64 Ibid, hlm. 56 
65 Gunawan Widjaja, Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvuallend Recht) dalam 

Hukum Perdata,  (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 228 
66 Ibid, hlm 229-290 
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perikatan dibuat, dengan pengertian bahwa segala apa yang telah 

diberikan atau dibayarkan kepada orang-orang yang tidak berkuasa 

tersebut, sebagai akibat perikatan itu, hanya dapat dituntut kembali 

sekedar barang yang bersangkutan masih berada ditangan orang 

tidak berkuasa tersebut, atau sekedar ternyata bahwa orang ini 

telah mendapatkan manfaat dari apa yang telah diberikan atau 

dibayar itu atau bahwa apa yang dinikmati telah dipakai atau 

berguna bagi kepentingannya. 

Pasal 1452 

Pernyataan batal yang berdasarkan paksaan, kekhilafan atau 

penipuan, juga berakibat bahwa barang dan orang-orangnya 

dipulihkn dalam keadaan sewaktu sebelum perikatan dibuat. 

Alasan pembatan perjanjian dapat digolongkan kedalam 

dua golongan besar yakni : 

a. Pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak dalam perjanjian. 

b. Pembatalan perjanjian oleh pihak ketiga diluar perjanjian. 

 Berbeda dalam hukum Inggris apabila terjadi seorang 

principal diketahui oleh pihak ketiga yang telah mengadakan 

perjanjian dengan seorang agent yang tidak telah menerangkan 

bahwa ia bertindak untuk seorang principal, maka orang ketiga itu 

dapat langsung menegur atau menghubungi principal itu, ini 

adalah ajaran tentang apa yang dalam hukum inggris dikenal 

dengan nama “undisclosed Principal” yang berarti majikan yang 
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tidak diumumkan.67  

Makna arti  dari “undisclosed Principal” adalah bahwa hukum 

Inggris terjadi suatu hubungan langsung berdasarkan contract antara 

majikan tersembunyi itu dengan pihak ketiga.68 

Menurut doktrin Inggris, apabila pihak ketiga, setelah ia 

mengetahui adanya seorang principal dan menegur atau berhubungan 

langsung dengan principal itu, maka beralihlah perjanjian itu kepada 

principal dengan menyingkirkan agent sebagai penanggung jawab dan 

begitu pula sebaliknya apabila terjadi undisclosed  itu muncul kedepan 

dan menegur atau menuntut pihak ketiga dalam perjanjian tersebut.69  

Teori yang digunakan dalam perjanjian ini adalah teori tentang 

momentum terjadinya kontrak,  dalam doktrin (teori lama) yang disebut 

perjanjian adalah “Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk 

menimbulkan akibat hukum”.70 Dari pengertian ini telah tampak adanya 

asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum. 

Unsur-unsur perjanjian menurut teori lama adalah sebagai 

berikut71 : 

1. Adanya perbuatan hukum. 

2. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang.  

3. Persesuaian kehendak ini harus di publikasikan/dinyatakan. 

4. Perbuatan hukum itu terjadi karena kerja sama antara dua orang 

                                                            
67 R. Subekti, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta : PT. PradnyaParamita, 1996), 

hlm. 47   
68 Ibid, hlm. 47 
69 Ibid, hlm. 47 
70 Salim, HS, Perkembangan Teori dalam Ilmu hukum, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 

2012), hlm. 163-164.   
71 Ibid, hlm. 164  
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atau lebih. 

5. Pernyatakan kehendak yang sesuai harus saling bergantung satu 

sama lain. 

6. Kehendak itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum. 

7. Akibat hukum itu untuk keepentingan yang satu atas beban yang 

lain atau timbal balik. 

8. Persesuaian kehendak itu harus mengingat peraturan perudang-

undangan. 

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne yang 

diartikan perjanjian adalah : “suatu hubungan hukum antara dua pihak 

atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat 

hukum”.72  

Ada 3 tahapan dalam membuat perjanjian menurut teori baru 

yakni73 :   

1. Tahapan pra contractual, yaitu adanya penawaran dan 

penerimaan. 

2. Tahapan contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan 

kehendak antara para pihak. 

3. Tahapan post contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian. 

 

 

 

 

                                                            
72 Ibid, hlm. 164  
73 Ibid, hlm. 164  
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2). Legalitas Perjanjian dalam Perkawinan  

Perjanjian perkawinan adalah suatu jenis perjanjian yang 

merupakan spesies dari genus perjanjian, dengan demikian perjanjian 

harus memenuhi syarat-syarat dari genusnya dan disamping itu  

mengandung pula suatu unsur yang menjadikannnya sebagai spesies. Dan 

demikian perjanjian terdampar kedalam bidang hukum perjanjian. 

Pernyataan ini berarti bahwa kita tetap bergelimang dalam arus 

pluralism. Yang harus di perhatikan ialah apa syarat-syarat untuk 

membuat sesuatu perjanjian, masing-masing menurut:74   

a. KUHPerdata. 

b. Hukum adat. 

c. Aturan Hukum Intergentil. 

d. Aturan Hukum Perdata Internasional. 

Perjanjian perkawinan menurut Abdul Rahman Ghozali yakni 

persetujuan yang dibuat oleh kedua mempelai pada waktu atau sebelum 

perkawinan dilangsungkan dan masing-masing berjanji akan menaati apa 

yang tersebut dalam perjanjian itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat 

nikah. 75 

Sedangkan menurut Mardani perjanjian perkawinan adalah akad 

yang dibuat oleh pasangan calon pengantin sebelum perkawinan 

                                                            
74 Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga Harta-harta benda dalam perkawinan, (Jakarta 

: Rajawali Press, 2016), hlm. 64-65 
75 Abd Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.119 
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dilangsungkan, yang isinya mengikat hubungan perkawinan keduanya 

(pasangan pengantin).76 

Secara teoritis bahwa perjanjian perkawinan bisa dibuat  

bermacam-macam mulai dari aturan yang tercantum dalam BW, maupun  

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bila 

seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui 

janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan 

dengan janji yang pertama,  maka terjadilah perikatan  dua buah janji 

dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan 

yang lain.77  

Dengan demikian pengertian perjanjian perkawinan dapat 

diklasifikasikan menurut Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan, kompilasi hukum Islam dan KUHPerdata, yaitu: 

a. Pengertian perjanjian perkawinan menurut undang-undang nomor 1 

tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. 

Dalam undang-undang nomor 1  tahun  1974 tentang 

perkawinan  pasal  29 menjelaskan bahwa : 

1) Pada waktu atau sebelum  perkawinan  dilangsungkan,  kedua  

pihak atau persetujuan bersama dapat mengadakan 

perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat  

perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak 

                                                            
76 Mardani, Hukum Keluarga Islam Indonesia, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), 

hlm. 82 
77 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm, 45 
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ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. 

2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana 

melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. 

3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan 

dilangsungkan. 

4) Selama perkawinan berlangsung  perjanjian  tersebut   tidak   

dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada 

persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan 

pihak ketiga. 

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 47 menyatakan 

bahwa : 

1) Pada waktu atau sebelum  perkawinan  dilangsungkan  kedua  

calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang 

disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta 

dalam perkawinan. 

2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi 

percampuran harta pribadi dan  pemisahan harta  pencaharian 

masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan 

hukum Islam. 

3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh 

juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-

masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi 

dan harta bersama atau harta syarikat. 
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Sedangkan pengertian perjanjian perkawinan menurut 

KUHPerdata. Perjanjian atau perikatan, perikatan mempunyai arti 

yang  lebih luas dan  umum dari perjanjian, sebab dalam 

KUHPerdata lebih dijelaskan secara jelas. Adapun  yang 

dimaksud dengan perikatan dalam bab III KUHPerdata ialah :  

Suatu  hubungan  hukum  (mengenai  kekayaan  harta  benda) 

antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk 

menuntut barang sesuatu  dari  yang  lainnya,  sedangkan  orang  

yang  lainnya  ini  diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Perikatan 

adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan 

harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas 

pihak  yang  lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu. 

Suatu perikatan dapat lahir  dari suatu persetujuan (perjanjian) 

atau dari undang-undang, pasal 1233 KUHPerdata  menyatakan 

bahwa ”Perikatan, lahir karena persetujuan atau karena undang-

undang”.78 

Subtansi perjanjian perkawinan diserahkan para pihak 

calon suami atau yang akan menikah dengan syarat isinya tidak 

boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum 

dan agama. Mengenai isi yang dapat diperjanjikan dapat memuat 

apa saja yang berhubungan dengan baik dan kewajiban suami istri 

maupun mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan harta benda 

                                                            
78 Solahuddin, Op. Cit, hlm. 454 
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perkawinan, mengenai batasan-batasan yang dapat diperjanjikan 

dalam perjanjian perkawinan. isi perjanjian perkawinan dibuat 

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan dan tidak ditafsirkan lain. 

Adapun hal-hal yang tidak dapat dimuat dalam perjanjian 

kawin menurut Ali Afandi meliputi hal-hal sebagai berikut79 : 

1) Pasal 139 Tidak boleh bertentangan dengan tertib umum dan 

kesusilaan jadi umpamanya tidak boleh diperjanjikan bahwa 

istri tidak boleh menuntut perceraian. 

2) Pasal 140 (a). Tidak boleh melanggar hak marital dari suami 

di dalam statusnya sebagai suami yaitu umpamanya suami 

yang harus menetapkan dimana suami istri harus bertempat 

tinggal. (b).  tidak boleh juga melanggar hak kekuasaan orang 

tua. Menurut pasal 300, kekuasaan orang tua dilakukan oleh 

suami. (c). Tidak boleh melanggar hak yang diberikan 

undang-undang kepada suami atau istri yang hidup paling 

lama. Ini yang mengenai hak waris dari suami atau istri.      

(d). Tidak boleh melanggar hak suami di dalam statusnya 

sebagai kepala persatuan suami istri. Umpamanya tidak boleh 

di perjanjikan bahwa istri dapat bertindak sendiri jika 

mengenai harta persatuan. Di dalam hal ini ada pengecualian, 

yaitu istri dapat mengadakan syarat bahwa ia berhak 
                                                            

79 Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut kitab 
Undang-undang Hukum Perdata BW, (Jakarta : PT Bina Aksara, 1984), hlm. 173-174 
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mengurus harta kekayaan dan menikmati penghasilan sendiri.   

3) Pasal 141. Tidak boleh melepaskan haknya atas legetieme 

portie80 (hak mutlak) atas warisan dari keturunannya dan 

mengatur pembagian warisan dari keturunannya. Pasal ini 

sebentulnya tidak perlu, karena soal legetieme portie tidak 

dapat diatur lain dari pada menurut undang-undang. Dan 

pengaturan warisan dari anak keturunannya harus dengan 

wasiat. 

4) Pasal 142. Tidak boleh diperjanjikan bahwa bagian hutang 

yang jatuh kepada salah satu pihak, ditentukan lebih besar 

dari bagian keuntungannya. 

5) Pasal 143. Tidak boleh diperjanjikan dengan kata-kata umum 

bahwa ikatan perkawinan harus tunduk pada ketentuan-

ketentuan diluar negeri, adat kebiasaan atau peraturan daerah. 

  Tentang siapa yang dapat mengadakan perjanjian kawin hal 

ini tunduk pada ketentuan umum yaitu harus cakap untuk 

bertindak hukum, kecuali tentang anak yang belum dewasa, ia 

                                                            
80 Legitieme Portie (Bagian Mutlak) adalah bagian dari suatu warisan yang tidak dapat 

dikurangi dengan suatu pemberian semasa hidup atau pemberian dengan testament. Selanjutnya 
bagian mutlak ini harus diberikan kepada pewaris dalam garis lurus. Berbicara tentang garis lurus, 
maka ada garis lurus keatas dan ada garis lurus kebawah. Didalam garis lurus kebawah terdapat 
anak-anak, orang tua dan semua leluhurnya. Bagian mutlak para pewaris garis lurus kebawah 
dimuat dalam pasal 914 yakni : (a). Kalau hanya ada seoarng anak saja, maka bagian itu adalah ½ 
dari bagian itu jika ia mewaris tanpa tetstament. (b) kalau ada 2 orang anak bagian itu sebesar 2/3 
bagian masing masing menurut hukum waris. (c). kalau ada anak 3 atau lebih maka bagian itu ¾ 
bagian masing-masing menurut hukum waris. (d). jika tidak ada anak, maka kedudukannya di 
ganti oleh anak-nakanya dan begitu seterusnya. Bagi anak-anak diluar kawin (yang diakui) 
penetapan bagian mutlak dimuat dalam pasal 916. Bagian anak diluar kawin adalah sebesar ½ dari 
bagiannya menurut hukum waris. Lihat. Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Kelurga , Hukum 
Pembuktian, Menurut KItab Undang-undang Hukum Perdata BW,Ibid, hlm. 44-45.        
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dapat mengadakan perjanjian kawin, kalau ia telah berusia 18 

tahun (laki-laki) atau 15 tahun (perempuan), asal dibantu oleh 

orang-orang yang harus memberikan izin untuk 

perkawinannya (pasal 151). Jika diadakan perjanjian kawin, 

maka akan ada 3 jenis harta kekayaan yakni : 

a) Harta persatuan 

b) Harta suami pribadi 

c) Harta istri pribadi.  

Perjanjian perkawinan dalam aturan hukum adat di Indonesia 

penulis membagi dalam dua bagian yakni : 

1. Perjanjian perkawinan dalam aturan hukum adat Dayak. 

Perjanjian perkawinan dalam masyarakat adat Dayak yang  

dilakukan oleh Dayak Kaharingan, dalam pelaksanaan perjanjian 

menurut Damang Kardinal menyebutkan bahwa perjanjian 

perkawinan wajib ada atau harus dilakukan karena untuk 

menghargai perempuan,  isi perjanjian tersebut terdapat hal-hal 

yang positif.  Dan terdapat pasal-pasal yang mana barang siapa 

yang melakukan perceraian maka di kenakan sanksi denda sesuai 

dengan kesepakatan suami istri misalnya dengan denda Rp. 

50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Maka uang tersebut untuk 

korban perceraian. Sedangkam menurut Santer menyebutkan bahwa 

perjanjian perkawinan Adat dalam peraturan adat Dayak perjanjian  

perkawinan itu wajib ada,  jadi dalam Adat Dayak mengawini 
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orang Dayak maka harus mengikuti aturan adat dan wajib untuk 

diikuti.81 

Sebagaimana dalam Perjanjian Perkawinan dalam 

Masyarakat Dayak ini dilakukan secara musyawarah atau 

kesepakatan keluarga bahwa tidak ada unsur paksaan, sebab adat 

akan berjalan apabila adanya kesepakatan, kalau salah satu pihak 

tidak setuju maka perkawinan dibatalkan. Perjanjian perkawinan  

tersebut untuk jaminan dalam arti bahwa jaminan ini terdapat hal-

hal yang positif karena terdapat sanksi-sanksi atau denda.82 

2. Perjanjian perkawinan dalam aturan hukum adat Perampan Dene. 

Perjanjian perkawinan Perampan Dene dalam masyarakat 

Gayo Aceh Tengah lahir dari kebiasaan yaitu suatu perbuatan yang 

dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat, dipatuhi sebagai 

nilai-nilai hidup yang positif, pola kebiasaan itu diterima sebagai 

sesuatu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat83. Di 

masyarakat Gayo Perampam Dene dari asal katanya Perampam 

artinya jatuh atau runtuh dan Dene yang berarti denda terhadap 

pasangan yang melanggar sebuah perjanjian perkawinan, dan 

mempunyai  akibat hukum pasakh. Perjanjian perkawinan dibuat 

                                                            
81 Arief Ramadani, Perjanjian Perkawinan pada Masayarakat Dayak Muslim dalam 

Perspektif Akulturasi Budaya Redfield, (Malang : Tesis Pascasarjana UIN Malang, 2019), hlm. 68 
82 Ibid, hlm. 70 
83 Suhartini dan Syandi Sabekti, Perjanjian Perkawinan Perampam Dene dalam adat 

Gayo di Tinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam, (Jakarta : 
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 
2017, Masalah-masalah Hukum, p-ISSN : 2086-2695 e-ISSN 2527-4716 Jilid 48 No 2, 2019), 
hlm. 228 
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dengan maksud agar ikatan perkawinan kedua belah pihak tetap 

kuat dan utuh.84    

Perjanjian perkawinan Perampam Dene dalam masyarakat 

Gayo Aceh Tengah bukanlah semata-mata memperjanjikan harta 

benda yag dimiliki, tetapi lebih kepada perjanjian untuk hidup 

bersama dalam hal saling mencintai dan tolong menolong dalam 

rumah tangga yang rukun dan bahagia, yang paling penting adalah 

kesetiaan masing-masing pasangan suami istri. Perampan Dene 

berfungsi sebagai pedoman bagi pasangan suami istri agar tidak 

melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan adat dan agama, 

dan bertujuan untuk mempersulit perceraian, karena didalam 

Perampam Dene memuat aturan-aturan yang harus ditaati berupa 

sanksi adat bagi pasangan yang melanggar perampam dene. 

Tahapan pelaksanaan perjanjian perkawinan perampam 

dene yakni85 :  

a. Para pihak yang datang kepada Reje kampung sendiri tanpa 

ada paksaan. 

b. Para pihak berinisiatif datang kepada Reje perihal perjanjian 

perkawinan perampam dene untuk menyelesaiakan masalah 

rumah tangga yang sedang dihadapi oleh para pihak. 

c. Reje kampung mengumpulkan unsur-unsur sarak opat untuk 

mencari titik temu dalam permasalahan tersebut, setelah 
                                                            

84  Ibid, hlm. 228 
85  Ibid, hlm. 229 
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tercapai kesepakatan perjanjian perkawinan perampam dene 

ini dibacakan dan para pihak menandatangani isi perjanjian 

tersebut di hadapan sarak opat. 

     Perjanjian perkawinan Perampam Dene yang masih 

berlaku dalam masyarakat Gayo Aceh Tengah tidak 

bertentang dengan batasan perjanjian perkawinan yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan yang menyebutkan 

bahwa perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan 

dengan batasan-batasan hukum, agama dan kesusilaan, 

apabila perjanjian perkawinan tersebut bertentangan maka 

perjanjian perkawinan yang dibuat tidak sah.    

     Sebagaimana uraian diatas dalam aturan hukum adat di 

Indoensia dapat di pahami bahwa perjanjian perkawinam bagi 

masyarakat adat  Dayak dan masyarakat Gayo Aceh Tengah 

memiliki tujuan hidup agar saling melengkapi sehingga 

terpenuhinya adanya hak dan kewajian agar memiliki tujuan 

hidup saling melengkapi dalam membangun rumah tangga. 

Dalam hukum Islam sendiri, walaupun tidak secara tegas 

dinyatakan sebelum atau ketika perkawinan berlangsung dapat 

diadakanya suatu perjanjian yang dijadikan sebagai syarat 

perkawinan. Namun dalam penerapan perjanjian itu terdapat 

perbedaan pendapat ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syari’i dan 
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Hambali, perjanjian itu adalah sebagai berikut86 : 

1. Perjanjian tentang kewajiban suami terhadap istri ialah seperti 

membeli pakaian, memberi nafkah dan menyediakan rumah 

kediaman. Sepakat para ulama bahwa perjanjian ini wajib 

dipenuhi oleh suami terhadap istri. 

2. Perjanjian bahwa istri tidak boleh dikeluarkan dari rumah 

tangganya, tidak boleh dibawa merantau, istri tidak boleh 

dimadu. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H/855 M) 

perjanjian ini wajib dipenuhi suami, tetapi menurut imam 

Syāfī’ī (w. 204 H), Imam Abū Hanīfah (w. 150 H/767) dan 

Imam Māliki (w. 179 H/795 M)  suami tidak wajib memenuhi 

perjanjian itu. 

3. Perjanjian tentang suami harus menceraikan lebih dulu istri 

yang ada untuk melangsungkan perkawinan yang baru. 

Sepakat para ulama hal itu tidak wajib dipenuhi, karena ada 

larangan dari nabi merobohkan rumah tangga yang sudah ada. 

4. Perjanjian yang menyatakan bahwa maskawin tidak akan 

dibayar suami, nafkah tidak diberikan suami, istri mendapat 

giliran yang sama, suami hanya semalam saja datang pada 

istri pada satu minggu., istri yang akan menafkahi suaminya 

dan sebagainya. Para ulama sepakat perjanjian tersebut batal 

                                                            
86 H. Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam diIndonesia 

Perbadingan Fiqih dan Hukum Positif, (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 198  



 
 
 
 
 
 

53 
 

 
 

dengan sendirinya tidak wajib dipenuhi, karena tidak sah. 

5. Perjanjian yang bersifat kawin sementara atau nikah mut’ah 

(seminggu atau dua minggu misalnya) atau yang dinyatakan 

setelah bersetubuh boleh bercerai (nikah muhallil) atau 

perjanjian dimana suami terlebih dahulu agar mengawinkan 

anak wanitanya dengan wali si wanita tanpa maskawin (nikah 

syighar). Perjanjian demikian batal dengan sendirinya, karena 

tidak sah. 

Adapun perjanjian dalam bentuk persyaratan terdapat 

perbedaan pendapat dikalangan ulama. Dalam contoh, istri 

meminta supaya tidak dimadu, jumhur ulama diantaranya ulama 

syafi’iyah berpendapat bahwa syarat tersebut tidak boleh 

dipenuhi, namun dibatalkan akad perkawinan kalau dilakukan. 

Asalan mereka ialah bahwa yang demikian termasuk syarat yang 

mengharamkan sesuatu halal.87 

Yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama dalam hal 

ini adalah ulama Hanabilah yang mengatakan bila istri 

mensyaratkan bahwa ia tidak dimadu wajib dipenuhi. Sedangkan 

pendapat Imam Ahmad dalam hal ini sangat relevan dengan 

usaha memperkecil terjadinya poligami yang tidak bertanggung 

jawab.88  

                                                            
87 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat 

dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 149 
88 Ibid, hlm, 149 
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Berdasarkan pendapat Ahmad atau Hanabilah tersebut 

terbukalah kesempatan untuk memuat persyaratan atau perjanjian 

dalam perkawinan selama tidak ditemukan secara khusus 

larangan Nabi untuk itu, seperti taklik talak dan adanya harta 

bersama dalam perkawinan meskipun keberadaan harta bersama 

itu tidak ditemukan dalam kitab fiqih klasik.89  

 Berbeda halnya dengan ketentuan mazhab Hanafi bahwa 

perjanjian perkawinan seperti seorang suami mensyaratkan agar 

hak talak berada ditangan istri, maka syarat dalam bentuk 

perjanjian ini menjadi batal. Namun jika yang mengajukan syarat  

itu dari pihak istri bahwa ia mau menikah dengan syarat hak talak 

ditangannya, kemudian disetujui oleh suami, maka syarat tersebut 

dan akadnya menjadi sah. Hal ini berbeda dengan aturan mazhab 

Ja’fari yang menegaskan jika adanya syarat yang diajukan istri 

sebagai perjanjian perkawinan yang bertentangan dengan “tujuan 

akad nikah” seperti melarang suami menikah dengan wanita lain, 

tidak melarangnya keluar rumah dan kemana saja ia kehendaki 

dan sebagainya, maka syarat ini menjadi batal.90 

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pasangan 

yang mengikatkan diri dalam perjanjian perkawinan tersebut akan 

memperoleh jaminan selama perkawinan berlangsung maupun 

                                                            
89 Ibid, hlm, 149 
90 Khoiruddin Nasution dkk, Hukum Perkawinan & Kewarisan di Dunia Muslim 

Modern, (Yogkarta : ACAdeMIA, 2012), hlm. 41 
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sesudahnya sehingga untuk memutuskan perkawinan berarti 

melanggar perjanjian maka akan ada akibat hukum yang di 

tanggung bila salah satu pihak ingkar terhadap perjanjian 

tersebut, biasanya ada sangsi yang harus diberlakukan terhadap 

pihak yang melanggar perjanjian perkawinan tersebut. 

Dari segi perundangan, perjanjian di Malaysia antara suami 

istri bukanlah satu perkara yang baru dan dikenali sebagai taklik. 

Dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah 

Persekutuan) 1984, seksyen 22 menyatakan bahawa pendaftar 

hendaklah mencatatkan butir-butir yang ditetapkan dan taklik 

yang ditetapkan atau taklik lain bagi perkahwinan itu di dalam 

daftar perkahwinan. merupakan satu akad untuk menjamin 

kesejahteraan rumah tangga. Pasangan akan duduk berbincang 

dan meluahkan kegusaran yang mungkin terdapat dihati masing-

masing tentang alam rumah tangga yang bakal ditempuhi nanti. 

Pasangan boleh meletakkan apa-apa syarat setelah berbincang 

dan taklik tersebut akan dilafazkan oleh suami semasa upacara 

akad nikah. 
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3.  Hukum Perjanjian dalam Perkawinan   

Hukum perjanjian dapat dilihat dalam arti formal maupun materiil. 

Rumusan formal pada huwelijksvoorwaarden91, pernah diberikan oleh 

seorang sarjana belanda, Hamaker, lebih kurang pada penghujung abad yang 

lampau, rumusan formal berbunyi bahwa “tiap perjanjian yang dilangsungkan 

sesuia dengan ketentuan undang-undang antara calon suami istri perwakilan 

mereka, tidak dipersoalkan apa isinya”.92  

Sedangkan rumusan materiil ialah disebutnya tujuan perjanjian, yaitu 

mengatur dan sebagainya. Seorang sarjana modern yang lain, van der Pleeg 

memberi rumusan material yakni, “tiap ketentuan yang mengatur kedudukan 

hukum harta kekayaan antara calon suami-istri, yang timbul dari perkawinan 

mereka adalah perjanjian perkawinan (overeenkomst van 

huwelijksvoorwaarden)”.93  

Dalam pengaturan mengenai perjanjian perkawinan di atur dalam 

Bab V Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hanya 

mengatur perjanjian secara umum, ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 29 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang bunyi selengkapnya sebagai 

berikut : 

Pasal 29 

1. Pada waktu atau sebelum pekawinan dilangsungkan, kedua pihak atas 

persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan 

                                                            
91 Huwelijksvoorwaarden diartikan dalam kamus hukum dan yurisprudensi berarti 

Perjanjian kawin. Lihat . Fauzan dan Baharuddin Siragian, Kamus Hukum dan Yurisprudensi, 
(Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 348 

92 Rosnidar Sembiring, Ibid, hlm. 65 
93 Ibid, hlm. 66 
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oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga pihak 

ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. 

2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas 

hukum, agama dan kesusilaan. 

3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. 

4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, 

kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan 

perubahan tidak merugikan pihak ketiga. 

Menurut ketentuan pada pasal 29 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 

tentang perkawinan diatas menentukan bahwa pada waktu  atau sebelum 

perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat 

mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pejabat pegawai pencatat 

nikah setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak 

ketiga tersangkut. Yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini termasuk 

“taklik talak”.94 Kedua belah pihak (suami-istri) secara bersama-sama bebas 

menentukan isi perjanjian perkawinan asalkan perjanjiannya tidak menggar 

batas-batas hukum agama dan kesusilaan. 

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-

batas hukum, agama dan kesusilaan sebagaimana ketentuan dalam pasal 29 

ayat 2, perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan 

pasal 29 ayat 3. Selama perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan 

tidak dapat dirubah lagi oleh  suami-istri kecuali bila suami-istri setuju 

                                                            
94 Mardani, Op Cit, hlm,  69 
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mengadakan perubahan dan perubahan tersebut tidak akan merugikan pihak 

ketiga.95 

Dalam pasal 29 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan dinyatakan inkonstitusional bersayarat sepanjang tidak dimaknai 

“Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak dilangsungkan, kecuali ditentukan 

lain dalam perjanjian perkawinan” sedangkan dalam pasal 29 ayat 4 

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. inkonstitusional 

bersyarat sepanjang tidak dimaknai  selama perkawinan berlangsung, 

perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian 

lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak 

ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau 

pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga. 

Sebagaimana penjelasan pasal 29 undang-undang nomor 1 tahun 1974 

tentang perkawinan diatas menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dalam 

pasal ini tidak termasuk taklik talak, namun dalam peraturan Menteri Agama 

Republik Indonesia nomor 3 tahun 1975 pasal 11 menyebutkan satu aturan 

yang bertolak belakang : 

1. Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian perkawinan sepanjang 

tidak bertentangan dengan hukum Islam. 

2. Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah, apabil perjanjian itu 

diucapkan dan ditanda tangani oleh suami setelah akad nikah 

dilaksanakan. 

                                                            
95 Mardani, Ibid, hlm,  69  
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3. Sighat taklik talak ditentukan Menteri Agama.96 

Ketentuan dalam undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan dianggap kurang memadai sesuai dengan ketentuan zaman 

sekarang yang semakin canggih ini dengan kemajuan teknologi, Maka 

Kompilasi Hukum Islam menganggap perlu untuk menjabarkan lebih lanjut 

aturan perjanjian perkawinan, dengan demikian kompilasi hukum Islam 

mengenal bentuk perjanjian perkawinan sebagai berikut : 

1. Bentuk Taklik Talak 

2. Perjanjian lain asal tidak bertentangan dengan hukum Islam 

Namun berbeda dalam Komilasi Hukum Islam  dalam pasal 46 dikemukan 

sebagai berikut97 : 

1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. 

2. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul 

terjadi kemudian tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak 

sungguh-sungguh jatuh, maka istri harus mengajukan persoalannya ke 

Pengadilan Agama. 

3. Perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan setiap 

perkawinan, akaan tetapi selagi taklik talak sudah di perjanjikan tidak 

dapat di cabut kembali. 

Menurut Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan menyatakan 

bahwa ada dua hal yang penting mengenai perjanjian perkawinan ini, 

pertama perjanjian perkawinan ini bukan merupakan sebuah kemestian. 

                                                            
96 H.Wasman dan Wardah Nuroniyah, Ibid, hlm.184  
97 Ibid, hlm. 184  
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Tanpa perjanjian perkawinan itu dapat dilaksanakan dengan kata lain 

perjanjian perkawinan hanya sebuah lembaga yang dipersiapkan bila hak-hak 

yang merasa perlu untuk membuat perjanjian untuk menghidarkan terjadinya 

perselisihan di belakang hari. Misalnya pemisahan antara harta pribadi dan 

harta bersama.98   

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata perjanjian diartikan sebagai 

suatu  perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara kedua 

pihak, yang mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk 

melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji 

itu, dengan demikian kata perjanjian jika dihubungkan dengan kata 

perkawinan akan mencakup pembahasan mengenai janji kawin, sebagai 

perjanjian luhur antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, 

dan pengertian perjanjian perkawinan persatuan atau pemisahan harta 

kekayaan pribadi calon suami dan calon istri yang menjadi objek 

perjanjian.99 

Begitu juga menurut Gatot Supramono menyatakan bahwa perjanjian 

perkawinan bukan merupakan keharusan dalam melangsungkan perkawinan, 

tetapi hanya bagi mereka yang menghendaki saja. Jadi kalu calon mempelai 

tidak membuat perjanjian, perkawinan mereka tetap dapat dilangsugkan.100 

                                                            
98 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 

(Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 138-139 
99 Wirjono Projodikoro, 1981, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan 

Tertentu, (Bandung : Sumur, 1981), hlm. 11  
100 Gatot Supramono, Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah, (Jakarta : Djambatan, 

1998), hlm. 39. 



 
 
 
 
 
 

61 
 

 
 

Sedangkan Menurut Henry lee A weng di dalam disertasinya 

menyatakan bahwa perjanjian perkawinan lebih luas dari huwelijksche 

voorwaarden, seperti diatur dalam hukum perdata. Perjanjian perkawinan 

bukan hanya menyangkut masalah harta benda akibat perkawinan, melainkan 

juga meliputi syarat-syarat/keinginan-keinginan yang harus dipenuhi oleh 

kedua belah pihak sepanjang tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan 

kesusilaan.101  

Menurut Nadimah Tanjung aspek perjanjian dalam hal perkawinan 

mempunyai tiga karakter yang khusus, apabila dibandingkan perjanjian 

lainnya karakter tersebut adalah sebagai berikut102 : 

1. Bahwa perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa keridhaan dan 

kesukarelaan dari masing-masing pihak yang bersangkutan. 

2.  Bahwa kedua belah pihak yang mengikat perkawinan itu saling 

mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

3. Bahwa perjanjian perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai 

hak dan kewajiban masing-masing suami istri. 

Secara yurudis salah satu aspek dari perjanjian perkawinan itu adalah 

perkawinan memberi batas-batas hak dan kewajiban suami istri, hak maupun 

kewajiban dengan adanya ketegasan tentang pelaksanaan hak dan kewajiban 

suami istri dalam membina rumah tangga.  

                                                            
101Ibid, hlm. 138 
102 Nadima Tanjung, Islam dan Perkawinan, (Jakarta : Bulan Bintang 2011), hlm. 28-29 
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Dalam KUHPerdata Pasal 1313 menyebutkan “suatu persetujuan 

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang atau lebih”, dalam Pasal 139 KUHPerdata 

menyatakan bahwa  “Dengan mengadakan perjanjian  kawin, kedua calon 

suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan 

undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak 

menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal di indahkan  

pula  segala  ketentuan dibawah ini”. Dalam aturan pasal 147 BW 

dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan 

dilangsungkan dan perjanjian perkawinan harus dibuat dihadapan notaris. 

Jika perjanjian perkawinan tidak dibuat dihadapan notaris maka perjanjian 

itu batal dari hukum. 

Begitu juga Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bernomor 

69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian perkawinan ini memberi tafsir 

konstitusional terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), (4) Undang-undang Nomor 1 

tahun 1974 tentang perkawinan terkait perjanjian perkawinan. Mahkamah 

Konsttitusi memperluas makna perjanjian perkawinan yang pembuatannya 

disesuaikan dengan kebutuhan hukum masing-masing pasangan. Dalam 

amarnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 29 ayat (1) Undang-

undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan inkonstitusional 

bersyarat sepanjang tidak dimaknai “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau 

selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama 

dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat 
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perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak 

ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. 

Dalam hal ini juga Kemeterian Agama RI, Direktorat Jendral 

Bimbingan Masyarakat Islam juga menguatkan putusan mahkamah Agung 

Republik Indonesia dalam putusan nomor 69/PUU-XII/2015 terhadap 

perjanjian perkawinan dengan surat edaran nomor  : 

B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tertanggal 28 September 2017 tentang 

pencatatan perjanjian perkawinan kementerian Dalam Negeri Republik 

Indnesia dengan surat edaran nomor 472.2/5876/Dukcapil tertangga; 19 mei 

2017 tentang pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan. 

Sedangkan menurut  KH. Ovied.R103 Perjanjian pranikah adalah 

budaya Barat yang diadopsi oleh sebagian masyarakat Islam di negara-negara 

Islam dan semakin lama kelihatannya akan semakin terus berkembang. Ini 

disebabkan karena nilai-nilai luhur budaya terutama nilai-nilai agama sudah 

                                                            
103 Selaku Sekretaris Dewan Fatwa Al Washliyah Se-Indonesia, Guru Tafsir Alqur’an / 

Fikih Perbandingan  Madzhab Majelis Ta’lim Jakarta & Direktur Lembaga Riset Arab dan Timur 
Tengah di  Malaysia menyatakan ada sebagian masyarakat muslim di Malaysia yang telah 
melakukan perjanjian pranikah masalah harta. Terjadi hubungan yang kurang harmonis karena 
sang suami memiliki harta yang banyak sebelum menikah tidak dapat dirasakan oleh isteri dan 
anak-anaknya karena dalam perjanjian yang boleh dipergunakan dan dimiliki oleh anak isteri 
dalam perjanjian pranikah hanya hasil sang suami sejak menikah saja, sedangkan sang suami 
sejak menikah pekerjaannya dan penghasilannya hanya pas-pasan bahkan terkadang tidak 
mencukupi dan sudah memiliki lima orang anak. Ketika itu salah seorang anaknya yang sudah 
tamat sekolah ingin masuk perguruan tinggi terbaik yang harus mengeluarkan biaya besar. 
Ayahnya memutuskan tidak ingin mengkuliahkan anaknya dan menyuruhnya untuk bekerja saja. 
Dengan alasan gaji penghasilannya tidak mencukupi bahkan untuk kehidupan sehari-hari 
menanggung lima orang anak saja masih kurang. Sang suami sebelum menikah memiliki tanah 
dan perkebunan yang luas disamping memiliki tabungan simpanan Bank jutaan Ringgit (Meliaran 
rupian) namun karena sudah pernah membuat perjanjian pranikah terhadap isterinya bahwa harta 
itu tidak dapat digunakan untuk biaya dalam rumah tangga maka sang isteri dan anak-anaknya 
tidak dapat memaksa ayahnya harus menggunakan harta tersebut. Lihat. 
http://kabarwashliyah.com/2014/09/28/perjanjian-pranikah-budaya-yang-diharamkan./diakses 
pada tanggal 28 April 2018 15.59 Wib. 
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luntur dan jauh dari pengamalan oleh masyarakat Islam itu sendiri. Ada 

beberapa hal yang mendasari terjadinya perjanjian pranikah diantaranya : 

1) Karena nikah beda agama, maka diantara perjanjiannya tentang hak 

asuh anak dan keyakinan agamanya. 

2) Tentang harta yang diperoleh kedua belah pihak baik laki-laki 

maupun perempuan sebelum terjadinya pernikahan. 

3) Hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan utang-piutang ketika 

atau sebelum perkawinan dan sebagainya. 

  Kesemua bentuk perjanjian di atas mutlak bukan budaya Islam dan 

hukumnya adalah haram, karena didalam perjanjian tersebut rentan terjadi 

kecurangan, penipuan, khianat, kelicikan, ketidakadilan, keterpaksaan, 

melepaskan tanggung jawab, kelihatan adil namun melanggar ketentuan 

syari’at, dan lain-lain104. 

4. Teori Maslahah dalam Maqāṣid Al-Syarī’aḧ. 

a. Pengertian Maqāṣid Al-Syarī’aḧ. 

  Secara  lughawi (bahasa), maqāṣid Al-Syarī’aḧ terdiri dari dua 

unsur kata, yakni maqāṣid  dan syarī’aḧ,  maqāṣid  adalah bentuk jama’ dari 

maqāṣid yang berarti kesenjangan atau tujuan sedangkan syari’ah secara 

bahasa berarti الواضع حتدر  dan اىل املاء yang berarti jalan menuju sumber 

                                                            
104 Ibid,  
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air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah 

sumber pokok kehidupan.105 

  Begitu juga menurut Hengki Ferdiyansah dalam bukunya 

menyebutkan bahwa maqāṣid al-sharī’ah tersusun dari dua kata maqāṣid 

dan al-sharī’ah. secara etismologi kata maqāṣid  bentuk plural dari maqsad 

yang berarti tujuan atau sesuatu yang dituju (al-hadaf, al-ghāyah, al-

matlūb), menuju satu arah (tawajjuh), jalan lurus, mudah, dan dekat 

(istiqamah al-tarīq wa suhūlatihi wa qurbihi), adil dan tidak melampaui 

batas (al-’adl wa tawassut).106  

  Adapun kata al-sharī’ah dalam bahasa arab digunakan untuk 

menunjukkan agama (al-dīn wa millah), jalan (al-tarīqah), cara (minhāj) 

dan lain-lain. kata al-sharī’ah juga berarti mata air (manba’ wa masdāruhu) 

dalam hal ini posisi air hampir sama dengan agama Islam : air sebagai 

sumber kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan, sementara agama 

menjadi sumber kebahagian, kedamaian, dan keselamatan manusia didunia 

dan akhirat. sedangkan al-sharī’ah secara terminologi agama berarti 

kumpulan aturan dan perintah yang ditetapkan tuhan melalui al qur’an dan 

dijelaskan oleh Rasulullah SAW didalam hadis-hadisnya.107  

 

 

                                                            
105 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqâshid Syarī’aḧ Menurut Al-Syatibi,  (Jakarta : PT. 

RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 61 
106 Hengki Ferdiyansah, Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda, (Ciputat Tanggerang 

Selatan : Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori, 2017), hlm.31 
107 Ibid, hlm. 32 
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  Dalam periode-periode awal, syarī’ah merupakan al-nusus al-

muqaddasah dari al qur’an dan sunnah yang mutawatir yang sama sekali 

belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini syarī’ah 

disebut al-tariqah al-mustaqimah. Muatan syarī’ah dalam arti ini mencakup 

aqidah, ’amaliyah dan khuliiyah108. Berdasarkan firman allah SWT dalam 

surah al-Jāṡiyah ayat 18 yang berbunyi : 

 ُمثَّ َجَعْلَناَك َعَلى َشرِيَعٍة مَِّن اْألَْمِر فَاتَِّبْعَها َوَال تـَتَّ ِبْع َأْهَواَء الَِّذيَن َال يـَْعَلُمونَ  ﴿18﴾
 

Artinya : ”Kemudian kami jadikan kamu berada diatas suatu syari’at 
(peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syari’at itu 
dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak 
mengetahui”109. (QS. al-Jāṡiyah [45] : 18). 

   

  Ayat diatas menyatakan kemudian setelah terjadi perselisihan 

diantara Bani Israil, itu kami menjadikanmu berada diatas suatu syariat 

yakni jalan yang sangat jelas, luas dan mudah yang berupa bimbingan dan 

perturan menyangkut urusan agama, maka ikutilah ia serta teruslah 

bersungguh-sungguh melaksanakan dan mengikuti syariat yang kami 

berikan kepadamu itu, dan janganlah kamu mnegikuti mereka berselisih 

karena mereka pada hakekatnya adalah orang-orang yang mengikuti hawa 

nafsu yakni apa yang ia sukai pada hal tersebut bertentangan dengan 

tuntunan agama juga mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui 

kebenaran.110  

                                                            
108 Asafri Jaya Bakri, Ibid, hlm. 61 
109 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Al- Karīm Tajwid Warna Terjemah dan 

Transliterasi, Ibid, hlm. 500  
110M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an  Volume 

13, (Jakarta : Lentera Hati, 2007), hlm. 47-48  
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  Kata ( َُّمث) tsumma/kemudian diatas menunjukkan betapa pentingnya 

uraian yang akan dibicarakan, kepentigan itu bukan itu saja karena syariat 

yang dibicarakan ini yakniyang dianugrahkan kepada Nabi Muhammad 

SAW. Lebih sempurna dari pada syaraiat sebelumnya tetapi karena dia 

adalah syaraiat terkhir yang diturunkan untuk umat manusia. Sedangkan 

kata ( ٍَشرِيَعة) syarī’ah /syariat pada mulanya berarti jalan menuju sumber air. 

Ajaran agama dinamai syariat karena ia adalah jalan untuk meraih hidup 

ruhani, bahwa syariat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW 

memiliki ciri yang berbeda dengan syariat yang diberikan oleh Musa. 

Memang ajaran Nabu Musa yang materialistis, sedangkan ajaran Islam 

bercirikan moderasi dan umatnya adalah ummatan wasathan yang bermakna 

pertengahan dalam pandangannya tentang kehidupan dunia ini tidak 

meningkari dan menilainya, tetapi juga dipandang bahwa hidup duniawi 

dalam segalanya. Disamping ada dunia ada juga akhirat.111       
 

 

Dalam surah Asy-Syūrā ayat 13 ditegaskan : 
 

يِن َما َوصَّى ِبِه  َنا ِبِه ِإبـْرَاِهيَم َشرََع َلُكم مَِّن الدِّ َنا ِإلَْيَك َوَما َوصَّيـْ نُوًحا َوالَِّذي َأْوَحيـْ
يَن َوَال تـَتَـَفرَُّقوا ِفيِه َكبـَُر َعَلى اْلُمْشرِِكَني َما َتْدُعوُهْم  َوُموَسى َوِعيَسى َأْن أَِقيُموا الدِّ

 ﴾٣1﴿ يُِنيبُ ِإلَْيِه اللَُّه َجيَْتِيب ِإلَْيِه َمن َيَشاُء َويـَْهِدي ِإلَْيِه َمن 
 

Artinya : Dia telah mensyariatkan bagui kamu tentang agama apa yang 
telah diwasiatkan-nya kepada Nuh dan apa yang telah kami 
wahyukan kepadamu dan apa yang telah wasiatkan kepada 
Ibrahim, Musa dan Isa yaitu : tegakkanlah agama dan janganlah 

                                                            
111Ibid, hlm. 47-48  
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kamu berpecah belah tenyangnya. Amat berat bagi orang-orang 
musyrik agama yang kamu seru mereka keoadamu. Allah 
menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan 
memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali 
(kepada-Nya)112. (QS. Asy- Syūrā  [42]  : 13) 

 

  Kata ( ََشرَع) adalah mensyariatkan, menjelaskan dan menerangkan 

jalan. Dikatakan syara’a lahum yasyra’u syar’an (Allah telah 

mensyariatkan kepada mereka), yakni mensyaraiatkan. Makna Asy-Syaari’ 

adalah jalan yang benar. Syara’a Al Manzilu (Rumah berada dijalan yang 

lurus).113 

 
  Dengan demikian, makna firman Allah tersebut adalah kami 

mewasiatkan kepadamu wahai Muhammad, dan juga kepada Nuh. Agama 

yang satu. Yakni satu pada pokok prinsipnya, dimana syari’ah-syari’ah 

(yang diturunkan) tidak mengalami perbedaan pada pokok yang satu itu, 

yakni tauhid, shalat, zakat, puasa, haji mendekatkan diri kepada Allah 

dengan amal yang shalih, mendekati-Nya dengan sesautu yang menarik hati 

dan anggota tubuh kepada-Nya, kejujuran, memenuhi janji, menunaikan 

amanah, membina silaturahmi, mengaharamkan kekafiran, pembunuhan, 

perzinahan, perbuatan yang menyakini makhluk lain walau apapun yang 

dilakukannya, tidak menyakini binatang walau apaun yang dilakukannya, 

tidak melakukan perbuatan yang hina dan hal-hal yang merusak.114          

                                                            
112 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Al- Karīm Tajwid Warna Terjemah dan 

Transliterasi, Op Cit, hlm. 484 
113 Syaikh Imam Al Qurthubi, Tafsir Al Qurtubhi Jilid 16 : Penerjemah Akhmad Kharib, 

(Jakarta : Pustaka Azzam, 2016), hlm. 25-27     
114 Ibid, hlm. 27-28  
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  Kata syari’at dapat diidentikkan dengan kata agama. Seperti 

dikatakan, kata agama dalam ayat diatas adalah menegaskan Allah, menaati 

dan mengimani utusan-utusan-Nya, Kitab-kitab-nya, hari pembalasan, dan 

menaati segala sesuatu yang membawa seseorang menjadi muslim.115  

  Fiqih mempunyai hubungan yang sangat erat dengan syari’at. 

Karena syari’at merupakan sumber dari fiqih, dengan kata lain fiqih 

merupakan pemahaman mendalam terhadap annusus al muqaddasah 

tersebut dan merupakan usaha mujtahid dalam memahami makna serta sifat 

yang terdapat dalam annusus al muqaddasah tersebut. Dengan demikian 

fiqih merupakan hasil ijtihad para fuqaha terhadap ayat-ayat al-qur’an dan 

hadis. Syarti’at sebagai asas fiqih menurut Imam al Jurjain adalah ilmu 

yang diperoleh dari logika dan ijtihad yang membutuhkan pengkajian.116 

Dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan arti syariat. 

Aqidah, misalnya tidak masuk dalam pembagian syariat. Syekh al-Azhar, 

Mahmoud Syaltout (w.1383 H/1963 M) memberikan pengertian bahwa 

syari’ah adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani 

manusia dalan mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik 

sesama muslim atau non muslim, alam dan seluruh kehidupan. Ali al-Syais 

(w. 1396 H/1976 M) mengatakan bahwa syari’ah adalah hukum-hukum 

yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hambaNya agar mereka percaya 

dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat.117 

                                                            
115Asafri Jaya Bakri, Op Cit, hlm. 62 
116 Sudirman M. Johan, Reaktualisasi Fiqh Syafi’iyyah, (Pekanbaru : Lembaga Penelitian 

dan Pengembangan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), hlm. 61  
117 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqâshid Syarī’aḧ Menurut Al-Syatibi,, hlm. 62-63  
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Menurut al-Yasa’ Abu Bakar, Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 

438 H/ 1047 M), bermazhab Syafi’i dalam kitabnya al-Burhan fi Ushul al-

Fiqh, menyatakan bahwa sebagian ahli hukum Islam menganggap beliaulah 

orang pertama yang membagi maslahat menjadi tiga tingkatan (katagori): 

al-dharuriyyat, al-hajiyat, dan al-tahsiniyat. Dan orang perdana yang 

membagi al-dharuriyyat  menjadi limaSebab, maqāṣid hukum Islam adalah 

al-‘ishmah (kemaksuman) atau penjagaan keimanan, jiwa, akal, anggota 

keluarga dan harta.118 

Dalam karyanya al-Muawafaqat, al-Syatibi (w. 790 H/1388 M) 

mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan Maqāṣid  al-

syarī’aḧ. Kata-kata itu ialah Maqāṣid al-Syarī’aḧ, al-Maqāṣid al-Syar’iyyah 

fi al-syari’ah dan maqāṣid min syar’i al-hukm. Mengadung pengertian yang 

sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.119 

  Menurut al-Syatibi (w. 790 H/1388 M) sebagai yang dikutip dari 

ungkapannya sendiri120 : 

 الدين م ىفهحليعة .... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع ىف قيام مصاهذه الشر 
   والدنيامعا

Artinya : Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan 

manusia didunia dan akhirat. 

Pada dasarnya, penetapan Syari’at itu dengan maksud memberikan 

keselamatan pada hambanya yaitu saat sekarang (dunia) atau yang akan 

datang (akhirat) secara bersamaan. Oleh karena itu Syari’at memang datang 
                                                            

118 Al-Yasa’ Abu Bakar, Metode Istislahi, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 45  
119 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqâshid Syarī’aḧ Menurut al-Syatibi,hlm. 63-64 
120 Ibid, hlm. 64 
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untuk melepaskan manusia dari berbagai kesulitan yang dialami dan akan di 

hadapinya, syari’at merupakan pedoman hidup yang juga ditaati perintah 

dan larangannya, maka manusia akan terhidar dari hal-hal yang merusak 

serta merugikan hidupnya.  

Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh al-Syātibi (w. 790 H/1388 

M)121 : 

 األ حكام مشروعة ملصاحل العباد
Artinya : Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba. 

Pernyataan al-Syātibi (w. 790 H/1388 M) tersebut, dapat dikatakan 

bahwa kandungan maqāṣid al-Syarī’aḧ atau tujuan hukum adalah 

kemaslahatan manusia. Pemahaman maqāṣid al-Syarī’aḧ mengambil porsi 

cukup besar dalam karya al-Syātibi (w. 790 H/1388 M). Maqāṣid al-

Syarī’aḧ secara tidak langsung hampir dalam keempat volume al-

Muafaqatnya. Kandungan maqāṣid al-Syarī’aḧ kemaslahatan. kemaslahatan 

itu, melalui analisis maqāṣid al-Syarī’aḧ tidak hanya dilihat dalam arti 

teknis belaka, kana tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum 

dilihat sebagi sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum 

yang disyari’atkan Tuhan kepada manusia.        

Tujuan syari’at (Maqāṣid al-Syarī’aḧ.) adalah untuk kemaslahatan 

hidup manusia, maka orang-orang yang melaksanakan hukum syara’ lah 

yang dapat mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat. Dalam kedua 

pendapat al-Syātibi (w. 790 H/1388 M) dalam ungkapanya dinyatakan 

                                                            
121 Ibid, hlm. 64-65 
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tujuan syari’at mewujudkan kemaslahatan bagi hambanya di dunia dan 

akhirat. Namun dari sisi priorotas, tujuan pensyariatan Islam paling utama 

dan mendapatkan perhatian yang paling besar kemasalahatan ukhrawī, yaitu 

masuk surga dan selamat dari neraka.  

Begitu juga dalam Ensiklopedi hukum Islam pengertian mashlahat, 

secara bahasa mashlahah adalah bentuk masdar dari madli shalaha dan 

bentuk tunggal dari jama’ māshalih yang artinya sama dengan manfaat.122 

Oleh karena itu, ”segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat bisa 

dikatakan mashlahah. 

Pengertian syariat Islam sering disamakan dengan pengertian fiqih 

dan hukum Islam, ketiganya memang sama-sama merupakan jalan yang 

berasal dari Allah, tetapi dari perkembangan sejarah Islam, ketiganya telah 

mengalami differesiasi makna. Syariat Islam secara umum adalah 

keseluruhan teks al qur’an dan sunnah sebagai ketentuan Allah yang 

seharusnya menjadi pegangan hidup manusia.123 

Begitu pentingnya maqāṣid asy-syarī’aḧ tersebut, para ahli teori 

hukum menjadikan maqāṣid asy-syarī’aḧ sebagai salah satu kriteria 

(disamping kriteria lainya) bagi mujtahid yang melakukan ijtihad. adapun 

inti dari konsep maqāṣid asy-syarī’aḧ adalah untuk mewujudkan kebaikan 

sekaligus menghidarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak 

mudarat. istilah yang sepadan dengan inti maqāṣid asy-syarī’aḧ adalah 

                                                            
122 Abdul Aziz Dahlan dan dkk, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru 

van Hove, 1996), hlm. 1143  
123 Rifyal Ka’bah, Penegakan Syari’at Islam di Indonesia, (Jakarta : Rifyal Ka’bah 

Foudation Publisher, 2016), hlm. 3  
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Maslahah, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada 

Maslahah.124 

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaily (w. 1436 H/2016 M) dalam 

bukunya menyatakan bahwa syariah Islam adalah syariah atau hukum yang 

menyeluruh. Ia mencakup berbagai macam kondisi manusia  baik bidang 

agama, dunia maupun akhirat. Hukum-hukum saling terkait dan merupakan 

jalinan erat antara akidah, akhlak dam aturan-aturan muamalah internal dan 

eksternal. Masing-masing bagian ini menyempurnakan bagian yang lain dan 

tidak terpisah darinya.125 

Dalam kitab al-muaffaqah Imam al-Syātibi (w. 790 H/1338 M) 

menjelaskan ada lima bentuk maqāṣid al-Syarī’aḧ yang biasa disebut 

kulliyatul al-khamsah (lima prinsip umum), beliau menyebutkan ada 4 

bentuk maqāṣid al-Syarī’aḧ, yaitu126 : 

1) Wad’u al-Syar’iah, yaitu Syarī’aḧ bertujuan melindungi dan 

memenuhi kebutuhan hamba. 

2) Wad’u al-Syar’iah li al-ifham (Syariat yang dipahami), yaitu, al-

qur’an turun dengan bahasa arab dengan ketentuan yang mudah 

dipahami secara benar.    

                                                            
124 Yasin Yusuf Abdillah, Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membantu Keluarga 

Bahagaia Tinjauan Maqāṣid Asy- Syarī’aḧ , (Yogyakarta : Jurnal Al-Ahwal, Volume 10 Nomor 2 
Tahun 2017), hlm. 170 

125 Wahbah al-Zuhaily dan Jamal Athiyah, Kontroversi Pembaharuan Fiqih, (Jakarta : 
Erlangga, 2002), hlm. 88  

126 Oni Syahroni dan Adiwarman Karim, Mâqashid Bisnis dan Keuangan Islam, (Jakarta 
: Rajawali Pers, 2016), hlm. 4-5  



 
 
 
 
 
 

74 
 

 
 

3) Dukh al-mukllaf tahta ahkâmi syar’iyah (cakupan taklif), yaitu setiap 

manusia mukllaf menjadi bagian dari objek hukum tanpa ada 

pengecualian dan tidak diskriminasi. 

4) Wad’u al-Syar’iah li al-taklif (Subtansi taklif), yaitu dengan 

memberikan taklif (ketentuan) Islam itu sesuai dengan kemampuan 

manusia.   

b. Tingkatan Maqāṣid al-Syarī’aḧ.  

  Al-Syātibi (w. 790 H/1388 M) membagi maqāṣid al-Syarī’aḧ. 

menjadi tiga kategori. Pembagian ini berdasarkan peran dan fungsi suatu 

maslahah terhadap keberlangsungan kehidupan makhluk, tiga kategori tersebut 

aadalah sebagai berikut : 

a. Dharuriyat 

Dari segi bahasa dapat dapat diartikan kebutuhan mendesak atau 

darurat. Sehingga dalam kebutuhan dharuriyyat, apabila kebutuhan ini 

tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di 

dunia maupun akhirat.127   

Maqāṣid Dharuriyyat meliputi Hifdz Ad-Din (Memelihara 

Agama), Hifdz An-Nafs (Memelihara Jiwa), Hifdz Al-’Aql (Memelihara 

Akal), Hifdz An-Nasab (Memelihara Keturunan), Hifdz Al-Maal 

(Memelihara Harta).  

 

                                                            
127 A. Djazuli, Fiqih Siyasah, (Bandung : Prenada Media, 2003), hlm. 397  
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Menurut  Alaidin Koto, mengemukakan bahwa kelima hal inilah 

menurut al-Ghazaly (w. 505 H/ 1111 M) yang  menjadi inti pokok dari apa 

yang dimaksud dengan Maslahat. Dengan kata lain maslahat itu adalah 

segala bentuk perbuatan yang mengacu kepada terpeliharanya lima 

kebutuhan paling mendasar bagi manusia seperti disebutkan diatas.128 

Pemeliharaan kelima sendi utama tersebut diurutkan berdasarkan 

skala prioritas. Artinya sendi yang berada diurutan pertama (agama) lebih 

utama dari sendi kedua (jiwa), sendi kedua lebih utama dari sendi ketiga 

(akal) dan begitu seterunya sampai yang kelima.129 

  Syariat Islam diturunkan untuk memelihara lima pokok diatas, 

dengan meneliti nash yang ada dalam al-qur’an, maka akan diketahui 

alasan disyariatkan suatu hukum. seperti dalam fiman Allah SWT dalam 

surah Al-Baqarah ayat 193, dalam mewajibkan jihad : 

يُن لِلَِّه فَِإِن انتَـ  َنٌة َوَيُكوَن الدِّ َهْوا َفَال ُعْدَواَن ِإالَّ َعَلى َوقَاتُِلوُهْم َحىتَّ َال َتُكوَن ِفتـْ
 ﴾193﴿ الظَّاِلِمنيَ 

 

Artinya : Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan 
sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika 
mereka berhenti (dari memusuhi kamu). Maka tidak ada 
permusuhan (lagi). Kecuali terhadap orang-orang yang zalim130. 
(QS. Al-Baqarah  [2] : 193) 

 

                                                            
128 Alaiddin Koto, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada 

2011), hlm. 122  
129 Ibid, hlm. 122  
130 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Al- Karīm Tajwid Warna Terjemah dan 

Transliterasi, hlm. 30   
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Mengenai firman Allah  ٌَنة  Dan“ َوقَاتُِلوُهْم َحىتَّ َال َتُكوَن ِفتـْ

perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi”, Imam al-Bukhari 

(w. 256 H) meriwayatkan dari Nafi’ dari Ibnu Umar katanya bahwa ia 

pernah didatangi oleh dua orang pada saat fitnah Ibnu az-Zubair, kedua 

orang itu berkata : “sesungguhnya oarng-orang telah berbuat kerusakan, 

dan engkau putra Umar serta Sahabat Nabi, apa yang menghalangi kamu 

untuk keluar berperang”. Umar menjawab  yang menghalangiku adalah 

bahwa Allah telah mengharamkan darah saudaraku mereka berdua berkata 

lagi : bukankan Allah telah berfirman “Dan perangilah mereka itu 

sehingga tidak ada fitnah lagi” Ibnu Umar pun menjawab  “kami telah 

berperang sehingga tidak ada lagi fitnah dan ketaatan hanya untuk  Allah. 

Sedangkan kalian hendak berperang dengan tujuan agar terjadi fitnah dan 

supaya segala macam ketaatan untuk selain Allah”.131  
 

b. Hajiyat  

Kebutuhan hajiyat adalah segala sesuatu yang sangat di hajatkan 

oleh manusia untuk mengilangkan kesulitan dan menolak segala halangan 

artinya ketiadaan aspek hajiyat ini tidak akan sampai mengacam 

eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar 

menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama dalam aspek 

                                                            
131 Abdulah bin Muhammad bin Abdurahman Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1,  

(Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi’I,   2008), hlm.  467  
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hajiyat ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban 

taklif dan memudahkan urusan mereka.132 

c. Tahsiniyāyat 

Kebutuhan tahsiniyah adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada 

prinsipnya berhubungan dengan al-makarim al-akhlaq, serta 

pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat dan 

mu’amalat. Artinya seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan 

manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti tidak terwujud aspek 

dharuriyat dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak 

terpenuhinya aspek hajiyat. Namun, ketiadaan aspek ini akan 

menimbulkan sesuatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan 

akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, dan menurunkan 

martabat pribadi dan masyarakat.133 

 c. Maqāṣid Al-Syarī’aḧ Kontemporer  

  Secara tradisional, hifzul-nasli  (pemeliharaan keturunan) adalah 

salah satu keniscayaan yang terjadi tujuan hukum Islam, Al-Āmirī (w. 381 

H/992 M) mengungkapkan hal itu pada awal usahanya untuk 

menggambarkan teori maqāṣid, dengan istilah ”hukuman bagi tindakan 

melanggar kesusilaan”. Al-Juwainī (w. 478 H/1085 M) mengembangkan 

toeri hukum pidana (Muzājir) versi Al-Āmirī (w. 381 H/992 M) menjadi 

teori penjagaan (’ismah) yang diekspresikan oleh Al-Juwainī (w. 478 

H/1085 M) dengan istlah hifz al furūj yang artinya menjaga kemaluan. 

                                                            
132Alaiddin Koto, Op Cit, hlm. 123-124  
133Ibid, hlm. 125  
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adalah  abū hāmid al- ghazālī  (w. 505 H/1111 M) yang membuat istilah 

hifz nasl (hifz-nasli) sebagai maqāṣid hukum Islam pada tingkatan 

keniscayaan.134  

5. Penerapan kaidah maqāṣid al-syarī’aḧ dalam perjanjian perkawinan

 Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubah (boleh) 

artinya boleh seseorang  untuk membuat perjanjian dan boleh juga tidak 

membuat. Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang 

dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah wajib sebagaimana 

hukum memenuhi perjanjian syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian 

lainnya, bahwa syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak 

untuk dilaksanakan.135  

  Menurut Abdul Wahhab Khallaf (w. 1206 H/1793 M) dalam 

bukunya menyatakan bahwa mubah ialah sesuatu yang oleh syari’ seorang 

mukallaf diperintahkan memilih diantara mengerjakan atau meninggalkanya. 

Maka syari’ tidak memerintahkan mukallaf agar mengerjakan pekerjaan ini 

dan tidak meminta untuk meninggalkanya.136   

Kata mubah ( ُاَْلُمَباح) menurut bahasa yaitu sesuatu yang dibolehkan 

mengambilnya atau tidak mengambilnya, mubah juga berarti ma’zun 

ْظَهارُ ) yang di izinkan, dan izhar (اَْلَماُذْونُ )  Penjelasan.137  (َاْإلِ

                                                            
134 Jasser Auda, Membumikan Hukum  Islam Melalui Maqasid Syariah, (Bandung : PT. 

Mizan Pustaka, 2015), hlm.56 
135 Mardani, Ibid, hlm. 82 
136 Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta : PT 

Rajagrafindo Persada, 2000), hlm. 174  
137 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu ushul Fikih, (Jakarta : 

Amzah, 2009), hlm. 211 
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Mubah dalam lafaz yang menunjukkan redaksi yang digunakan syara’ maka 

hukum mubah dapat diketahui melalui nash yang sharih ( ُالنَّصُّ الصَّرِْيح) atau 

nash yang jelas yang menunjukkan kebolehan melakukan perbuatan atau 

memilih antara melakukan atau tidak. Ungkapanya sebagai berikut : 
 

 ِاْن ِشْئُتْم َواتْـرُُكْوا ِاْن ِشْئُتمْ اِفْـَعُلْوا 
 

 

Artinya : Kerjakanlah jika kamu mau atau tinggalkanlah jika kamu mau.138 

Dalam istilah hukum mubah berarti : 
 

لَ عَ فْ يَـ  الَ  نْ أَ  هُ لَ و  لَ عَ فْ يَـ  نْ أَ  هُ لَ فَـ  كِ رْ التـَّ وَ  لَ عْ فِ الْ  ْنيَ بَـ  فَ َكلِّ مُ الْ  الشَّارِعُ  رَ يـَّ اخَ مَ   
 

 

Artinya : Sesuatu yang diberi kemungkinan oleh pembuat hukum untuk 

memilih antara memperbuat dan meninggalkan. Ia boleh 

melakukan atau tidak.139 
 

Penjelasannya bahwa Imam Syaukani (w. 1250 H/1834 M) memberikan arti 

: sesuatu yang tidak dipuji mengerjakannya  atau meninggalkannya. 

Sedangkan Syekh Muhammad Khudhary (w.1345 H/1926 M) mengartikan : 

apa yang diberi hak pilih untuk memperbuat atau meninggalkan tanpa ada 

pujian begitu pula celaan. Dalam hal ini seorang mukallaf boleh membuat 

atau tidak membuat. Tidak ada dosa yang memperbuat dan tidak ada dosa 

juga orang yang meninggalkannya. Karena pada hukum Syara’ yang taklifi 

tergantung pengertian tuntutan yang mengakibatkan adanya pahala dan 

dosa, maka terdapat perbedaan diantara ulama dalam memasukan mubah 

kedalak kelompok taklifi. Sebagaimana ulama Ahlusunnah yang 

                                                            
138 Ibid, hlm. 212  
139 Amir Syarifuddin, Ushul fiqih I, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm, 375  
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menyatakan bahwa mubah itu berlaku hukum syara’ berbeda pula tentang 

apakah terkandung taklif (beban hukum) atau tidak. Jumhur ulama 

berpendapat tidak ada taklif pada mubah ; sedangkan Abu Ishak al-Syirazi  

(W. 476 H/ 1083 M) mengatakan bahwa mubah itu juga taklif.140 

   Di dalam Al-qur’an dan hadis juga ditegaskan yang berkaitan 

dengan perjanjian perkawinan sebagai berikut141 : 

1. Dalam Surah Al-Mā’idah Ayat 1 Allah SWT berfirman: 

 يَا أَيـَُّها الَِّذيْ َن آَمُنوا أَْوُفوا بِاْلُعُقوْ دِ  
Artinya :  Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad.akad itu142.  

(QS. Al-Mā’idah [5] : 1) 

Ayat-ayat yang dimulai dengan panggilan (يَا أَيـَُّها الَِّذْيَن آَمنُ و ا) yā 

Ayyuhal-lażīna āmanū adalah adalah ayat-ayat yang diturunkan di 

mekkah. Panggilan semacam ini, bukan saja merupakan panggilan 

mesra, tetapi juga dimaksudkan agar yang diajak memprsiapkan diri 

melaksanakan kandungan ajakan.143 Meskipun redaksi ayat ini pendek 

atau singkat kefashan ayat ini maknanya terlihat sangat jelas yang 

mengandung hukum yakni perintah untuk menepati janji. 

   

                                                            
140 Ibid, hlm. 375 
141Ibid, hlm. 237 
142 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Al- Karīm Tajwid Warna Terjemah dan 

Transliterasi, hlm. 106 
143 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an 

Volume 3 (Jakarta : Lintera hati, 2007), hlm, 6 



 
 
 
 
 
 

81 
 

 
 

Kata ( ِاْلُعُقْود) al-‘uqūd adalah jamak dari (عقد) ‘aqad /akad yang pada 

mulanya berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu sehingga tidak 

menjadi bagiannya dan terpisah dengannjya. Akad pernikahan yang 

dengannya wanita dan pria terikat dengn ketentuan-ketentuan, sehingga 

pria dapat berhubungan seks dengannya, dan wanita yang dinikahinya 

terikat pula sehingga tidak boleh menikahi pria lain, kecuali bila ikatan 

itu dilepas lantaran satu dan lain sebab. Sedangkan kata (أوفوا) pada 

mulanya berarti memberikan sesuatu dengan sempurna, dalam arti 

melebihi kadar yang seharusnya. Menurut Thāhir ibnu ‘Asyūr, ketika 

turunya al-qur’an masyarakat mendapatkan kesulitan dalam menetapkan 

ukuran yang adil karena kurangnya timbangan dikalangan mereka. 

Biasaya untuk memberikan rasa puas menyangkut kesempurnaan 

timbangan, mereka melebihkan dari kadar yang dianggap adil dan 

seimbang.144      
     

2. Dalam Surah Al-Isrā’ Ayat 34 Allah berfirman: 

 ﴾ِ 34﴿ الَ َوَأْوُفوا بِاْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسئـُوْ   ……
 

 

Artinya : Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti di muntai 

pertanggung jawaban. 145 (QS. Al-Isrā’ [17]: 34). 

                                                            
144 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an 

Volume 3Ibid, hlm. 7 
145 KementerianAgama RI, Al-Qur’an Al- Karīm Tajwid Warna Terjemah dan 

Transliterasi, hlm. 285 
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Maksud firman Allah  َِوأَْوُفوا بِاْلَعْهد dan penuhilah janji adalah 

penuhilah akad yang kalian akan adakan mengenai perdamaian antara 

ahlul-harbi dengan umat Islam, juga antara sesama kalian, seperti jual 

beli, minuman, sewa, dan akad-akad lainya.146 

Sedangkan  َِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسئـُْوال Sesungguhnya janji itu pasti 

dimintai pertanggung jawaban maksudnya adalah sesungguhnya Allah 

pasti bertanya kepada orang yang melanggar janjinya tentang 

pelanggarannya itu. Jadi janganlah kalian melanggar janji-janji yang 

dibolehkan diantara kalian dan diantara orang-orang yang melakukan 

perjanjian, dengan cara menghianati orang yang kalian beri 

perjanjian.147  

 
Meskipun syarat dan perjanjian itu harus di penuhi, namun bila 

syarat tersebut bertentangan dengan hukum syara’ tidak wajib di penuhi. 

Hal ini sesuai dengan hadis Nabi tentang keharusan menepati janji  : 

امً ارَ حَ  َّلحَ أَ  الً َال حَ  مً َّرا حَ طً رْ شَ الَّ اِ  مْ هِ طِ وْ رُ شُ  َعَلى نَ وْ ْلُمْسِلمُ اوَ      
 

Artinya : Orang Islam wajib menepati janjinya kecuali janji yang 

mengharamkan barang halal atau menghalalkan barang yang 

haram.148   
Dalam nash diatas perjanjian yang dimaksud yang perbolehkan 

adalah perjanjian yang tidak bertentangan dengan  syari’at dan tidak sah 

                                                            
146 Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Tafsir Ath-thabari Jilid 16, (Jakarta : 

Pustaka Azzam, 2009), hlm. 671 
147 Ibid, hlm. 671 
148 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah; (Jakarta : Al-Ma’arif. 1990), hlm. 72 
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hukumnya perjanjian yang bertentangan dengan syari’at dan dengan 

sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk 

menunaikan atau memenuhi janji tersebut. Dengan kata lain bahwa 

perjanjian yang bertentangan dianggap tidak sah atau batal demi hukum.  

 

Adapun hadis Nabi, sebagai dasar hukum yang biasa dikemukan 

sebagai dasar hukum perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut :  

 

نَّ َأَحَق الشُُّرْوِط إِ  ":  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اهللاُ لَّ صَ  اهللاِ  لُ وْ سُ رَ  الَ قَ  : رُ امِ عَ  نُ بْ  ةُ بَ قَ عُ  نْ عَ 
 َما اْسَتْحَلْلُتْم ِبِه اْلُفُرْوَج". ،َأْن تـَُوىفَّ 

 

Artinya : Sesungguhnya persyaratan yang paling layak di penuhi adalah 

persyaratan yang diajukan untuk melanjutkan pernikahan.149 

Hadis diatas menjelaskan alasan lebih layak untuk memenuhi 

persyaratan yang berkenaan dengan perkawinan yakni urusan perkawinan 

itu menuntut adanya kehati-hatian dalam memasuki pintu perkawinan 

dimana sebagai dalil sebagai syarat-syarat dalam akad nikah yang harus 

dipenuhi baik berupa benda maupun harta yang diajukan oleh wanita 

sebagai calon istri.    

Penerapan kaidah fiqih dalam perjanjian perkawinan adalah hal 

yang utama dalam melakukan pembahasan mengenai hukum perjanjian 

perkawinan, sesuatu ketentuan yang hendak diberlakukan harus memiliki 

legitimasi mengenai perjanjian perkawinan, meskipun dalam al-qur’an 

                                                            
149 Hadis ini diriwayatkan al-Bukhāri, nomor hadis 2721, Juz II, Bairut, Libanon, 1995), 

Juz II, hlm. 132, lihat juga Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim jilid 9, (Jakarta : Pustaka 
Azzam, 2012), hlm. 567-569  
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dan hadis tidak menyebutkan secara terperinci tentang hukum  perjanjian 

perkawainan, hal ini dikarenakan pada dasarnya, membuat segala sesuatu 

itu, baik yang kaitannya dengan ibadah ataupun diluar itu adalah mubah 

(boleh) hukumnya, termasuk membuat perjanjian dalam perkawinan.  

Hal ini berdasarkan kaidah fiqih menurut mazhab Syāfī’i yang berbunyi: 

 

ميِْ رِ حْ تَّ الى لَ عَ  لُ يْ لِ دَّ ال لَّ دُ يَ  َحىتَّ  ةُ احَ بَ إلِ اْ  ْاَألْشَياءِ  ِيف  لُ صْ ألَ اْ    
 

Artinya : “Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga 

terdapat dalil yang mengharamkan”150. 

Sedangkan menurut mazhab Hanafi  ialah : 

لِْيلُ  َعَلى ْاِاليَاَحةِ      ْاَألْصُل ِيف ْاَألْشَياِء التَّْحِرْميُ َحىتَّ َيُدلَّ الدَّ
 

Artinya : “Hukum yang pokok/asal dari segala sesuatu adalah haram  

sehingga ada dalil yang menunjukkan kebolehannya 

(dibolehkannya)”.151
 

 

Berdasarkan kedua kaidah tersebut di atas, terlihat jelas adanya 

suatu perbedaan dimana Imam Syāfī’i (w. 204 H/820 M) menyatakan 

bahwa asal segala sesuatu itu adalah dibolehkan kecuali ada dalil yang 

menunjukkan keharamanya sedangkan Imam Abū Hanīfah (w. 150/767 M) 

mencetuskan kaidah sebaliknya. Adapun alasan atau latar belakang 

perbedaan kaidah tersebut adalah untuk memahami dan mendiskripsikan 

pandangan Imam tersebut tentang kaidah yang dicetuskan sehingga bisa di 

kaji lebih mendalam subtansi kaidah tesebut, yang pada akhirnya dapat 

                                                            
150 H. Abdul Mudjib, Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh, al-Qowa’idul Fiqhiyyah, (Jakarta Kalam 

Mulia, 1996), hlm. 25 
151 Ibid, hlm. 25  
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meningkatkan apresiasi terhadap aplikasi kaidah fiqh dengan demikian 

muncul toleransi yang tinggi atas keberagaman pemahaman kaidah fiqih 

dan fiqih pada umumya. Dalam kaitannya dengan  perjanjian perkawinan 

selama tidak ada dalil yang menunjukkan adanya keharaman, maka hukum 

sesuatu adalah hukumnya mubah (boleh), Karena dalil yang menunjukkan 

haramnya belum ada dengan pasti, sedangkan keragu-raguan tidak dapat 

menghapus apa yang sudah diyakini, yang halal yang dinyatakan oleh 

Allah SWT, sedangkan yang haram adalah hal-hal yang dinyatakan haram 

oleh Allah SWT. 

Istilah perjanjian dalam hukum Islam tidak ditemukan secara 

terperinci  dalam literatur fiqih klasik, yang ada dalam literatur fiqih 

dengan bahasan yang dikenal dengan “ijab qabul” yang disertai dengan 

syarat atau persyaratan perkawinan, bahasan tentang syarat dalam 

perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan  yang dibicarakan dalam 

semua kitab fiqih karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah 

syarat-syarat untuk sahnya perkawinan, yang materinya terlebih dahulu 

dibahas.152 

Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian dalam 

perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus 

dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak 

yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan.153  

                                                            
152Amir Syamsuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Op Cit, ham. 145  
153 Ibid, hlm. 145  
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Selain itu penerapan perjanjian perkawinan dalam maqāṣid al-

Syarī’ah dikenal juga istilah Maqāṣid khaṣṣah (maqāṣid khusus) adalah 

maslahat dan nilai yang ingin direalisasikan dalam satu bab khusus dalam 

syari’ah seperti tujuan tidak merendahkan dan membahayakan perempuan 

dalam sistem keluarga.154  Dimana dalam hal tersebut makna dan hikmah 

yang selalu di perhatikan mengenai menghapus Intimidasi kaum 

perempuan dalam keluarga sehingga dalam penerapan perjanjian 

perkawinan dalam maqāṣid al-Syarī’ah terciptannya kemaslahatan dalam 

rumah tangga.  

B. Tinjauan Peneletian yang  Relevan 

Kajian di bidang perjanjian perkawinan pranikah dengan berbagai 

permasalahannya. Sejauh penelusuran yang telah penulis lakukan, ada 

penelitian yang membahas tentang perjanjian Perkawinan Pranikah ini, 

pertama diteliti oleh Azni, pada tahun 2015 yang merupakan Disertasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  

Kasim Riau, dengan judul Poligami dalam Hukum Keluarga Islam 

di Indonesia dan Malaysia. Rumusan masalah yang menjadi fokus 

penelitiannya adalah : 1) Bagaimana persamaan dan perbedaan dan 

pelaksanaan hukum poligami di Indonesai dan Malaysia tentang izin, syarat 

dan sanksi poligami, 2) bagaimana Pengaturan hukum poligami dalam 

hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia dibandingkan pendapat-

pendapat dalam kitab–kitab fiqih klasik. 

                                                            
154 Jasser Auda, Māqasid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach, 

(Herndon, IIIT, 2008), hlm. 5 
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Kedua yang di teliti oleh Afiq Budiawan pada tahun 2018 yang 

merupakan Disertasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 

dengan judul praktek perjanjian perkawinan dalam hukum positif di 

Indonesia. Rumusan Masalah yang menjadi fokus penelitiannya adalah : 1) 

Faktor Apa sajakah yang melatar belakangi terjadinya perjanjian perkawinan 

di Indonesia, 2) Bagaimana Praktek perjanjian perkawinan di Indonsia di 

tinjau dari persepektif Hukum positif dan hukum Islam, 3) Bagaimana 

Konstruksi perjanjian  perkawinan sebagai model dalam membangun 

keluarga Sakinah, mawaddah dan rahmah di Indonesia. 

Ketiga yang diteliti oleh Afder Darius pada tahun 2017 yang 

merupakan Tesis di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 

dengan judul Dampak Hukum Perjanjian Pra nikah dengan Pengajuan Syarat 

untuk tidak Poligami. (Studi Komparasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 dan Hukum Islam).  Rumusan masalahan yang menjadi fokus 

penelitiannya adalah : 1) Bagaimana perspektif undang-undang nomor 1 

tahun 1974 tentang perkawinan terhadap perjanjian pranikah untuk tidak 

berpoligami, 2) Bagaimana persepektif hukum Islam terhadap perjanjian 

pranikah untuk tidak plogami,  dan 3) Bagaimana konsekuensi dari kedua 

persepektif hukum tersebut. 

Keempat  ditulis oleh Nasaruddin STAIN Datukarama Palu, pada 

tahun 2007, yang merupakan Jurnal Hunafa Vol.4 No.3 September 2007, 

dengan judul Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan Menurut Fikih dan 

Kompilasi Hukum Islam, dengan fokus penulisan jurnalnya adalah Analisis 
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perbadingan taklik talak dan perjanjian perkawinan menurut Fikih dan 

Kompilasi Hukum Islam. 

 Kelima ditulis oleh Abdul Rahim, pada tahun 2012, yang merupakan 

Ejournal Undip, nomor ISSN : 2086-2695, dengan judul Kedudukan Hukum 

Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian,  dengan Fokus penulisan 

jurnalnya adalah Perjanjian Perkawinan tidak termasuk dalam taqlik talak dan 

kedudukan hukum perjanjian perkawinan sebagai alasan perceraian adalah 

status sebagai undang-undang dan berakibat hukum. 

Keenam ditulis oleh Ahmad Dahlan dan Firdaus Albar, pada tahun 

2008 yang merupakan jurnal Studi Gender dan Anak Ying Yang Volume 3 

Nomor 1 Jan-Jun 2008 pp.140-151 ISSN 1907-2791 Pusat Studi Gender 

STAIN Purwokerto dengan judul perjanjian pranikah : solusi bagi wanita. 

Yang menjadi fokus dalam penulisannya dalam jurrnalnya adalah Bagimana 

bila perjanjian pranikah berisi klausal syarat suami tidak berpoligami. 

Ketujuh ditulis oleh Hanafi Arief  Fakultas Hukum Universitas Islam 

Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjary Banjarmasin pada tahun 2015, 

yang merupakan Syariah Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15, Nomor 2, 

Desember 2015 dengan judul  Implementasi yuridis perjanjian kawin dalam 

sistem hukum positif di Indonesia, yang fokus dalam penulisan jurnalnya 

adalah Implementasi yuridis perjanjian perkawinan dalam persepektif Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetbook) dan Analisis Yuridis 

Perjanjian perkawinan dalam telaah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 

Tentang perkawinan. 
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Kedelapan ditulis oleh Ane Fany Novitasari Magister Kenotariatan 

Universitas Briwijaya pada tahun 2016 yang merupakan jurnal hukum dengan 

hesteg http:/hukum.studenjournal.ub.ac.id/ dengan Judul Tanggung Jawab 

Notaris Atas Isi Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan, yang fokus dalam 

penulisan jurnalnya adalah tanggungjawab notaris atas perubahan perjanjian 

perkawinan setelah berlangsungnya perkawinan dan akibat-akibat hukum 

setelah dilakukan perubahan atas perjanjian perkawinan. 

Kesembilan ditulis oleh Oly Viana Agustine (peneliti Mahkamah 

Konstitusi), pada tahun 2017 yang merupakan jurnal Rechtsvinding media 

pembinaan hukum nasional Volume 6, Nomor 1, April 2017 dengan judul 

Politik hukum  perjanjian perkawinan pasca putusan mahkamah konstitusi 

nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam menciptakan keharmonisan perkawinan. 

Yang menjadi fokus dalam penulisan dalam jurrnalnya adalah kapan dapat 

perjanjian perkawinan meminimalisir adanya konflik dalam perkawinan dan 

mampu menciptakan keharmonisan terkait dengan hak milik bagi WNI yang 

menikah dengan WNA.   

Kesepuluh ditulis oleh Yasin Yusuf Abdillah Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017 yang merupakan jurnal 

Al-Ahwal, Volume 10, Nomor 2, Desember 2017 M/1439 H. dengan judul 

Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia 

(Tinjauan Maqa>sid Asy-Syari>‘ah). Yang fokus dalam penulisan dalam 

jurnalnya adalahsecara hukum formal, perjanjian perkawinan ini diatur dalam 

tiga perundangan yaitu KUHPerdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
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tentang  perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, ketiga melihat perjanjian 

perkawinan merupakan salah satu bentuk maslahah agar tercapai māqasid al-

Syarī’aḧ, meskipun dengan beberapa catatan yang mengikat keduanya. 

Kesebelas ditulis oleh Dyan Ochtorina Susanti Universitas Jember 

pada tahun 2018 yang merupakan Jurnal Ulul Albab, Studi dan Penelitian 

Hukum Islam, ISSN : 2597-6176 Volume 1, Nomor 2, April 2018. dengan 

judul Perjanjian kawin sebagai bentuk perlindungan Hukum bagi pasangan 

Suami Istri (Persepektif Maqāṣid Syari’ah), Yang menjadi fokus dalam 

penulisan dalam jurnalnya adalah hendak mengadakan pembaharuan terhadap 

subtansu perjanjian perkawinan, tidak hanya memuat perjanjian tentang harta 

saja, melainkan tegas diterangkan bahwa pasangan suami istri dapat 

melakukan perjanjian kawin diluar perjanjian harta.    

Kedua belas ditulis oleh Zulkifli Hasan Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Malaysia College pada Tahun 2005 yang merupakan Jurnal 

Hukum dalam file.Wordress.com. dengan judul Hak Perempuan Islam Dalam 

Kasus Dapat Diberitahu Menikah Di Malaysia: Studi Perbandingan Antara 

Hukum Sipil Dan Syari’ah. Yang fokus dalam penulisan dalam jurnalnya 

adalah Pelanggaran janji untuk menikah mengakibatkan kerugian dan dampak 

negatif pada wanita dan keluarga mereka seperti ambruknya martabat, aib, 

harga diri, kehilangan uang dari ringgit, tekanan dan perasaan serta gangguan 

mental dan bertujuan untuk menciptakan kesadaran dan pengetahuan terutama 

untuk wanita Muslim di Malaysia tentang hak nyata mereka dalam hal janji 
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untuk menikah perbandingan antara perspektif hukum perdata dan hukum 

keluarga Islam. 

Ketiga belas ditulis Haron bin Din Universitas Kebangsaan 

Malaysia yang merupakan ejournals.ukm.my, dengan judul Persoalan taklik 

talak (studi analisis tentang wajar tidaknya taklik talak terus diamalkan di 

Malaysia), yang menjadi fokus dalam penulisannya adalah penguatkuasaan 

amalan taklik talak di Malaysia, kelemahan-kelemahan dalam 

penguatkuasaan amalan Taklik dan keburukan-keburukan dalam bertaklik.  

Keempat belas ditulis oleh Ahmad Rofii IAIN Syekh Nurjati Cirebon 

pada Tahun 2015 yang merupakan Jurnal Manāhij Volume IX Nomor 2, 

Desember 2015 dengan judul Globalisasi HAM dan Hukum Keluarga Islam 

Di Malaysia yang menjadi fokus dalam penulisanya adalah dalam proses 

negosiasi dalam pembentukan hukum keluarga Islam, upaya untuk 

mengamademen Akta Undang-undang keluarga Islam wilayah persekutuan 

tahun 2005 mendapatkan penolakan keras dari organisasi masyarakat sipil 

dan sebagai akibatnya sebuah rancangan yang baru lebih memihak 

kepentingan perempuan.  
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PENGATURAN 

 

  

PELAKSANAAN 

 

  

IMPLIKASI/PEMBAHARUAN 

 

 

 

Indonesia Malaysia  Indonesia Malaysia  Indonesia dan Malaysia 

 UU No.1/1974 tentang 
Perkawinan 

 PP No.9 Tahun 1975 Tentang 
Pelaksanaan UU No.1/1974 
tentang Perkawinan 

 KHI 
 KUHPerdata 
 Putusan MK Nomor : 69/PUU-

XIII/2015 terhadap Perjanjian 
Perkawinan 

 Surat Edaran Dirjen Bimas Islam 
Kemenag Nomor : 
B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 
tertanggal 28 september 2017 
tentang Pencatatan Perjanjian 
perkawinan. 

 Surat Edaran Dukcapil RI 
Nomor : 472.2/5876/Dukcapil 
tertanggal 19 Mei 2017 tentang 
Pencatatan Pelaporan Perjanjian 
Perkawinan. 

 Akta Kontrak 1950 Act 136  
 Akta 164 akta membaharui 

undang undang Perkahwinan 
dan  Perceraian) 1976 

 Akta 303 Akta  undang  undang  
keluarga  Islam (wilayah-
wilayah   Persekutuan)  1984. 

 Enakmen Undang-Undang 
Keluarga Islam (Negeri 
Selangor) 2003 

 Enakmen Undang-Undang 
Keluarga Islam (Negeri Melaka) 
2002 
 

  Hukum  Perjanjian perkawinan 
Mubah (boleh) 

 Perjanjian Perkawinan dalam 
Taklik Talak 

 Perjanjian Perkawina di buat di 
Hadapan Notaris 

 Putusan MK  Nomor : 69/PUU-
XIII/2015 boleh dibuat 
perjanjian Perkawinan sebelum 
dan sesudah perkawinan 

 

 Perjajian Perkawinan masuk 
dalam Taklik  

 Hukum Perjanjian Boleh 
dibuat sebelum Perkawinan 
yang disebut sebagai 
perjanjian pranikah  

 Menunut KH. Ovied.R 
perjanjian Perkawinan 
kategori haram 
 

 

 Kontribusi hukum dalam legalitas perjanjian perkawinan 
pranikah di indonesia dan malaysia Dalam persepektif maqāṣid 
al-syarī’aḧ 
1. Analisis Penetapan dan Putusan dalam Kasus-kasus 

perkawinan pranikah di Indonesia dan Malaysia 
2. Pelaksanaan perjanjian Perkawinan di Indoensia dan 

Malaysia 
3. Melahirkan konsep ideal perjanjian perkawinan di 

Indonesia dan Malaysia Dalam Persepektif Maqāṣid Al-
Syarī’aḧ 

 

 

LEGALITAS PERJANJIAN PERKAWINAN PRANIKAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM PERSEPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ’AḦ 
 

Perwujudannya : Novelty dalam  penyelesaian masalah perjanjian perkawinan tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan Maqāṣid al-
Syarī’aḧ, (Kemaslahatan) dalam Hukum Keluarga dalam rangka mengurangi semakin tingginya angka perceraian di 
Indonesia dan Malaysia serta menguatkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam mewujudkan keluarga sakinah, 
mawaddah,  warahmah dan berkah. 

Tabel. 1 
 

BAGAN KERANGKA PIKIR 
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BAB III 

LEGALITAS PERKAWINAN  DI INDONESIA DAN MALAYSIA 

 

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Perkawinan  

Secara harfiah, kata “ni-kah” berarti adh-dhammu wattadaakhul 

(bertindih dan memasukkan), dan nikah diartikan adh-dammu wa al jam’u 

(bertindih dan berkumpul).155 Sedangkan menurut  Muhammmad Amin Summa 

dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam alqur’an dan hadis Perkawinan disebut 

dengan an-nikah (النكاح) dan az-ziwaj/az-zawj atau  az-zijah ( الزجيه-الزوا- الزوا ) 

secara harfiah, an-nikah berarti al wath’u (الوطء), adh-dhammu (الضم) dan al-

jam’u (اجلمع).  Al  wath’u  berasal  dari    kata  wathi’a - yatha’u - wath’an     

( وطأ-يطأ- وطأ ), artinya berjalan diatas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, 

menaiki, menggauli dan beretubuh atau bersenggama. Adh-dhammu, yan terambil 

dari akar kata dhamma -  yadhummu – dhamman   (ضم- ضما-يضم ), secara 

harfiah berarti mengumpulkan, memegang, mengenggam, menyatukan, 

menggabungkan, menyadarkan, merangkul, memeluk, dan menjumlahkan.juga 

berarti bersikap lunak dan ramah. Sedangkan al jam’u yang berasal dari kata 

jama’a - yajma’ -  jam’an ( مجعا-جيمع- جم ), berarti mengumpulkan, 

menghimpun, menyatukan, menggambungkan, menjumlahkan dan menyusun.156  

                                                            
155 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat I, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 

10, Lihat juga Syaikh Hassan Ayyub, Fiqih Keluarga, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2004), hlm. 
3   

156 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta : PT. 
RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 42-43  
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Sebutan lain perkawinan (pernikahan) ialah az-zawaj/az-ziwaj dan az-zija, 

terambil dari akar kata zaja-yajuzu-zujan ( زوجا -يزوج  - زاج  ) yang secara 

harfiah berarti : menghasut menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba. 

Namun yang dimaksud dengan azzawaj/az-ziwaj ialah at-tazwij yang terambil 

dari akar kata zawwaja – yuzawwiju - tazwijan ( تزوجيا -يزّوج  - زّوج  ) dalam 

bentuk timbangan “fa’ala - yaf’alu - taf’ilan ( تفّعيال -يفّعل  -فّعل  ) yang 

harfiahnya berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, 

menyertai dan memperistri.157 

Sedangkan menurut Khoiruddin Nasution, menyebutkan bahwa 

perkawinan dari kata nakaha dan zawaja, kedua kata inilah yang menjadi istilah 

pokok dalam al-qur’anuntuk menunjuk perkawinan (pernikahan). Istilah atau kata 

 berarti berhimpun, dengan demikian, dari نكح  berarti pasangan dan istilah   زوج

sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan 

berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Kata زوج dalam 

berbagai bentuknya terulang tidak kurang dari 80 kali dalam al-qur’an. sementara 

kata  نكح Dalam berbagai bentuknya ditemukan 23 kali.158     
 

Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang 

mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual. Nikah atau jima’ sesuai 

dengan makna linguistic berasal dari “al-wath” yaitu bersetubuh atau 

                                                            
157 Muhammad Amin Suma, Ibid, hlm. 43-44  
158 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I dilengkapi Perbandingan UU Negara 

Muslim Kontemporer, (Yogyakarta : ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013), hlm. 19-20  
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bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk 

berhubungan seks, dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya 

menggauli istri dan kata munakahat diartikan saling menggauli.159 

Begitu juga menurut Ibrahim Hosen, dalam bukunya Fiqih Perbandingan 

Masalah pernikahan menjelaskan bahwa dikalangan ulama ahli ushul (ushul al-

fiqh) berkembanh menjadi tiga macam pendapat tentang arti lafaz nikah sebagai 

berikut160 : 

1) Nikah menurut arti aslinya (arti hakiki) adalah setubuh dan menurut majazi 

(metafosis) adalah akad yang dengan akad ini menjadi halal hubungan 

kelamin antara pria dan wanita; menurut ahli ushul golongan hanafi. 

2) Nikah menurut arti aslinya ialah akad yang dengan akad ini menjadi halal 

hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan arti majazi ialah 

setubuh; menurut ahli ushul golongan syafi’iyah. 

3) Nikah bersyarikat antara akad dan setubuh; menurut Abu al-Qasim Az-

Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian ahli ushul sahabat Abu 

Hanifah (w.150/767 M) . 

Sedangkan menurut Lili Rasyidi, dalam bukunya Hukum Perkawinan dan 

Perceraian di Indonesia dan Malaysia adalah dari sudut ilmu bahasa atau 

semantik perkataan perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan 

terjemahan bahasa arab nikah. Dalam bahasa arab lazim juga di gunakan kata 

ziwaj untuk maksud yang sama. Kata nikah mengandung dua pengertian yaitu 

                                                            
159 Beni Ahmad Saebani Ibid, hlm.10 
160 Ibrahim Hosen,  Fiqih Perbandingan Masalah Pernikahan Jilid 1, (Jakarta : Pustaka 

Firdaus, 2003), hlm.115-116  
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dalam arti yang sebenarnya (haqiqat) dan dalam arti kiasan (majaaz). Dalam 

pengertian sebenarnya kata nikah itu berarti “berkumpul” sedangkan dalam arti 

kiasan berarti akad atau megadakan perjanjian perkawinan.161  

Dalam bahasa melayu (terutama di Malaysia dan Brunei Darusalam), 

diguakan istilah Kahwin, Kahwin ialah perikatan yang sah antara lelaki dan 

perempuan menjadi suami istri, berkahwin maksudnya sudah mempunyai istri 

(suami).162    

Para ulama fiqih berbeda pendapat tentang makna nikah ini, berdasarkan 

pendapat para imam mazhab pengertian  nikah sebagai berikut163 : 

1) Golongan Hanafiah mendefenisikan nikah sebagai  

َعِة َقْصًدا .  ُتـْ
 اَلنَِّكاُح بِاَنَُّه َعْقٌد يُِفْيُد ِمْلَك اْمل

Artinya : “nikah itu adalah akad yang menfaedahkan memiliki, besenang-

senang dengan sengaja”. 

2) Golongan Asy-syafi’iyah mendefenisikan nikah sebagai : 

تـَْزِوْيٍج أَْوَمْعَناُمهَا .اَلنَِّكاُح بِاَنَُّه َعْقٌد يـََتَضمَُّن ِمْلَك َوْطٍء بَِلْفِظ اِْنَكاٍح أَوْ   
 

Artinya : “nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan 

watha’dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan 

keduanya”. 

3) Golongan Malikiyah mendefenisikan nikah sebagai : 

ِذ بِاََدِميَّةٍ  َعِة التـََّلذُّ ُر ُمْوجِ  اَلنَِّكاُح بِاَنَُّه َعْقٌد َعَلى ُجمَرَِّد ُمتـْ ٍب ِقْيَمتَـَها بِبَـيـَِّنٍة .َغيـْ  
 

Artinya : “nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-
mata untuk membolehkan watha’, besenang-senang dan menikmati 

                                                            
161 Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, Bandung 

: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 2  
162 Muhammad Amin Summa, Op Cit, hlm. 42 
163 Djaman Nur, Fiqih Munakahat, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1993) hlm. 2-3   
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apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah 
dengannya”. 

 

4) Golongan Hambali mendefenisikan nikah sebagai : 

َفَعِة اْ    اِع .ْسِتْمتَ ِإلُهَو َعْقٌد بَِلْفِظ اِْنَكاٍح أَْوتـَْزِوْيٍج َعَلى َمنـْ
 

Artinya : “nikah adalah akad dengan memepergunakan lafaz nikah atau 

tazwij guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan 

wanita”. 

Dari pengertian diatas disimpulkan bahwa para ulama zaman dahulu 

memandang nikah hanya dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum antara 

seseorang laki-laki dengan seorang wanita untuk berhubungan yang semula 

dilarang. Mereka tidak memperhatikan tujuan, akibat atau pengaruh nikah 

tersebut terhadap hak dan kewajiban suami istri yang timbul.164 

Sedangkan para ulama mutaakhirin, dalam mendefenisikan nikah telah 

memasukkann unsur hak dan kewajiban suami istri ke dalam pengertian nikah. 

Muhammad Abu Daud Ishrah mendefenisikan nikah sebagai : 

ِفْيُد َحلَّ ُعْشَرٍة بـَْنيَ الرَُّجِل َواْلَمْرأَِة َوتـََعاُوَِِما َوجيَُِد َماِلِكَلْيِهَما ِمْن ُحُقْوٍق َوَما َعَلْيِه َعْقٌد يُ 
  ِمْن َواِجَباٍت. 

 

 

Artinya: “nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan 
mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita 
dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi 
pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing”.165 

 
 

Perkawinan ditinjau dari hukum positif yang tertuang dalam Undang-

undag nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 ayat 1 memberikan 

defenisi perkawinan sebagai berikut : 

                                                            
164 Ibid, hlm. 3  
165 Ibid, hlm. 3-4 
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“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami dalam pada pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa perkawinan 

adalah sah apabila  istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa”. Begitu juga 

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kpercayaannya.166  

Sedangkan menurut Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih dalam 

bukunya Hukum Perkawinan  Islam menjelaskan bahwa pengertian ini tidak jauh 

berbeda dari pengertian yang didefenisikan di dalam ajaran Islam, yaitu 

didefinisikan dengan akad yang kuat antara laki-laki dan perempuan demi 

mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup keluarga dengan meliputi 

penuh rasa kasih sayang dengan di ridhoi Allah SWT, dari rumusan perkawinan 

pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini ada 

maksud yang harus diperhatikan oleh masyarakat sebagai berikut167 : 

1. Makna ikatan lahir dan bantin 

Ikatan lahir dan bathin disini adalah dimana perkawinan adalah sebuah 

perjanjian yang didasari dari sisi lahiriyah dan bathiniah. Artinya perkawinan 

tidak dapat dipandang sebagai perjanjian pada umumnya atau perjanjian yang 

bersifat hubungan perdata semata, melainkan pada perkawinan harus 

dipandang lebih. 

 

 

                                                            
166 Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan,  Bab 1, Pasal 1 dan pasal 2 
167 Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih,  Hukum Perkawinan Islam Di 

Indonesia, (Yogyakarta : Gama Media, 2017), hlm. 10-11  
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2. Antara laki-laki dan perempuan 

Ini adalah rumusan terpenting dalam melakukan hubungan perkawinan, 

dimana perkanwinan hanya dapat dilakuakn oleh mereka laki-laki dan 

perempuan saja. Atau dalam istilah dikenal dengan pasangan yang berbeda 

jenis kelamin. Dengan ketentuan ini jelas, Indonesia menolak perkawinan 

yang dilakukan mereka sesama jenis, apabila perkawinan sesama jenis itu 

dilakukan di Indoensia, jelas dapat dikatakan perkawinan tidak akan 

mendapatkan pengakuan hukum Indonesia, karena tidak ada dasar hukumnya. 

3. Suami dan istri yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia.  

Kata membentuk keluarga atau rumah tangga mempunyai arti bahwa dalam 

perkawinan seorang laki-laki dan perempuan tidak semata hidup berdua saja, 

melainkan mereka harus mempunyai tujuan. Tujuan berumah tangga itu 

diimplementasikan dengan membentuk keluarga, oleh karena itu tidak 

dibenarkan di Indonesia praktek perkawinan yang tidak bertujuan berumah 

tangga seperti contoh adalah praktek kawin kontrak. Jelas dalam kawin 

kontrak itu bersifat jangka waktu sesuai kontrak perkawinannya. 

Suatu perkawinan yang ada jangka waktunya, maka itu sama saja tidak 

berniat untuk berumah tangga yang bahagia dan kekal. 

4. Berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Ini adalah kunci dari hubungan perkawinan, dimana alasan ini yang 

membedakan antara perkawinan dan perjanjian yang bersifat keperdataan. 

Perkawinan mutlak harus didasari ketuhanan Yang Maha Esa, artinya 

perkawinan adalah peristiwa suci sampai perbuatan ini dikatakan sebagai 
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peristiwa dalam agama. Hanya dengan keyakinan manusia yang beragama 

saja yang paham bahwa halalnya hubungan antara laki-laki dan wanita 

disatukan oleh agama.     

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menegaskan bahwa perkawinan 

adalah “akad yang sangat kuat (mitsāqan ghalīza) untuk menaati perintah Allah, 

dan melaksanakan merupakan ibadah”. Perkawinan menurut hukum adat 

bersangkutan dengan urusan family, keluarga masyarat, martabat dan pribadi, 

berbeda dari perkawinan seperti pada masyarakat barat yang modern yang hanya 

merupakan urusan mereka yang kawin itu saja.  

Perkawinan merupakan proses hubungan seksual manusia harus berjalan 

dengan semangat kedamaian dengan menghormati hak-hak asasi manusia sebagi 

insan-insan sederajat antara pria dan wanita, utnuk menempuh kehiduan yang 

baik di dunia.168 

Perkawinan sudah merupakan sunnatullah yang berlaku secara umum 

dan perilaku  makhluk ciptaan  Tuhan,  agar dengan perkawinan kehidupan di 

dunia bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke 

generasi  berikutnya.169 

 

 

 

                                                            
168 Imam Jauhari, Perlindungan Hukum terhadap anak Dalam Keluarga Poligami, (Jakarta : 

Pustaka Bangsa Press, 2003), hlm. 16 
169 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundanganm hukum 

Adat, Hukum Agama, (Bandung : mandar Maju, 2003), hlm 1 
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Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni 

laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas 

nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang 

sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.170 

Perkawinan sebagai akad, seharusnya memenuhi minimal syarat akad 

pada umumnya, yang salah satu syarat sah akad adalah dilakukan oleh seorang 

yang sudah dewasa. lebih dari itu, perkawinan disebut sebagai akad istimewa 

(mitsāqan ghalīza). dengan demikian syarat perkawinan mestinya melebihi 

pula dari akad biasa, berarti bukan hanya dewasa, tetapi mestinya juga sudah 

sampai pada tingkatan dewasa yang matang (rusyd).171  

Menurut H. M. Amin Abdullah, dalam bukunya menyebutkan bahwa 

tujuan perkawinan menurut Islam adalah untuk membentuk atau melahirkan 

keluarga bahagia (sakinah), untuk mencapai tujuan ini harus lebih dahulu 

minimal kebutuhan dasar yakni172 :  

1). Pemenuhan kebutuhan biologis suami istri; 

2). Pemenuhan tujuan reproduksi dan/atau regenerasi (melahirkan anak; 

3). Pemenuhan tujuan penjaga kehormatan; 

4). Pemenuhan tujuan beribadah; 

5). pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan (rezeki). 

 

                                                            
170 Beni Ahad Saebani, Filsafat Hukum Islam, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2008), hlm. 

290  
171 M. Amin Abdullah, Islam, Agama-agama dan Nilai Kemanusiaan, (Yogyakarta : 

CISForm Center for Studi of Islam and social Transformation, 2013), hlm. 124   
172 Ibid, hlm. 125  
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Menurut sajana hukum, diantaranya Sudarsono, dewasa ini kerapkali 

dibedakan antara nikah dan kawin, akan tetapi prinsipnya antara pernikahan dan 

perkawinan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.173 Dalam kata 

nikah tidak semata-mata tercermin konotasi makna biologis dari pernikahan itu 

sendiri, tetapi juga tersirat dengan jelas hubugan psikis kejiwaan dan tingkah 

laku pasangan suami istri hubungan biologis, dengan kata lain bahwa hubungan 

suami istri dan bahkan hubungan dengan orang tua dengan anak akan 

mencerminkan hubungan kemanusiaan yang lebih terhormat, sejajar dengan 

martabat manusia itu sendiri sebagai sarana penghambaan kepada Allah SWT.    

Sedangkan menurut Abdul Rahman I. Doi, mengungkapkan bahwa 

Perkawinan dalam Islam secara luas adalah174 : 

a. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan biologis dan seksual 

yang sah dan benar. 

b. Sesuatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan. 

c. Cara memperoleh keturunan yang sah 

d. Menduduki fungsi sosial 

e. Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok. 

f. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan. 

g. Merupakan suatu bentuk ibadah yaitu pengabdian kepada Allah SWT 

dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. 

                                                            
173 Sudarsono, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), hlm. 36  
174 Abdul Rahman  I. Doi, Perkawinan dalam Syariat Islam, (Jakarta : Rineka Cipta, 

1996), hlm, 7   
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Kesamaan dalam pengertian perkawinan itu yang perlu pemahaman 

adalah adanya unsur “janji” diwujudkan dalam perbuatan sepakat untuk 

melangsungkan perkawinan, dapat dibedakan dalam 4 unsur pokok yaitu175 : 

1). Unsur Keagamaan/Kepercayaan. 

2). Unsur Biologis/Jasmani. 

3). Unsur Sosiologis 

4). Unsur Yuridis. 

Perkawinan adalah suatu ikatan yang terbentuk antara lelaki dan 

perempuan yang berlandaskan syariat Islam
176 dan mengikut garis panduan yang 

telah ditetapkan dalam Islam melalui  lafaz akad nikah yang sah bagi menjalani 

sebuah kehidupan berumah tangga yaitu sebagai suami  istri. Pensyariatan 

perkawinan dalam Islam adalah bertujuan untuk melahirkan dan 

mengembangkan kehidupan manusia dengan cara yang  halal.177 

Sebagaimana dalam Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) 

Bahagian Pengurusan Maklumat, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 

Malaysia menjelaskan bahwa maksud perkahwinan dari ialah akad yang 

menghalalkan di antara lelaki dengan perempuan hidup bersama dan menetapkan 

tiap-tiap pihak dari pada mereka hak-hak dan tanggungjawab. Dalam arti kata 

                                                            
175 Mulati, Bunga Rapai Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta : UPT Penerbitan Universitas 

Tarumanegara, 1999), hlm 4 
176 Umar Sulayman al-Ashqar, Qanun al-Ahwal al-Shakhsiyyah al-Urduni (Jordan : Dār 

al-Nafa’is li Nasyr wa al-Tawzi, 2006), hlm. 31  
177 Ibid, hlm. 33 
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lain, suatu akad yang menghalalkan persetubuhan dengan sebab perkataan yang 

mengandungi lafaz nikah, perkahwinan dan sebagainya.178 

Perkahwinan dianggap langkah permulaan kepada pembentukan 

keluarga, secara tradisinya setiap pasangan individu yang ingin memulakan 

dan membina sebuah keluarga bersama perlu melalui peringkat perkawinan. 

defenisi klasik menggambarkan sebagai satu ikatan antara individu lelaki dan 

perempuan yang sah dan diperakui dari segi undang-undang, budaya, agama 

dan adat resmi.179  

Undang-undang Inggris mendefenisikan sebagai penyatuan secara 

sukarela dan bebas untuk seumur hidup antara seorang lelaki dan seorang 

perempuan untuk penerusan zuriat dan mengecualikan orang lain 

(monogami180).181 

Hakikkat perkawinan adalah saling memberi manfaat antara suami dan 

istri, dengan mewujudkan manfaat maka muncul kewajiban, kewajiban ada 

                                                            
178 http://ii.islam.gov.my/articles/munakahat/munakahat.php, diakses pada tanggal 29 

Januari 2019.  Pulul 10.19 WIB. 
179 Rozumah Baharudin dan Rumaya Juhari, Pengantar Perkahwinan dan Keluarga, 

(Malaysia : Universiti Putra Malaysia, UPM Serdang, 2013), hlm. 2 
180 Perkahwinan berbentuk monogami merujuk kepada perhubungan dimana seorang laki-

laki atau perempuan mempunyai hanya seorang pasangan sahaja. Namun, sebenarnya hanya 20% 
dari pada budaya dalam masyarakat dunia yang menekankan perkahwinan monigami. Selaindari 
pada itu dikenal juga monogami bersiri yang merujuk kepada perkahwinan anatara seorang 
individu dengan beberapa orang pasangan, tetapi satu pada satu masa. Ini bermakna nereka 
berkahwin, bercerai, berkhwin semula, bercerai semula dan seterusnya. Perkahwinan berbentuk 
bersiri yang melibatkan  perceraian dan perkahwinan semula adalah sangat ketara di Amerika 
Syarikat dan beberapa buah negara eropah. Lihat Rozumah Baharudin dan Rumaya Juhari, 
Pengantar Perkahwinan dan Keluarga, (Malaysia : Universiti Putra Malaysia, UPM Serdang, 
2013), hlm. 6 

181 Ibid, hlm 2 
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setelah akad yang menjadi sebab saling memiliki, seperti kewajiban memberi 

nafkah setelah dukhul (bercampur).182 

Menyingkap hakikat perkawinan menurut Imam al-Ghazali (w. 478 

H/1111 M) ada delapan sifat yang seyogianya tercakup dalam diri seorang 

istri demi kelestarian serta kebahagiaan hidup berkeluarga sebagai berikut183 :  

1. Ketaatan beragama 

Hendaknya ia seorang wanita shalihah yang kuat kesadaran 

keberagamaannya, Inilah sifat pokok yang menjadi pusat perhatian utama 

sebab ialah sekiranya lemah keberagamannya (ketakwaannya) dalam hal 

ini menjaga kebersihan diri dan kehormatanya, maka ia akan 

mendatangkan kenistaan dan aib pada diri suaminya.  

2. Akhlak Mulia 

Akhlak mulia pada diri seorang istri merupakan pokok amat penting 

dalam upaya memperoleh ketentraman hati serta dalam pelaksanaan 

perintah-perintah agama, sebabnya ialah, apabila seorang istri memiliki 

sifat culas, gemar mencerca, maka mudarat yang timbul darinya pasti lebih 

besar dari manfaatnya. 

Imam al-Ghazaly (w. 505 H/1111 M) di dalam kitabnya Ihya' 

Ulumuddin mengungkapan: Janganlah kamu menikahi 6 jenis perempuan 

yaitu184: 

                                                            
182 Imam Qadhi Abu Walid Muhammad Ibn Ahmad Muhammad Ibn Ahmad Rasyid Al-

Qurtubi Al-Andalusy, Bidayatul Mujtahid Wannihayatul Muqtasid Juz 2, (Semarang : Pustaka 
Futura,tt) hlm. 41  

183 Muhammad Al-Baqir, Al-Ghazali Menyingkap Hakikat Perkawinan adab, Tata cara 
dan Hikmahnya, (Bandung : Karisma, diterjemahkan dari kitab adab an-nikah karya Al-Ghazali, 
1999), 68-81  

184 https://www.ngopibareng.id/timeline/jangan-nikahi-6-model-perempuan-ini-pesan-
imam-ghazali-3317454 di akses pada tanggal 11 Mei 2019 Pukul 09.25 WIB.  
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a). Al-Annanah (suka mengeluh) ialah : Perempuan yang banyak mengeluh 

dan mengadu, selalu membalut kepalanya sebagai tanda sakit. 

Menandakan dia rasa terbeban dengan tugasan hariannya, kerana malas 

atau suka mengeluh walaupun disebabkan perkara kecil. Perempuan 

tersebut berpura-pura sakit supaya suaminya tidak membebaninya dengan 

tugasan harian. Menikahi perempuan yang sengaja buat-buat sakit tidak 

ada faedah padanya. 

b). Al-Mananah: Perempuan yang memberikan sesuatu kepada suaminya 

(suka mengungkit-ngungkit). Sampai satu masa dia akan mengatakan : 

saya telah melakukan untuk kamu itu, ini dan sebagainya. 

c). Al-Hananah : Perempuan atau janda yang suka merindui dan mengingati 

bekas suami atau anak daripada bekas suami. (Perempuan seperti ini tidak 

akan menghargai suaminya walaupun suaminya berusaha memuaskan 

segala kemahuannya). 

d). Al-Haddaqah : Permpuan yang boros dan suka berbelanja sehingga 

membebankan suaminya untuk membayar pembeliaannya. 

e). Al-Barraqah : Terdapat dua makna yang pertama, suka berhias sepanjang 

masa (berhias terlalu berlebihan sehingga lupa akan kewajibannya sebagai 

istri) . Makna kedua ialah : Perempuan yang tidak mau makan, maka dia 

tidak akan makan kecuali bila sendirian dan dia akan menyimpan 

bahagian tertentu untuk dirinya sendiri. 
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f).  Al-Syaddaqah : Perempuan yang banyak bicara (berbicara tak tentu arah). 

Itulah 6 jenis perempuan yang dilarang Imam Al-Ghazali (w. 505 H/1111 

M) untuk menikahinya. Larangan ini sifatnya bukan mengikat. Akan 

tetapi sebagai antisipasi saja agar tidak terhalang menuju keluarga yang 

sakinah, mawaddah dan warahmah. Apabila sudah terlanjur menikah 

perempuan yang seperti itu, maka nasehatilah istri-istri mu dengan lemah 

lembut, jangan dengan kekerasan. Sebab perempuan itu pada dasarnya 

diciptakan dari tulang rusuk, kalau kita paksakan akan berakibat patal, 

yaitu patah. Tentunya kita menasehatinya dengan kelemah lembutan. 

3. Kecantikan wajah 

Kecantikan wajah juga merupakan sesuatu yang diingini dan dicari. Ia 

merupakan satu unsur penting dalam upaya menjaga diri bagi seorang 

suami.  

4. Keringan maskawin. 

5. Kesuburan calon istri. 

6. Keperawanan. 

7. Keturunan baik-baik. 

8. Tidak berasal dari kerabat amat dekat. 

 Hal tersebut mengisyaratkan perkawinan tidak hanya sekedar ikatan 

seorang pria dan wanita untuk membentuk rumah tangga dalam memenuhi 

kebuthan naluri duniawi melainkan memenuhi kebutuhan akhirat dikemudian 

hari. Oleh karena itu perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin yng sifatnya 

agung dan suci antara pasangan pria dan wanita, yang bertujuan membentuk 
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rumah tangga yang penuh ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah) 

dan senamntiasa mengharapkan limpahan rahmat dari Allah SWT.  

 Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak 

tertentu sebelum dilangsungkannya perkawinan di Malaysia, syarat-syarat 

dimaksud adalah185: 

a. Batas Umur Calon.  

b. Persetujuan kedua belah Pihak. 

c. Larangan perkawinan karena hubungan kekeluargaan. 

d. Mengikuti tata cara perkawinan yang ditentukan.  

Oleh karena itu untuk memahami pengertian perkawinan secara 

komprehensif tidak bisa dimaknai pengertian perkawinan secara sepotong-

sepotong, tetapi harus dimaknai itu secara menyeluruh. Bila kita maknai 

secara menyeluruh maka makna perkawinan itu akan mempunyai nilai, 

nilai itu menurut Ahmad Azhar Basyir (w. 1415 H/1994 M) di bagi 

menjadi tiga seperti186 : 

1). Aktivitas keagamaan 

   Sebagai seorang muslim kita patut percaya bahwa hubungan 

perkawinan tidak semata hubungan antara pria dan wanita saja tapi lebih 

dari itu. Perkawinan merupakan aktifitas dalam keagamaan, bahkan ini 

merupakan ibadah. Perkawinan merupakan ibadah yang menyatukan pria 

dan wanita dengan sebuah ikatan lahir dan batin yang dimulai atas sebuah 

persetujuan suci (akad). Dimana yang menyatukan mereka itu bukan 

                                                            
185 Lili Rasjidi, Ibid, hlm. 38    
186 Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Ibid, hlm, 15-16   
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karena sebuah perjanjian semata, tetapi ada dasar keyakinan dari ajaran 

agama.    

2). Nilai Peristiwa Sosial kemanusiaan 

   Dengan melakukan perkawinan, seseorang dipandang memiliki 

tingkat sosial/kedudukan yang tinggi dimasyarakat dari pada mereka yang 

tidak kawin. Tidak hanya bagi mereka yang melakukan perkawinan, tetapi 

bagi keluarga mereka juga dan anak-anak yang dilahirkan kelak. Khusus 

bagi kaum wanita, perkawinan adalah sebah kehormatan. Karena tidak 

semua wanita didunia ini dapat menikmati sebuah perkawinan. kalau kita 

memandang perilaku hidup orang barat, banyak dari wanita disana 

cenderung menjadi single parent atau tidak menikah. Mereka berpikir 

bahwa kawin itu adalah ikatan yang merepotkan sehingga mereka tidak 

bebas bertindak sebagaimana orang single.  

3). Nilai Kepastian Hukum 

   Dari sisi hukum, perkawinan adalah perbuatan hukum yang akhirnya 

mengikat kedua belah pihak anatar pria dan wanita. Ikatan ini 

menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban antara suami istri yang 

harus dipenuhi masing-masing pihak. Perkawinan harus dilakukan 

berdasarkan keyakinan dan menurut agamanya masing-masing, ini 

merupakan penjabaran dari nilai kepastian hukum atas keyakinan masing-

masing pasangan. Bahkan dalam sisi administrasi perkawinan, negara turut 

hadir untuk menciptakan nilai kepastian hukum atas keyakinan masing-

masing, ini merupakan penjabaran dari nilai kepastian hukum yaitu dengan 
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mengakui sebuah perkawinan bila perkawinan itu dicatat pada 

lembaga/instansi yang diatur oleh negara. 

   Oleh karena itu makna dari pengertian perkawinan tidaklah 

sesederhana orang yang menganggap perkawinan adalah perjanjian 

semata, karena didalam perkawinan ada nilai-nilai yang luhur dari agama. 

Dengan mengetahui makna pengertian perkawinan, maka harapannya 

dapat menyelaraskan pengertian perkawinan dengan praktek yang terdapat 

di masyarakat. 

Adapun syarat-syarat  perkawinan di Indonesia adalah sebagai 

berikut: 

1. Menurut Perundang-undangan Indonesia 

           a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Syarat perkawinan menurut KUHPerdata ada dua yaitu syarat materil 

dan syarat formal; 

1. Syarat materil terdiri dari :  

a. Syarat materil absolut yaitu syarat yang menyangkut pribadi 

seseorang yang terdiri  dari; Monogami, Persetujuan antar kedua 

calon suami istri, memenuhi syarat umur minimal. Izin dari 

orang tertentu di dalam melakukan perkawinan. 

b. Syarat  materil  relatif  yaitu  larangan  melakukan  perkawinan  

dengan orang-orang tertentu misal; 

 1).  Larangan perkawinan dengan seorang yang memiliki 

hubungan dekat di dalam kekeluargaan sedarah atau karena 
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perkawinan. 

2).   Larangan  perkawinan  dengan  orang  siapa  tersebut  

pernah  berbuat zina. 

3). Memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian, 

apabila belum lewat waktu satu tahun, dilarang. 

2. Syarat formal yaitu syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawian 

dilangsungkan yaitu; Pemberitahuan, Pengumuman tentang maksud 

untuk kawin.187 

b. Menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut undang-undang 

perkawinan ini teradapat dalam Bab II pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11dan 12 

adalah sebagai berikut : 

Pasal 6 

1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 

2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 

umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua 

orang tua. 

3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam 

keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang 

dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih 

hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 

4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan 

                                                            
187 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), hlm. 4  
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tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh 

dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai 

hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka 

masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya. 

5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam 

ayat 2, 3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka 

tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah  

tempat  tinggal  orang  yang  akan  melangsungkan perkawinan atas 

permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu 

mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 dalam 

pasal ini. 

6) Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku 

sepanjang hukun masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu 

dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. 

Pasal 7 

1) Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 

(enam belas) tahun. 

2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat 1 pasal ini dapat minta 

dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh 

kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. 

3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua 

orang tua tersebut pasal 6 ayat 3 dan 4 undang-undang ini, berlaku 
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juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan 

tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 6. 

Pasal 8 

Perkawinan dilarang antara dua orang yang : 

a. berhubungan darah dalan garis keturunan lurus ke bawah atau ke 

atas. 

b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara 

saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara  

seorang  dengan saudara neneknya. 

c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan 

ibu/bapak tiri. 

d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan. 

e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan 

dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang. 

f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain 

yang berlaku dilarang kawin. 

Pasal 9 

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat 

kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 dan 

dalam pasal 4 undang-undang ini. 

Pasal 10 

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang 

lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak 
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boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-

masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak 

menentukan lain 

Pasal 11 

1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu 

tunggu. 

2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat 1 akan diatur 

dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut. 

Pasal 12 

Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan 

tersendiri. 

Pasal-pasal dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan diatas, yang membahas mengenai syarat 

perkawinan dibedakan menjadi dua yakni syarat materiil dan syarat 

formil sebagai berikut : 

1) Syarat Materiil  

Syarat materil adalah syarat yang mengenai atau berkaitan 

dengan diri pribasi seseorang yang akan melangsungkan 

perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan 

perkawinan.188  

                                                            
188 R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta : Cet. 8 Rajagrafindo, 

2003), hlm. 144 
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Syarat yang mengenai diri pribadi yaitu syarat materiil ini pun 

dibedakan menjadi dua bagian yaitu syarat materiil umum dan 

syarat materiil khusus. 

Syarat materiil yang umum artinya syarat yang mengenai diri 

pribadi seseorang yang melangsungkan perkawinan yang harus 

dipenuhi oleh seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan, 

syarat materiil umum itu lazimnya  juga disebut degan istilah 

syarat materiil absolut, karena apabila tidak dipenuhi dapat 

menyebabkan calon suami istri tersebut tidak dapat 

melangsungkan perkawinan.189 

Syarat materiil umum tersebut antara lain sebagai berikut190 : 

a. Persetujuan bebas 

Persetujuan bebeas adalah pasangan suami istri tersebut 

haruslah terdapat kata sepakat antara yang satu dan yang 

lainnya untuk mengikatkan dari di dalam suatu ikatan 

perkawinan tanpa adanya suatu paksaan dari pihak manapun. 

Artinya tanpa kehendak bebas dari satu pihak ataupun 

keduanya maka perkawinan tak dapat dilaksanakan. Hal 

tersebut diatur dalam pasal 6 ayat 1 undang-undang nomor 1 

tahun 1974 tentang perkawinan dimana dikatakan bahwa 

perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon 

mempelai.  

                                                            
189 Ibid, hlm. 22 
190 Ibid, hlm. 22 
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b. Syarat Usia 

Sebagaimana dalam pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 1 

tahu 1974 tentang perkawinan yang menentukan bahwa untuk 

dapat melangsungkan perkawinan seorang pria haruslah 

berusia sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan 

bagi wanita sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun 

sebagai mana tersebut dalam syarat-syarat perkawinan menurut 

undang-undang perkawinan yang teradapat dalam Bab II diatas. 

Dispensasi atau penyimpangan tentang peraturan batas usia dapat 

dilakukan selama diperoleh dengan meminta dipensasi dari 

Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan 

Negeri bagi yang beragama diluar Islam atau pejabat yang telah 

ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai.    

c. Tidak dalam status perkawinan 

Dalam pasal 9 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan telah dijelaskan bahwa seseorang yang masih 

terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin 

lagi kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat 2 dan 

pasal 4. Hal ini yang berkaitan dengan prinsip monogami.   

d. Berlakunya waktu tunggu 

Dalam pasal 11 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan ditentukan bahwa bagi semua yang putus 

perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. 
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Untuk waktu masa tunggu yang dimaksud hal ini diatur lebih 

lanjut di dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 

1975 sebagai berikut : 

1). Waktu tunggu bagi janda sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 11 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 

tentang perkawinan ditentukan : 

(a). Jika perkawinan putus karena kematian maka jangka 

waktu tunggu adalah 130 hari sejak tanggal kematian 

suaminya. 

(b) jika perkawinan putus karena perceraian, jangka 

waktu tunggu dimulai sejak keputusan pengadilan 

berkuatan hukum tetap; waktu tunggu bagi yang 

masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci 

dengan sekurang-kurangnya 90 hari. 

(c) dan jika wanita tersebut sedang hamil, maka waktu 

tunggu yang ditetapkan sampai melahirkan. 

2). Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus 

perkawinan  karena perceraian yang belum pernah terjadi 

hubungan suami istri. 

Syarat Materiil lainya adalah syarat materiil khusus yang 

menyangkut pribadi suami istri berkenaan dengan larangan dan 

izin sebgai berikut191: 

                                                            
191 Ibid, hlm. 30  
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a). Izin untuk melangsungkan perkawinan. 

Mengenai permasalan izin kawin diatur dalam pasal 6 ayat 2 

undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu 

antara lain untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang 

belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin kedua 

orang tuanya, jika sala seorang dari orang tuanya telah 

meninggal dunia terlebih dahulu atau tidak mampu 

menyatakan kehendaknya maka izin tersebut cukup dari orang 

tua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan 

kehendaknya. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia 

atau keduanya tidak mampu menyatakan kehendaknya maka 

yang menggantikan posisi tersebut adalah orang yang 

memelihara atau keluarga yang memiliki hubungan garis 

keturunan lurus keatas. Dalam keadaan tertentu izin untuk 

melangsungkan perkawinan dapat diberikan oleh pengadilan 

dalam daerah hukum tenpat tinggal calon suami istri tersebut.  

b). Larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan. 

sebagaimana dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan mengenai larangan untuk 

melakukan perkawinan bagi mereka antara lain :  

1) Yang mempuyai hubungan darah yang terlalu dekat antara 

caon sumai istri : 
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a. Yang hubungan darah dalam garis lurus keatas atau 

kebawah. 

b. Hubungan daraih menyimpang yaitu antara saudara-

saudara orang tua. 

2) Yang mempunyai hubungan keluaga semenda 

a. Anatara mertua dan menantu, anak tiri dengan bapak 

atau ibu tiri. 

b. Berhubungan darah dengan istri atau sebagai bibi atau 

kemanakan dari istri, dalam hal seorang beristri lebih 

dari seorang.  

3) Yang mempuyai hubungan sususan 

Sebagaimana dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 

tentang perkawinan menentukan larangan perkawinan 

antara mereka yang mempunyai hubungan susuan atau 

saudara susuan yaitu antara seseoranng dengan susuan, 

anak susuan, saudara susuan dan paman susuan.  

a. Berdasarkan larangan agama atau peraturan lain 

yang berlaku, yaitu suatu perkawinan yang antara 

mereka yang oleh agamanya atau peraturan lain 

dilarang. 

b. Berdasarkan keadaan tertentu dari calon suami istri, 

yaitu bagi mereka yang bercerai untuk kedua 

kalinya atau ketiga kalinya antara sesama mereka.  
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2) Syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara 

pelaksanaan Perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun 

syarat yang menyertai pelangsungan perkawinan192. 

Syarat formil perkawinan adalah syarat yang berkaitan dengan 

tata cara pelangsungan perkawinan. syarat suatu perkawinan 

dapat merupakan atau meliputi syarat yang mendahului 

pelangsungan perkawinan dan syarat yang menyertai 

pelangsungan perkawinan. peraturan tata cara pelansungan ini 

diatur di dalam pasal 12 undang-undang nomor 1 tahun 1974 

tentang perkawinan. 

c. Menurut Kompilasi Hukum Islam 

 Adapun rukun dan syarat perkawinan menurut kompilasi hukum 

Islam terdapat dalam Bab IV sebagai berikut : 

Dalam bagian kesatu dalam  pasal 14 untuk melaksanakan 

perkawinan harus ada : 

a. Calon Suami 

b. Calon Istri 

c. Wali Nikah 

d. Dua Orang saksi 

e. Ijab Kabul 

Sedangkan di bagian kedua menengai calon mempelai dalam 

pasal 15, 16, 17 dan 18  menyebutkan :  

                                                            
192 R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Ibid, hlm. 144  
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Pasal 15 

1). Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya 

boleh dilakukan calon mempelai yang mencapai umur yang 

ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun 

dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. 

2). Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus 

mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 

5 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan . 

Pasal 16 

1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai 

2) Bentuk persetujaun calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan 

tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga 

berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. 

Pasal 17 

1) Sebelum berlangsungnya perkawinan pegawai pencatat nikah 

menanyakan dahulu  persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi 

nikah. 

2)   Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon 

mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. 

3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu 

persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat 

dimengerti. 
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 Pasal 18 

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan 

tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI. 

2. Menurut Hukum Adat 

 Sahnya perkawinan menurut hukum adat pada masyarakat pada 

umumnya tergantung pada agama yang di anut masyarakat adat yang 

bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan dengan tata tertib agamanya 

makan perkawinan itu telah sah secara adat. Perkawinan menurut hukum adat 

perkawinan adalah sah apabila di lakukan menurut agama dan 

kepercayaannya.193 

3. Menurut Hukum Islam 

 Adapun menurut hukum Islam syarat-syarat sahnya suatu perkawinan 

meliputi dua syarat atau  kondisi  yaitu  rukun  perkawinan  dan  syarat  

perkawinan.  Kedua  hal  ini merupakan  suatu  kondisi  atau  condition  cine  

quanon  yang  harus  ada sebagai berikut194 : 

a. Adanya calon suami. 

b. Adanya calon istri. 

c. Adanya wali nikah calon istri. 

d. Adanya 2 (dua) orang saksi laki-laki.  

e.  Adanya mahar. 

f. Adanya ijab Kabul 

                                                            
193 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawianan Adat, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2003), hlm. 19  
194 Amnawaty dan Wati Rahmi Ria, Hukum dan Hukum Islam, (Universitas Lampung, 

2008), hlm. 80 
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Sedangkan syarat-syarat perkawinan di Malaysia menurut peraturan 

perundang-undangan Malaysia adalah sebagai berikut : 

a. Dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah 

Persekutuan) 1984 

Adapun syarat-syarat perkahwinan dalam Akta Undang-

undang Keluarga Islan wilayah persekutuan 1984 terdapat pada 

bahagian II tentang perkahwinan dari pada seksyen 7, 8 dan 11 

sebagai berikut : 

Seksyen 7 : Orang-orang yang boleh mengakadnikahkan perkahwinan 

1. Sesuatu perkawhwinan di wilayah persekutuan hendaklah mengikut 

peruntukan akta ini dan hendaklah diakad nikahkan mengikut 

hukum syarat oleh : 

a. Wali dihadapan pendaftar 

b. Wakil wali dihadapan dan dengan kebenaran pendaftar; atau 

c. Pendaftar sebagai wakil wali 

2. Jika sesiatu perkahwinan melibatkan seorang perempuan yang tiada 

mempunyai wali nasab, mengikut hukum syarak, perkawinan itu 

hendaklah diakad nikahkan hanya oleh wali raja. 

Seksyen 8 : Umur  minimum untuk perkahwinan 

Tiada perkahwinan boleh di akad nikahkan di bawah enakmen ini jika 

lelaki itu berumur kurang dari pada lapan belas tahun atau perempuan 

itu berumur kurang dari enam belas tahun kecuali jika hak syarie telah 

me,beri kebenaran secaratertulis dalam hal keadaan tertentu. 
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Seksyen 11 : Perkahwinan tidak sah 

Sesuatu pperkahwinan adalah hak sah melainkan jika cukup semua 

syarat yang peril, menurut hukum syarak untuk menjadikannnya sah. 

b. Enakmen 2 Tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 

(Negeri Selangor) 2003 

Adapun syarat-syarat perkahwinan berdasarkan Enakmen 

Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 terdapat 

pada bahagian II tentang perkahwinan daripada seksyen 7 dan 8 

sebagai berikut : 

Seksyen 6 : Orang yang boleh mengakad nikahkan perkahwinan 

(1) Sesuatu perkahwinan di Negeri Selangor hendaklah mengikut 

peruntukan Enakmen ini dan hendaklah diakad  nikahkan 

mengikut hukum syarak oleh : 

(a) wali di hadapan pendaftar. 

(b) wakil wali di hadapan dan dengan kebenaran pendaftar atau 

(c) Pendaftar sebagai wakil wali. 

(2) Jika sesuatu perkahwinan melibatkan seorang perempuan yang 

tiada mempunyai wali dari nasab, mengikut hukum syarak, 

perkahwinan itu hendaklah diakad nikahkan hanya oleh wali raja. 

Seksyen 8 : Umur minimum untuk perkahwinan 

Tiada perkahwinan boleh diakad nikahkan di bawah enakmen ini jika 

lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan 

itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika hakim 
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syarie telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan 

tertentu. 

Seksysen 11 : Perkahwinan tidak sah 

Sesuatu perkahwinan adalah tak sah melainkan jika cukup semua 

syarat yang perlu, menurut hukum syarak, untuk menjadikannya sah. 

c. Enakmen 12 Tahun 2002, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 

(Negeri Melaka) 2002 

Adapun syarat-syarat perkahwinan berdasarkan Enakmen 

Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) 2002 tedapat  pada 

bahagian II tentang perkahwinan daripada seksyen 7 dan 8 sebagai 

berikut : 

Seksyen 7 : Orang yang boleh mengakadnikahkan perkahwinan. 

(1) Sesuatu perkahwinan di negeri Melaka hendaklah mengikut 

peruntukan enakmen ini dan hendaklah diakad nikahkan 

mengikut hukum syarak oleh : 

(a) wali di hadapan pendaftar. 

(b) wakil wali di hadapan dan dengan kebenaran pendaftar 

atau 

(c) Pendaftar sebagai wakil wali. 

(2) Jika sesuatu perkahwinan melibatkan seorang perempuan yang 

tiada mempunyai wali dari nasab, mengikut hukum syarak, 

perkahwinan itu hendaklah diakad nikahkan hanya oleh wali 

raja. 
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Seksyen 8 : Umur minimum untuk perkahwinan 

Tiada perkahwinan boleh diakadnikahkan di bawah enakmen ini jika 

lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan 

itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika hakim 

syarie telah memberi kebenarannya secara bertulis dalam hal keadaan 

tertentu.  

Seksysen 11 : Perkahwinan tidak sah 

Sesuatu perkahwinan adalah tak sah melainkan jika cukup semua 

syarat yang perlu, menurut hukum syarak, untuk menjadikannya sah. 

 

Malaysia sebuah negara yang berasaskan negara Islam. Undang-

undangnya pun bersumber atau menggunakan hukum Islam, meskipun 

ada sebagian sumber hukumnya yang mengadopsi dan bersumber dari 

produk hukum Inggris, sebagaimana kita ketahui, Malaysia adalah bekas 

jajahan dari negara Inggris, ironis sekali kalau undang-undangnya tidak 

mengambil dari pada hukum negara tersebut. Dalam masalah hukum 

perdata Malaysia memberlakukan aturan hukum yang berbeda-beda, tidak 

semua penerapan hukum yang berlaku di Malaysia sama, akan tetapi 

bergantung atas hukum wilayah masing-masing khususnya hukum perdata 

mengenai masalah perkahwinan di Malaysia. 
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B. Legalitas Perkawinan 

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan 

bahwa perkahwinan adalah sah jika dilakuakn menurut masing-masing agama 

dan kepercayaan dan disamping itu perkawinan harus di catat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan dari mereka yang 

melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai 

pencatat nikah dari kantor urusan agama  sedangkan bagi mereka yang 

melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, 

dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada kantor catatan sipil 

sebagaimana di dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Setelah 

melakukan pencatatan perkawinan masing-masing suami istri akan memperoleh 

kutipan akta perkawinan yang menjadi alat bukti perkawinan yang sah, yaitu 

berupa buku istri dan buku  nikah suami. Oleh karena itu, legalitas perkawinan 

dapat dilihat dari kepemilikan buku nikah dari pasangan suami dan istri. 

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

dan badan pusat statistik dalam katalog  pembanguan  ketahanan keluarga 2016 

dinyatakan bahwa informasi kepemilikian buku nikah dapat diambil dari data 

Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015. Namun PBDT 2015 hanya 

mencakup 40 persen rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terbawah secara 

nasional. Walaupun begitu, informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai 

pendekatan kasar mengenai kepemilikan buku  nikah secara nasional. Asumsinya 

apabila sebagain besar rumah tangga dengan tingkat kesejateraan 40 persen 

terbawah telah memiliki buku nikah, maka rumah tangga dengan tingkat 
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kesejahretaan diatas mereka kemungkinan akan lebih banyak lagi yang memiliki  

buku nikah.195     

Lebih lanjut menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak dan badan pusat statistik dalam katalog pembanguan  

ketahahanan keluarga 2016 dinyatakan bahwa pada tahun 2015 tercatat sekitar 74 

persen kepala rumah tangga dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 40 

persen terbawah secara nasional berstatus kawin. Dimana sekitar 84 persen 

rumah tangga dinyataka memiliki buku  nikah, hal ini menunjukkan bahwa 

mayoritas rumah tangga di Indonesia telah memiliki legalias perkawinan dalam 

membangun ketahanan rumah tangga. Meskipun demikinan, masih terdapat 

sekitar 18 persen rumah tangga yang tidak memiki buku nikah. Banyak faktor 

yang menyebabkan mengapa mereka tidak mencatatakan perkawinan mereka di 

kantor urusan agama ataupun catatan sipil, diantaranya yaitu keperluan poligami, 

adanya keyakinan bahwa pencatatan tidak diwajibkan agama, dan ketidak tahun 

fungsi dari buku  nikah. Faktor penyebab lain dari perkawinan tidak tercatat 

adalah karena sudah berumur, perkawinan dibawah umur dan untuk menutup 

aib.196 

Sedangkan menurut Titik Triwulan dalam bukunya yang berjudul hukum 

perdata dalam sistem hukum nasional menjelaskan lima unsur dalam perkawinan 

di lihat pada ketentuan Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan, Pertama, bahwa dalam suatu perkawinan harus terdapat ikatan lahir 

                                                            
195 Anisah Cahyaningstiyas dkk, Katalog : Pembanguna  Ketahanan Keluarga 2016 

(Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan pusat 
Statistik, 2016), hlm. 39. 

196 Ibid, hlm 39  
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dan batin saja, namun keduanya haruslah terdapat dalam suatu perkawinan. ikatan 

lahir dan dapat dilihat dan mengungkapkan hubungan hukum seorang suami istri 

(hubungan formal). Sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang tidak 

tampak dan hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang mengikat dirinya (hubungan 

non formal).197 Selanjutnya unsur yang kedua ialah ikatan perkawinan yang 

terdiri dari seorang pria dan seorang wanita sebagaimana yang diakui di 

Indonesia yang pada dasarnya  menganut asas monogami dengan demikian tidak 

melegalkan hubungan sesama jenis ataupun sesama waria. Kemudian unsur yang 

ketiga ialah memandang seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri 

apabila telah memenuhi syarat-syarat perkawinan yang sah, baik syarat intern 

maupum  ektern.198 

Lebih lanjut menurut Titik Triwulan unsur yang keempat adalah 

membentuk keuarga yang bahagia dan kekal yang mana membuat keluarga yang 

bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan 

berlangsungnya perkawinan, maka dengan demikian diharapkan kekekalan dalam 

perkawinan yaktu bahwa sekali otang melakukan perkawinan maka tidak akan 

bercerai untuk selama-lamanya kecuali dengan kematian dan unsur yang kelima 

ialah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yakni mendasarkan hubungan 

perkawinan atas dasar keharmonisan yang merupakan kensekunsi logis dari 

negara yang berdasarkan pancasila dengan adanya sila Ketuhanan Yang Maha 

Esa.199   

                                                            
197 Titik Triwulan, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta : Kencana 

Prenada Media Grup, 2011), hlm. 104 
198 Ibid, hlm. 105  
199 Ibid, hlm. 105 
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Disamping itu agar suatu perkawinan dapat dinyatakan sah, selain 

berdasarkan agama juga harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang 

terdapat dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan 

berdasarkan KUHPerdata, adapun syarat sah perkawinan dibagi menjadi dua 

golongan yakni200 :  

1.  Syarat Intern/syarat Material/syarat subjektif yang dibedakan atas absolut 

dan relatif dalam pasal 27-40 KUHPerdata. 

Syarat tersebut pada intinya mengatur : 

a. Pasal 27 KUH Perdata : menganut asas monogami, yaitu pada saat 

yang sama seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri dan 

sebaliknya. 

b. Pasal 28 KUHPerdata : harus ada kata sepakat (persetujuan) kedua 

calon mempelai. 

c. Pasal 29 KUHPerdata : harus mempunyai batas umur minimum 

tertentu, pria 18 tahun dan wanita 15 tahun. 

d. Pasal  34  KUHPerdata  :  seorang  perempuan  tidak  diperkenankan  

kawin  lagi, melainkan setelah lewat waktu 300 hari semenjak 

perkawinan terakhir dibubarkan. Ketentuan ini untuk mencegah 

confusio sanguinis (kekacauan darah), karena waktu 300 hari 

dianggap paling lama untuk kandungan. 

e. Pasal 35 KUHPerdata : anak sah yang belum dewasa untuk kawin, 

memerlukan izin dari ayah dan ibunya. 

                                                            
200 Djaja S. Meiliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, (Bandung : Nuansa Aulia, 

2014), hlm. 53-55  
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f. Pasal 39 KUH Perdata : untuk anak luar kawin yang diakui dan masih 

belum dewasa, harus ada izin dari wali pengawas mereka. 

g. Pasal 40 KUHPerdata : anak luar kawin yang tidak diakui, tidak 

boleh melakukan perkawinan tanpa izin wali atau wali pengawas 

selama ia masih di bawah umur. 

2. Syarat ektern/ syarat formal/syarat obektif yang terdapat dalam pasal 50-

84 KUHPerdata. 

Syarat  ekstern  dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 84, yang 

mana pada intinya adalah mengatur mengenai : 

a. Pasal 50 sampai dengan 58 KUHPerdata : mengatur mengenai 

formalitas-formalitas yang  harus  didahului  perkawinan,  semisal  

pemberitahuan  tentang  maksud  untuk kawin, pengumuman tentang 

maksud untuk kawin, dan lainnya. 

b. Pasal  59  sampai  dengan  70  KUH Perdata  :  mengatur  mengenai  

pencegahan perkawinan 

c. Pasal 71 sampai dengan Pasal 82 KUHPerdata : mengatur mengenai 

melangsungkan perkawinan,  seperti perkawinan tidak boleh 

dilangsungkan sebelum hari kesepuluh setelah hari pengumuman,  

perkawinan harus dilaksanakan di tempat umum dan di hadapan  

pegawai  catatan  sipil tempat  tinggal salah  satu  calon  mempelai  

dengan dihadiri oleh dua orang saksi, dan lainnya. 

d. Pasal  83  dan  Pasal  84  KUHPerdata  :  mengatur  mengenai  

perkawinan  yang dilangsungkan di luar negeri. 
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C. Tujuan Perkawinan 

Perkawinan bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk 

membiasakan pengalaman ajaran agama. Fungsi keluraga adalah menjadi 

pelaksana pendidikan yang paling menetukan. Sebab keluarga salah satu diantara 

lembaga pendidikan informal, ibu bapak yang dikenal pertama oleh putra-

putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dilaksanakan, dapat menjadi 

dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra-putri itu sendiri.201  

Melihat pada kompilasi hukum Islam, tujuan perkawinan dirumuskan  

pada pasal 3 kompilasi hukum Islam yaitu mempunyai tujuan untuk mewujudkan 

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma. Bila di perhatikan 

rumusan mengenai tujuan perkawinan sedikit berbeda antara undang-undang 

perkawinan dan kompilasi hukum Islam, tetapi perbedaan itu sesungguhnya 

hanya pada keinginan dari perumus supaya memasukkan unsur-unsur mengenai 

tujuan perkawinan. Artinya perbedaan itu bukan untuk memperlihatkan sebuah 

pertentangan didalam tujuan perkawinan, melainkan lebih memasukkan unsur-

unsur yang sebanyak-banyaknya dalam tujuan perkawinan.202  

Perkawinan dalam agama Islam memiliki tujuan yang sangat mulia, bukan 

hanya pemenuhan kebutuhan seksualitas. Perkawinan adalah salah satu media 

untuk mengembangkan keturunan dan penyaluran isting untuk melakukan reaksi 

seksualitas. Untuk itu Allah SWT telah memberikan aturan-aturan dan batasan-

batasan untuk menjamin tujuan perkawinan itu bisa tercapai oleh setiap orang. 

Tujuan Islam mensyariatkan perkawinan secara umum adalah untuk mengatur 

                                                            
201 HAS Al-Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta Pustaka Amani, 2002), hlm. 133  
202 Umar haris Sanjaya an Aunur Rahim fFaqih, Op Cit, 16 
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tata cara pengabsahan hubungan suami istri diantara dua insan yang berlainan 

jenis, sedangkan disisi lain tujuan perkawinan adalah untuk melindungi dan 

memelihara moral umat, karena dalam perkawinan ditetapkan antara hak dan 

kewajiban setiap individu baik suami istri, sehingga terbina ketentaraman jiwa, 

bukan hanya sekedar hubugan syahwat belaka.   

Dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketentraman hidup, kebahagiaan 

lahir dan batin dengan keluarga akan dapat memgantarkan kebahagiaan dan 

sejahtera pada ketenangan ibadah. 

Dalam konteks hubungan suami istri ayat ini menujukkan bahwa istri 

mempunyai ha dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana pula suami pun 

mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, keduanya dalam seimbang bukan 

sama. Dengan demikian tutunan ini menuntut kerja sama yang baik, pembagian 

kerja yang adil antara suami istri walau tidak ketat, sehingga terjalin kerja sama 

yang harmomis dalam keluarga. Ayat ini inu juga memberi pengertian bahwa istri 

memiliki hak yang wajib di penuhi oleh suami seimbang dengan hak yang 

dimiliki suami yang wajib di penuhi oleh istri yang dilakukan dengan cara yang 

ma’ruf.  

Hak dan kewajiban dalam keluarga sebagai salah satu sarana untuk 

mewujudkan tujuan perkawinan. pelaksanaan kewajiban dapat diartikan sebagai 

pemberi kasih sayang dari satu anggota keluarga kepada anggota keluarga yang 

lainnya. Jika sebuah keluarga telah terbentuk akan adanya akibat hukum yang 

menimbulkan hak serta kewajiban selaku suami istri. 



 
 
 
 
 
 

134 
 

 
 

Akibat hukum setelah berlangsungnya perkawinan ialah timbulnya hak 

dan kewajiban antara suami dan istri. Ketentuan-ketentuan yang mengatur hak-

hak dan kewajiban-kewajiban suami dan istri, apabila dilihat pada 

KUHPerdata, maka terdapat pada Pasal 103 sampai dengan  Pasal 107 dan 

Pasal 111 sampai dengan Pasal 118 KUHPerdata yang mana secara garis besar 

mengatur mengenai203 : 

1. Suami dan istri harus saling setia, menolong, dan membantu. 

2. Suami adalah kepala dari persatuan suami istri. 

3. Suami harus membantu istrinya. 

4. Suami harus mengemudikan urusan harta kekayaan milik pribadi istrinya. 

5. Suami harus mengurus harta kekayaan itu sebagai bapak rumah tangga yang 

baik. 

6. Suami tidak diperkenankan memindahtangankan atau membebani harta 

kekayaan tak bergerak milik istrinya, tanpa persetujuan istri. 

7. Setiap istri harus tunduk patuh kepada suaminya, ia wajib tinggal 

bersama dengan suami dalam rumah dan wajib mengikutinya dimana ia 

tinggal. 

8. Istri  tidak  punya  tempat  tinggal  lain  dari  pada  tempat  tinggalnya  

suami,  dan kewarganegaraan suami menentukan kewarganegaraan istri. 

 

 

 

                                                            
203 Ali Afandi, Op.cit, hlm. 136-137. 
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Suami dalam memperlakukan istrinya, maka seorang suami tidak 

bermuka masam dihadapan istrinya tanpa ada kesalahan dari istri. Suami 

harus bersikap lemah lembut dalam bertutur kata, tidak bersikap keras 

dan kasar, serta tidak menampakkan kecenderungan kepada wanita lain. 

Sebagaimana dalam hadis Nabi: 

فَاتـَُّقوا اَهللا ِيف النَِّساِء فَِإنَُّكم َأَخْذُمتُْوُهنَّ بَِأَمانَِة اِهللا َواسَتْحَلْلُتْم فـُُرَجهّن ِبَكِلَمِة الّلِه 
ا َتْكَرُهْونَُه فَِإْن فـََعْلَن ٰذاِلَك فَاْضرِبـُْوُهنَّ  َوَلُكم َعَلْيهّن َأْن َال يـُْوطءَن فـُُرَشُكْم َأَحدًٰ

َر ُمبَـرٍِّح َوَهلُنَّ َعَلْيُكْم رِْزقـُُهنَّ َو ِكْسَوتـُُهنَّ بِاْلَمْعُرْوِف  (راوه مسلم)  َضربًا َغيـْ
Artinya:   Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan kaum wanita, 

karena sesunguhnya kalian telah mengambil mereka dengan 
amanat dari Allah, dan kalian pun telah menjadikan kemaluan 
mereka halal bagi kalian dengan kalimat Allah. Kalian 
memiliki hak atas istri-istri kalian agar mereka tidak 
memasukkan ke tempat tidur kalian seorang pun yang tidak 
kalian sukai. Jika mereka melakukan tindakan itu, pukullah 
mereka dengan pukulan yang tidak kuat (tidak 
menyakitkan/meninggalkan bekas). Sebaliknya, mereka pun 
memiliki hak terhadap kalian untuk mendapatkan rezeki dan 
pakaian (nafkah) mereka menurut cara yang makruf.204 (HR. 
Muslim) 

 Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda: 

ثـََنا أَبُو َعاِصٍم، َعْن  ثـََنا أَبُو ِبْشٍر َبْكُر ْبُن َخَلٍف َوُحمَمَُّد ْبُن َحيَْىي، قَاَال: َحدَّ َحدَّ
ِه ُعَمارََة ْبِن ثـَْوبَاَن، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن  َجْعَفرِ  ْبِن َحيَْىي ْبِن ثـَْوبَاَن، َعْن َعمِّ

رُُكْم ِألَْهِلِه، َوأَنَا «َعبَّاٍس، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل:  َخيـْرُُكْم َخيـْ
  )ماجه ابن رواه( .َخيـْرُُكْم ِألَْهِلي

 
Artinya: Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling 

                                                            
204 Muslim bin Hujaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburiyu, Sahih Muslim, no hadis 

147, (Beirut: Dār Ihya al-Turats, t.th), hlm. 886 
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baik kepada keluarga (istri)-nya. Dan aku adalah orang yang 

paling baik dari kalian terhadap keluarga (istri)-ku.205 (HR. 

Ibn Majah). 

Selanjutnya  melihat  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  suami  dan  

istri  berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan , 

dapat dilihat dari Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 yang mana secara garis besar 

adalah sebagai berikut206 : 

1. Suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah 

tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. 

2. Hak dan kedudukan suami dan istri adalah seimbang dalam kehidupan 

rumahtangga dan  pergaulan  di  dalam  masyarakat,  dan  baik  istri  

maupun  suami  berhak  untuk melakukan perbuatan hukum. 

3. Suami dan istri harus memiliki kediaman yang tetap yang ditentukan 

secara bersama- sama 

4. Suami  dan  istri  harus  saling  mencintai,  saling  menghormati,  saling  

setia,  dan memberikan bantuan lahir dan batin kepada satu sama lain. 

Secara khusus tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan pribadi-

pribadi yang tentram dan damai (sakinah) yang dilandasi oleh mawaddah (cinta) 

dan rahmah (kasih dan sayang).  

Sakinah terambil dari akar kata sakana yang berarti diam/tenangnya 

sesuatu tidak bergejolak, menunjukan bahwa kecenderungan dan rasa rasa 

ketertarikan sebelum pernikahan yang bergejolak dalam diri pemuda maupu  
                                                            

205Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini (w. 273 H), Sunan Ibnu Majah, Juz. 
1, No hadis. 1977, (t.p: Darul Kutub al-‘Arabiyyah, t.th), hlm. 636 

206 Djaja S. Meliala, Op.cit, hlm. 63.  
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pemudi akan menemukan rasa ketenangan dan ketentraman setelah menikah. 

Keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu meredam gejolak-gejolak tersebut 

menjadi tentram.207 

Dalam rumah tangga, memiliki spesifikasi peran tidak sama satu sama 

lain, yang unsurnya terdiri dari bapak, ibu dan anak masing-masing disyaratkan 

bekerja sama dan memainkan peran secara selaras dan seimbang agar dapat 

meraih tujuan bersama menuju keluarga sakinah, dimana agama Islam secara 

komprehensif merinci tentang keluarga mulai dari memilih pasangan, hak dan 

kewajiban serta tanggung jawab yang membuktikan seperempat kajian fiqih 

berbicara masalah keluarga.   

Sakinah dalam keluarga tidak dapat dibangun tanpa adanya keseimbangan 

relasi antara suami dan istri, hubungan kesetaraan dibangun berdasarkan saling 

pengertian, saling memberi dan saling percaya. Kesetaraan dalam hal ini 

dimaksudkan berarti bukan sama rata tetapi proporsional dalam memahami 

kewajiban dan memperoleh hak sesuai dengan kapasitas masing-masing.  

Keseimbangan menurut Imam Al-Nawawi (w. 676 H/1277 M) adalah hak 

dan kewajiban suami istri dalam rumah tanggam tidak harus sama persis, 

melainkan yang di maksud dengan keseimbangan disini bukanlah kesamaan 

wujud sesuatu dan karakternya tetapi yang diamksud adalah hak-hak antara 

mereka itu saling mengganti dan melengkapi sesuai dnegan kedudukan masing-

masing sebagai anggota keluarga, maka tidak ada suatu pekerjaan yang dilakukan 

                                                            
207 Lukman A. Irfan, Nikah, (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2007), hlm. 3  
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oleh istri untuk suaminya melainkan si suami juga harus melakukan sesuatu 

perbuatan yang seimbang untuk istrinya208.   

Salah satu keseimbangan yang digaris bawahi dalam konteks kehidupan 

sumai istri adalah keseimbangan hak-hak suami istri dan kewajiban-kewajiban 

mereka sebagaimana firman Allah : 

 

 …… بِٱْلَمْعُروفِ  َعَلْيِهنَّ  ٱلَِّذى ِمْثلُ  َوَهلُنَّ  .…

 
Artinya : …..“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 

kewajiban mereka menurut cara yang ma’ruf (yakni adat kebiasaan 

yang baik 209.....  (QS. Al- Baqarah [2] : 228). 

 Mawaddah adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak 

buruk, maka hidup tersebut akan diwarnai peikiran selalu positif (positive 

thinking). Berpikir positif memotovasi diri untuk selalu maju dan berprestasi. 

Keluarga yang mawaddah berarti keluarga yang dinamis dan bermotivasi untuk 

meningkatkan prestasi.210 

Rahmah adalah kendisi psikologi yang muncul dalam hati akibat 

menyaksikan ketidakberdayaan. Hal ini akan mendorong yang bersangkutan 

untuk menolong dan memberdayakannya. Dalam kehidupan keluarga, masing-

                                                            
208http://hakamabbas.blogspot.com/2013/11/keseimbangan-suami-isteri-dalam.html 

diakses pada tanggal 7 Januari 2020.  
209 KementerianAgama RI, Al-Qur’an Al- Karīm Tajwid Warna Terjemah dan 

Transliterasi, hlm. 36 
210http://hakamabbas.blogspot.com/2013/11/keseimbangan-suami-isteri-dalam.html, 

Ibid, hlm. 3  
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masing suami dan istri akan bersungguh-sungguh bahkan bersusah payah demi 

kebaikan pasangannya.211  

Perkawinan juga bertujuan membentuk perjanjian suci antara seorang pria 

dan seorang wanita yang mempunyai segi-segi hukum perdata diaataranya 

adalah212 : 

a. Kesukarelaan. 

b. Persetujuan kedua belah pihak. 

c. Kebebasan memilih. 

d. Darurat.  

Amalan berkahwin mengikut istiadat agama atau kelaziman bukanlah 

sesuatu yang tidak boleh  langsung dilakukan setelah akta dikuatkuasakan. Akta 

memberikkan pilihan yang luas kepada pasangan melalui seksyen 22 yang 

berbunyi : Pengupacaraan perkahwinan dan seksyen 24 yang menyatakan bahwa 

: pengupacaraan perkawinan melalui istiadat, adat dan kelaziman.  

Perkara yang menjadi halangan ialah perkahwinan adat yang sepenuhnya 

dengan mengetepikan akta ini, menyentuh berkenaan upacara, mana-mana 

perkawinan adat yang dilakukan menempati kehendak seksyen 24 akta ini tidak 

mendatangkan masalah kepada mahkamah dalam menentukan kesahannya. 

Perkara yang menimbulkan kekeliruan adalah yang berkaitan dengan upacara-

upacara adat yang dilakukan yang tidak melibatkan tatacara keperluan seksyen 

24.213  

                                                            
211 Ibid, hlm. 3-4 
212 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan tata hukum Islam 

di Indonesia, (Jakarta : Rajagrafindo, 1993), hlm. 124  
213 Shamsuddin Suhor dan Noor Aziah Mohd Awal, Op Cit, hlm 79  
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D. Hukum Perkawinan 

a. Hukum Perkawinan Di Indoensia 

Dilihat dari segi hukumnya, maka hukum perkawinan berdasarkan Islam, 

telah merupakan kesadaran hukum bagi masyarakat Islam, karena telah berakar 

dalam kehidupan kaum muslimin di Indoesia dan Malaysia sebagai objek kajian 

penulis, yang mayoritas beragama Islam antara lain masalah perkawinan. 

Para Ulama sependapat bahwa menikah disyari’atkan oleh agama Islam, 

perbedaan pendapat diantara mereka adalah tentang masalah hukum menikah dan 

masalah kondisi sesorang yang berhubungan dengan perkawinan demikian juga 

tentang ketentuan jumlah wanita yang boleh dinikahi.214 

1. Dalil dari Al-Qur’an 

a. Surah An-Nisā’ ayat  3 : 

نَِّساِء َمثْـَىن َن المِّ  ا َما طَاَب َلُكمْ ِكُحوْ ا ِيف اْلَيَتاَمى فَانْ َوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـُْقِسطُوْ 
ا فـََواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت أَْميَاُنُكْم َذِلَك أَْدَىن َأالَّ َوُثَالَث َورُبَاَع فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـَْعِدُلوْ 

 ﴾٣﴿ اُلوْ تـَُعوْ 
 

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap 
hak-hak perempuan yang yatim bila kamu mengawininya. 
Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi : dua, 
tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut akan tdak dapat 
berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atai budak-budak 
yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat keoada 
tidak beruat aniaya.215  (QS. An- Nisā’ [4] : 3). 

 

 

                                                            
214 Ibrahim Hosen, Fiqih Perbandingan Masalah Pernikahan jilid 1, (Jakarta : Pustaka 

Firdaus, 2003), hlm.129  
215 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Al- Karīm Tajwid Warna Terjemah dan 

Transliterasi, hlm. 77 
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Ayat diatas menggunakan kata (تـُْقِسطُوْ ا) tuqsiṭū dan (تـَْعِدُلوْ ا) ta’dilū yang 

keduanya diterjemahkan adil. Ada ulama yang mempersamakan 

maknanya, dan ada juga yang membedakan dengan kata bahwa tu’sithū 

adalah berlaku adil antar dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan 

keduanya senang. Sedangkan adil adalah berlaku baik terhadap orang lain 

maupun diri sendiri, tetapi keadilan itu, bisa saja tidak menyenangkan 

salah satu pihak. Dalam firmanya :   َْما َمَلَكْت أَْميَاُنُكم mā malakat 

aimānukum yang terjemahannya dengan hamba sahaya wanita yang kamu 

miliki, menunjuk kepada satu kelompok masyarakat manusia seluruh 

dunia. Dapat dipastikan Allah dan Rasul-Nya tidak merestui perbudakan, 

walau pada saat yang sama harus pula diakui bahwa al-qur’an dan Sunnah 

tidak mengambil langkah dramatis untuk menghapuskannya. Al-qur’an 

menutup semua pintu untuk lahir dan berkembangannya perbudakan 

kecuali satu pintu yaitu tawanan, yang diakabatkan oleh peperangan 

dalam rangka mempertahankan diri dan akidah, itupun disebabkan karena 

ketika itu demikianlah perlakuan manusia terhadap tawanan perangnya.216 

       Selanjutnya dalam firmannya ; َذِلَك أَْدَىن َأالَّ تـَُعوُلوا dzālika adnā allā 

ta‘ūlū di pahami oleh Imam Syāfī’i (w. 204 H/820 M)  dalam arti tidak 

banyak tanggungan kamu. Terambil dari kata (عال-يعول) ‘āla - ya’ūlu 

yang berarti menanggung/membelanjai. Orang memiliki banyak anak, 

                                                            
216 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Kekerasan Al Qur’an Volume 

2, (Jakarta : Lentera Hati, 2007), hlm. 338-339 
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berarti banyak tanggungannnya. Dari sini kata itu dipahami dalam arti 

tidak banyak anak.217 
   

b. Surah An- Nūr Ayat 32 

َوأَنِكُحوا اْألَيَاَمى ِمنُكْم َوالصَّاِحلَِني ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكْم ِإن َيُكونُوا فـَُقرَاء يـُْغِنِهُم 
 ﴾٣٢﴿ اللَُّه ِمن َفْضِلِه َواللَُّه َواِسٌع َعِليمٌ 

 

Artinya : Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan 
orang-orang yang layak dan hamba-hamba sebayamu yang 
peremouan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan 
mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas 
Pemberiannya lagi maha mengetahui. 218 (QS. An-Nūr [24] : 
32). 

 

 

Dalam ayat ini di bahas ada tujuh masalah yakni219 : 

Pertama, perintah ini termasuk dalam masalah bertabir dan memperbaiki 

diri. Maksudnya adalah kawinkanlah orang-orang yang tidak memiliki 

pendamping diantara kalian, sebab itu merupakan jalan untuk 

memelihara kesucian diri. Perintah ini ditujukan kepada wali. 

Firman Allah ini merupakan dalil bahwa seorang wanita tidak boleh 

menikahkan dirinya tanpa wali. Ini pendapat mayoritas ulama. Sementara 

Abu Hanifah (w. 150 H/767 M) berkata : apabila seorang janda atau 

perawan menikahkan dirinya kepada orang yang sekufu dengannya tanpa 

wali, maka hal itu boleh.    

                                                            
217 Ibid, hlm. 345  
218 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Al- Karīm Tajwid Warna Terjemah dan 

Transliteras, hlm. 254 
219 Syaikh Imam Al-Qhurtubi, Tafsir Al-Qurthubi Jilid 12 : Penerjemah Akhmad Kharib,  

(Jakarta : Pustaka Azzam, 2015), hlm. 600-602  
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Kedua, para ulama berbeda pendapat tentang perintah (menikahkan) ini 

dalam hal ini ada tiga pendapat : 

para ulama berkata “hukum dalam hal itu berbeda-beda, karena 

perbedaan kondisi seorang mukmin dari sisi ketakutannya akan kesulitan 

dalam memelihara diri dari perbuatan zina, ketidakmampuannya untuk 

menahan diri, kemampuan untuk menahan diri, dan ketakutan akan 

kesulitan dalam memelihara dari perbuatan zina”. 

Apabila dia khawatir akan terjadi cela dalam agama atau dunia, atau 

keduanya, maka menikah merupakan kewajiban. Jika tidak takut akan 

apapun dan keadaan normal, maka Imam Syāfī’i  (w. 204 H/820 M) 

mengatakan bahwa nikah itu hukumnya mubah. Sementara Imam Malik  

(w. 179 H/795 M)  dan Imam Abu Hanifah (w. 150 H/767 M) 

mengatakan bahwa nikah itu hukumnya sunnah.     

 Ketiga, Firman Allah   ْاْألَيَاَمى ِمنُكم  orang-orang yang sendirian 

diantara kamu, maksudnya adalah orang-orang yang tidak mempunyai 

pasangan atau pendamping, baik mereka itu laki-laki maupun 

perempuan. 

Keempat, yang dimaksud firman Allah SWT,  َْوأَنِكُحوا اْألَيَاَمى ِمنُكم dan 

kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu maksudnya 

adalah perempuan dan laki-laki merdeka. Selian itu Allah SWT 

menerangkan hukum hamba sahaya, sebagaimana firmannya         
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 dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba َوالصَّاِحلَِني ِمْن ِعَبادُِكمْ 

sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. 

 Kelima, Mayoritas ulama berpendapat bahwa seseorang tuan berhak 

untuk memaksa hamba sahayanya yang laki-laki dan yang perempuan 

untuk menikah. Ini beda pendapat Imam  Malik (w. 179 H/795 M), Imam 

Abu Hanifah (w. 150 H/767 M) dan lainya. Namun Imam Malik (w. 179 

H/795 M) berkata hal itu tidak dibolehkan jika menimbulkan mudharat. 

Kekenam, firman Allah SWT,  ِِإن َيُكونُوا فـَُقرَاء يـُْغِنِهُم اللَُّه ِمن َفْضِله  jika 

mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya, ini 

kembali kembali kepada orang-orang yang merdeka maksudnya jangan 

kalian menghalangi pernikahan hanya karena kemiskinan seorang laki-

laki dan perempuan. Ini merupakan janji (dari Allah) untuk memberi 

kemampuan atau kecukupan bagi kedua belah pihak yang menikah 

karena mencari ridha Allah dan menghindari kemaksiatan terhadap-Nya.  

Ketujuh, Ayat ini merupakan dalil yang menganjurkan menikahkan orang 

miskin, dan si miskin tidak boleh berkata “bagaimana mungkin aku akan 

menikah, sementara aku tidak mempunyai harta.” Sebab rezkinya berada 

dalam kekuasaan Allah SWT.   

 

c. Surah Aż-Żāriyāt ayat 49 

 ﴾٤٩﴿ َوِمن ُكلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجْنيِ َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 
 



 
 
 
 
 
 

145 
 

 
 

Artinya : Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 

kamu mengingat kebesaran Allah220. (QS. Adz-Zāriyāt [51]  : 

49). 
 

Maksud ayat tersebut diatas yakni, Allah menciptakan segala sesuatunya 

dua macam atau dua jenis yang berbeda. Ibnu Zaid mengatakan 

misalnya adalah laki-laki dan perempuan, manis dan masam, dan lain 

senagainya. 

Ulama lain menafsirkan  maksud dari firman Allah َوِمن ُكلِّ َشْيٍء َخَلقْ َنا
 Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan adalah َزْوَجْنيِ 

agar para makhluk megetahui bahwa yang menciptakan mereka 

berpasang-pasangan itu adalah Satu, Esa dan tidak berpasangan. Oleh 

karena itu, ia tidak disifati dengan gerakan atau diam, cahaya atau 

kegelapan, duduk atau berdiri, permulaan atau penutupan, karena ia 

adalah tunggal  dan tidak ada serupa dengan-Nya.221  
 

d. Surah Al-Ḥujurāt ayat 13 

يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا ِإنَّ 
 ﴾١٣﴿ َخِبريٌ للََّه َعِليٌم َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه أَتْـَقاُكْم ِإنَّ ا

 

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki daan seorang perempuan dan menjadikan 
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku suoaya kamu saling 
kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia 
diantara kamu disisi Allah ialah orang yang takwa diantara 

                                                            
220 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Al- Karīm Tajwid Warna Terjemah dan 

Transliteras hlm. 522  
221 Syaikh Imam Al-Qhurtubi, Tafsir Al-Qurthubi Jilid 17 : Penerjemah Akhmad Kharib, 

(Jakarta : Pustaka Azzam, 2015), hlm. 286-287 
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kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal.222 (QS. Al- Al-Ḥujurāt [49] : 13). 

 

e. Surah An-Nisā’ ayat 1 

َها َزْوَجَها  يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نـَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
ُهَما رَِجاًال َكِثريًا َوِنَساء َواتـَُّقوْا الّلَه الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِه َواَألْرَحاَم ِإنَّ الّلَه   َوَبثَّ ِمنـْ

 ﴾١﴿ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا
 

Artinya : Hai Sekalian manusia , bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang 
telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya 
Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduannya Allah 
mengembang-biakkan  laki-laki dan perempuan yang banyak. 
Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan 
nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan 
peliharalah hubungan silaturahmi. Sesunggungnya Allah selalu 
menjaga dan mengawasi kamu223.  (QS. An- Nisā’ [4] : 1 ). 

 

f. Surah An-Naḥl ayat 72 

َوالّلُه َجَعَل َلُكم مِّْن أَنُفِسُكْم أَْزَواًجا َوَجَعَل َلُكم مِّْن أَْزَواِجُكم بَِنَني َوَحَفَدًة 
 ﴾٧٢﴿ أَفَِباْلَباِطِل يـُْؤِمُنوَن َوبِِنْعَمِت الّلِه ُهْم َيْكُفُرونَ الطَّيَِّباِت  َوَرَزَقُكم مِّنَ 

 

Artinya : Allah menjadikan Kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan 
menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak  dan 
cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang bai-baik. Maka 
mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan 
mengingkari nikmat Allah224. (QS. An- Naḥl [16]  : 72 ). 

 
g. Surah Ar-Rūm Ayat 21 

َنُكم مََّودًَّة َوِمْن آيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّْن أَنُفِسُكْم أَْزَواًجا  َها َوَجَعَل بـَيـْ لَِّتْسُكُنوا ِإلَيـْ
 ﴾٢١﴿ ِيف َذِلَك َآليَاٍت لَِّقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ  َوَرْمحًَة ِإنَّ 

 

                                                            
222 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Al- Karīm Tajwid Warna Terjemah dan 

Transliterasi, hlm. 517 
223 Ibid, hlm. 77 
224 Ibid, hlm. 274  
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Artinya : Dan dianatara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  dia 
menciptakan untuk mu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya 
kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-
Nya diantara kamu itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir.225  (QS. Ar-Rūm  [30]  : 21). 

 
2. Dalil dari Sunnah 

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (w. 256 H/870 M) dan Imam  

Muslim (w. 261 H/875 H) : 

 َعْبدِ  أَبَا يَا:  فـََقالَ  ˛ِمبًِىن  ُعْثَمانُ  فـََلِقَيهُ  ˛َعْن َعْلَقَمَة قَاَل : ُكْنُت َمَع َعْبِد اهللاِ 
 ِيف  الرَّْمحَنِ  َعْبدِ  أَبَا يَا َلكَ  َهلْ :  ُعْثَمانُ  فـََقالَ  ˛ِإنَّ ِىل ِإلَْيَك َحاَجًة َفَخَلَوا ˛الرَّْمحَنِ 

َما ُكْنَت تـَْعَهُد؟ فـََلمَّا رََأى َعْبِد اِهللا َأْن لَْيَس َلُه َحاَجٌة  ُتذَكُِّركَ  ِبْكرًا نـَُزوَِّجكَ  َأنْ 
ِإلَْيِه َوْهَو يـَُقْوُل : أََما لَِئْن َذِلَك  فَانـْتَـَهْيتُ  ˛َعْلَقَمةُ  يَا: فـََقالَ  ˛ِإَىل َهَذا َأَشاَر ِإَيلَّ 

 َصلَّى النَِّيبُّ  لََنا قَالَ  ˛َشْيًئا جنَِدُ  َال  ˛]ى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّم َشَبابًاُكنَّا َمَع النَِّيبَّ َصلَّ [َلَقدْ 
فَِإنَُّه َأَغضُّ [ ˛اِب َمِن اْسَتطَاَع ِمْنُكْم اْلَباَءَة فـَْلَيتَـَزوَّجْ الَشبَ  يَاَمْعَشرَ : َوَسلَّم َعَلْيهِ  اهللاُ 

  )رواه البخارى(بِالصَّْوِم فَِإنَُّه َلُه ِوَجاٌء.َوَمْن َملْ َيْسَتِطْع فـََعَلْيِه  ]لِْلَفرْجِ 
 

 

Artinya :  Dari alqamah, dia berkata : Aku berada  bersama Abdullah 
lalu beliau temui Utsman di mina dan beliua berkata Wahai 
Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki kepentingan 
denganmu. Maka keduanya menyingkir ketempat yang sepi. 
Utsman berkata “apakah engkau wahai Abdurrahman kami  
nikahkan dengan gadis yang dapat mengingatkanmu akan apa 
yang biasa padamu dahulu? Ketika Abdullah melihat tak ada 
kebutuhannya terhadap hal ini maka beliau mengisyaratakan 
kepadaku seraya berkata., wahai alqamah. Aku sampai 
kepadanya dan dia berkata, ketahuilah sekiranya engkau 
mengatakan itu ; benar-benar [Kami pernah bersama Nabi 
Muhammad SAW. Dan saat itu kami masih muda. Kami tidak 
memiliki sesuatu], maka Nabi Muhamad SAW bersabda kepada 
kami,  

 Wahai sekalian pemudam barang siapa diantara kalian yang 
meiliki kesanggupan untuk menikah, maka hen daklah ia 
menikah. Naka sesungguhnya ia dapat menundukkan 
pandangan dan menjaga fajri. Dan barang siapa yang todak 

                                                            
225 Ibid, hlm. 406 
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sanggup maka hendaklah ia berpuasa karena sesunguhnya 
puasa itu adalah benteng. ( HR. Bukhari).226  
 

 Sedangkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim (w. 261 H/875 H) 

adalah sebagai berikut : 
 

ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي التَِّمْيِمىُّ َوأَبـُْو َبْكرِْبُن  َأِىب َشْيَبَة َوُحمَمَُّد ْبُن اْلَعَالِء اْهلَْمَداِىنُّ َحدَّ
ًعا َعْن َأِىبُّ ُمَعاِويَةَ  يـْ َعِن اَألْعَمِش َعْن  -َواللَّْفُظ لَِيْحَىي. َأْخبَـَرنَا أَبـُْو ُمَعاِويََة  - مجَِ

ِقَيُه ُعْثَماُن فـََقاَم َمَعُه ِإبـْرَاِهْيَم َعْن َعْلَقَمَة قَاَل : ُكْنَت أَْمِشى َمَع َعْبِد اِهللا ِمبًِىن فـَلَ 
ثَة ُجَك َجارِيًَّة َشابًَّة َلَعلََّها ُتذَكُِّرَك َعْبِد الرَّْمحَِن َأَال نـَُزوِّ  أَبَا يَا:  ُعْثَمانُ  َلهُ  فـََقالَ  ˛ُحيَدَّ

َنا لَِئْن قـُْلَت َذاَك َلَقْد قَاَل لَ َعْبُد اِهللا  بـَْعَض َماَمَض ِمْن َزَماِنَك . قَاَل : فـََقاَل 
: يَاَمْعَشَر الَشَباِب َمِن اْسَتطَاَع ِمْنُكُم اْلَباَءَة َسلَّم َرُسْوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه وَ 

ُه فـَْلَيتَـَزوَّْج فَِإنَُّه َأَغضُّ لِْلَبَصِر َوَأْحَصُن لِْلَفرِْخ َوَمْن ملَْ َيْسَتِطْع فـََعَلْيِه بِالصَّْوِم فَِإنَُّه لَ 
       )ومسلمرواه (ِوَجاٌء. 

 

Artinya : Yahya bin At-Tamimi dan Abu Bakar bin Abi Syaibah serta 
Muhammad bin Al Ala’ Al Hamdani menceritakan kepada 
kami, semuanya meriwayatkan dari Abu Mu’awiyah, Abu 
Mu’awiyah mengabarkan kepada kami dari Al A’msy, dari 
alqamah, dia berkata : aku pernah berjalan-jalan bersama 
Abdullah di mina. Utsman kemudian menemuinya, lalu 
berbincang-bincang dengannya. Utsman bertanya kepada 
Abdullah, “wahai Abu Abdurrahman, maukah engkau aku 
jodohkan dengan seorang wanita yang masih muda? Ia akan 
mengigatkanmu akan masa-masa lalumu yang telah berlalu. 
Alqamah meneruskan : Abdullah menjawab, “apa yang aku 
katakan itu adalah cocok dengan apa yang telah disabdakan 
oleh Rasulullah SAW kepada kami,wahai sekalian para 
pemuda! Barang siapa diantara kalian yang sudah mamou 
biaya menikah, maka hendaklah dia menikah karena 

                                                            
226 Muhammad Nashiruddin Al Albani, Ringkasan Shahih Bukhari Jilid 4, (Jakarta : 

Pustaka Azzam, 2013), hlm. 751-752, lihat juga Muhammad bin Ismail abu Abdullah al-Bukhari 
al-Ja’fi, Shahih Bukhari, nomor hadis 5065 (Beirut : Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), hlm. 143, lihat 
juga Moh. Syamsi Hasan, Hadis-Hadis Populer Shahih Bukhari dan Muslim, (Surabaya : Amelia 
Surabaya, t.th), hlm. 398.  
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sesungguhnya menikah itu lebih dapat menjaga pandangan 
mata dan lebih memelihara kemaluan (menajaga kehormatan). 
Dan barangsiapa tidak mamou hendaklah berpuasa karena 
sesungguhnya puasa dapat memotong nafsu syahwat  (HR. 
Muslim) 227. 
 

 Penjelasan kedua hadis diatas adalah adapun makna hakikat kata 

an-nikah menurut ahli fikih, dalam hal ini para sahabat kami memiliki tiga 

pendapat, ketiga pendapat inilah yang di kemukakan oleh Al Qadhi 

Husain (w. 462 H/1069 M) dari kalangan sahabat kami adalah : Pertama, 

yang paling shahih dari ketiga pendapat tersebut adalah bahwa makna 

hakikat kata an-nikah adalah akad nikah, sedangkan majazinya adalah 

persetubuhan. Pendapat inilah yang dishahihkan oleh al Qadhi  Abu Ath-

thayyib (w. 1431 H/2010 M). Kedua, makna hakikatnya adalah 

persetubuhan, sedangkan makna majazinya adalah akad nikah. Pendapat 

inilah yang dipastikan kebenarannya oleh Imam Abu Hanifah (w. 150 

H/767 M). Ketiga makna hakikatnya adalah persetubuhan dan akad nikah 

secara berserikat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.  

ْنُكُم اْلَباَءَة فـَْلَيتَـَزوَّْج فَِإنَُّه َأَغضُّ لِْلَبَصِر َوَأْحَصُن يَاَمْعَشَر الَشَباِب َمِن اْسَتطَاَع مِ 
        )رواه ومسلم( لِْلَفرِْخ َوَمْن َملْ َيْسَتِطْع فـََعَلْيِه بِالصَّْوِم فَِإنَُّه َلُه ِوَجاءٌ 

 

Artinya : “Wahai sekalian para pemuda!  Barang siapa diantara kalian 
yang sudah mampu mencukupi biaya menikah, maka hendaklah 
dia menikah karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat 
menjaga pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan 
(menjaga kehormatan). Dan barang siapa tidak mampu, 

                                                            
227 Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim Jilid 9, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2011), 

hlm, 480, lihat juga Moh. Syamsi Hasan, Hadis-Hadis Populer Shahih Bukhari dan Muslim, 
(Surabaya : Amelia Surabaya, t.th), hlm. 399, lihat juga Muslim bi al-Hajjaj Abu al- Hasan al-
Quraisy al-Nisaburi (w.262), Shahih Muslim, Juz 2, (Beirut : Dar Ihya Al-Turast al-Arabi), hlm 
1018. 
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hendaklah berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat 
memotong nafsu syahwat”.228  

Kata اْلَمْعَشر berarti sekelompok orang yang dicakup oleh sifat 

tertentu. Dengan demikian maka para pemuda adalah sekelompok orang, 

para manula adalah sekelompok orang, para nabi adalah sekelompok 

orang kaum perempuan adalah sekelompok orang, demikian pula dengan 

yang lainnya.  Sedangkan lafaz al-Syabāb  adalah bentuk jamak  اْلَشَباب

dari Syāb َشاب di jamakkan juga menjadi Syubbān ُشبَّان dan syababaḧ  

 Syab (pemuda) menurut para sahabat kami adalah orang yang . َشَبَبة

sudah baligh namun belum lebih dari tiga puluh tahun.229 

 
b. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari (w. 256 H/870 M) dan Muslim 

(w. 261 H/875 H) 

ثـََنا ُمحَْيُد ْبُن َأِيبْ ُمحَْيٍد َأِيبْ َمْرَميَ َأْخبَـَرنَا ُحمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر َأْخبَـَرنَا  َسِعْيُد ْبنُ  َحدَّ
ِإَىل  َرْهطٍ  َثَالثَةُ  َجاءَ :  يـَُقْولُ  َعْنهُ  اهللاُ  َرِضيَ  َماِلكٍ  ْبنَ  أََنسَ  مسَِعَ  أَنَّهُ  ˛الطَِّوْيلُ 

ْيِه بـُيـُْوِت أَْزَواِج النَِّيبِّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْسأَُلْوَن َعْن ِعَباَدِة النَِّيبِّ َصلَّى اُهللا َعلَ 
َوَسلََّم فـََلمَّا ُأْخِربُْوا َكأَنـَُّهْم تـََقلُّْوَها فـََقالُْوا َوأَْيَن َحنُْن ِمَن النَِّيبِّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه 
َر قَاَل َأَحُدُهْم : أَمَّا أَنَا فَِإينِّْ ُأَصلِّي  َم ِمْن َذنِْبِه َوَما تََأخَّ َوَسلََّم؟ َقْد ُغِفَر َلُه َماتـََقدَّ

ْهَر َوَال أُْفِطُر َوقَاَل آَخُر أَنَا َأْعَتزُِل النَِّساَء  اللَّْيلَ  أََبًدا. َوقَاَل آَخُر : أَنَا َأُصْوُم الدَّ
َفَال أَتـََزوَُّج أََبًدا َفَجاَء َرُسْوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإلَْيِهْم فـََقاَل أَنـُْتْم الَِّذْيَن 

ِه َوأَتْـَقاُكْم َلهُ قـُْلُتْم َكَذا وََكَذا؟ أَمَ   ˛َوأُْفِطرُ  َأُصْومُ  َلِكينِّْ  ˛ا َواِهللا ِإينِّْ َألَْخَشاُكْم لِلّٰ
     )رواه البخاري(َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَِّيتْ فـََلْيَس ِمينِّْ  ˛َوأَتـََزوَُّج النَِّساءَ  ˛َوأَْرُقدُ  َوُأَصلِّي

 

                                                            
228 Ibid, hlm. 399,    
229 Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim Jilid 9, Ibid, hlm. 488-489  
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Artinya : Sa’id bin Maryam memberitahu kami, Muhammad bin Ja’far 
memberi tahu kami, Humaid bin Abi Humaid al-Thawil 
memberitahu kami, ia berkata, sesungguhnya ia pernah 
mendengar Anas bin Malik berkata, pernah ada tiga kelompok 
kecil (orang) datang kepada istri-istri Nabi SAW. Menanyakan 
tentang ibadah Nabi SAW. Setelah mereka mendapat 
penjelasan tentang Ibadah Nabi SAW. Mereka berkata : 
Dimana ibadah kita ini, (bila dibandingkan dengan ibadah 
Nabi SAW).Padahal beliau adalah orang yang tekah di amouni 
dosanya baik yang dahulu mauun yang akan datang“oleh 
sebab itu, salah satu dari mereka berkata : Sungguh saya akan 
menghabiskan waktu saya untuk melakukan shalat malam. 
Yang kedua berkata : Saya akan berpuasa sepanjang masa, 
dan tidak akan berbuka. Sedangkan ketiga berkata : saya akan 
menjauhi wanita dan tidak akan kawin untuk selama-lamanya. 
Lalu Rasulullah SAW mendatangi mereka, dan bersabda kamu 
yang demikian yang berkata begini dan begitu. Padahal 
sesungguhnya demi Allah, saya adalah orang yang paling takut 
kepada Allah dan yang paling bertakwa dari pada kalian. 
Tetapi saya berpuasa dan juga berbuka; saya shalat malam 
juga tidur, dan saya juga menikahi wanita (beristri). Barang 
saiapa yang tidak suka sunnhaku, maka dia bukan termasuk 
golonganku. (HR. Bukhari)230  

 

Adapun hadis yang diriwayatakan Musim (w. 261 H/875 H) 

adalah sebagai berikut :  
 

ثـََنا َمحَّاُدْبُن َسَلَمَة َعْن ثَاِبٍت  ثـََنا بـَْهٌز. َحدَّ َثِىن أَبـُْوَبْكرِْبُن نَاِفٍع اْلَعْبِدىُّ. َحدَّ َوَحدَّ
ْزَواَج َعْن النَِّىبِّ َعْن أََنٍس َأنَّ نـََفرًا ِمْن َأْصَحاِب النَِّىبِّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّم َسأَُلْوا أَ 

فـََقاَل بـَْعُضُهْم: َال أَنَاُم َعَلى ِفرَاٍش.  ˛َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّم َعْن َعَمِلِه ِىف السِّرِّ 
َفَحِمَد اَهللا َوأَثـَْىن َعَلْيِه. فـََقاَل : َما َبُل أَقْـَواٍم قَاُلْوا َكَذا وََكَذا َلِكىنِّ ُأَصلِّى َوأَنَاُم 

  )رواه ومسلم(َوأُْفِطُر َوأَتـََزوَُّج النَِّساَء َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَِّىت فـََلْيَس ِمىنِّ َوَأُصْوُم 
 

 
Artinya : Dan, Abu Bakar bin Nafi’ al Abdi juga menceritakan kepadaku 

Bahz menceritakan kepada kami, Hammad bin salamah 
menceritakan kepada kami dari Tsabit, dari Anas, bahwa 
sekelompok sahabat Nabi bertanya keada istri-istri nabi tentang 

                                                            
230 Moh. Syamsi Hasan, Hadis-Hadis Populer Shahih Bukhari dan Muslim, (Surabaya : 

Amelia Surabaya, t.th), hlm. 399, lihat juga Muhammad bin Ismail abu Abdullah al-Bukhari al-
Ja’fi, Shahih Bukhari, nomor hadis 5063 (Beirut : Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), hlm. 142  
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aktifitas beliau dikala sendiri, sebagian dari mereka kemudian 
berkata. “ aku tidak menikahi wanita”. Sebagian lagi berkata, 
“aku tidak makan daging”, sebagian lagi berkata,“ Aku tidak 
tidur diatas pembaringan”. Nabi kemudian bertahmid dan 
memuji Allah, lalu bersabda,“mengapa orang-orang itu 
mengatakan anu dan anu, padahal akau saja shalat tapi tidur, 
aku puasa tapi aku berbuka, tapi aku berduuk aku juga menikahi 
perempuan. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka 
ia bukan termasuk golonganku.(HR. Muslim).231    

Penjelasan hadis diatas adalah  َِغَب َعْن ُسنَِّىت فـََلْيَس ِمىنِّ َفَمْن ر ,  barang 

siapa yang tidak menyukai sunnhahku, maka ia  buka termasuk 

golonganku, maksudnya adalah adapun orang yang tidak menikah  karena 

miliki sifat/alasan yang membuat dirinya dianjurkan untuk tidak menikah. 

Seperti yang dijelaskan diatas, atau tidak tidur diatas pembaringan karena 

tidak bisa tidur disana, karena sibuk melakukan ibadah yang diizinkan 

melakukannya, atau karena alasan lainnya, maka ia tidak cukup oleh 

kecaman dan larangan ini.   

 

َد اَهللا َوأَثـَْىن َعَلْيِه. فـََقاَل : َما َبُل أَقْـَواٍم قَاُلْوا َكَذا   وََكَذا ِإنَّ النَِّىبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم محَِ
 

Artinya : Sesungguhnya  Nabi SAW memanjatkan tahmid dan sanjungan 

kepada Allah, Lalu bersabda : mengapa orang-orang itu 

mengatakan anu dan anu.  

Hal tersebut sesuai dengan sikap beliau dalam kasus seperti ini, yang 

mana jika mana beliau tidak menyukai sesuatu, maka beliau menerangkan 

ketidaksukaan beliau itu, namun tidak menyebutkan siapa pelakunya. Ini 

adalah perangai Rasulullah SAW yang  agung. Sebab, yang dimaksud dari 

ucapan tersebut adalah sosok sang pelaku, semua orang yang hadir 
                                                            

231 Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim Jilid 9, Op Cit, hlm. 484-485.  
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ditempat beliau berbicara, juga yang lainnya. Yang menerima ucapan 

beliau itu. Namun ucapan beliau itu tidak membuat sang pelaku dikecam 

dihadapan banyak orang.232 

Dalam masalah hukum menikah terdapat perbedaan pandangan ulama, 

atas tiga pendapat sebagai beikut233 :  

1. Pendapat pertama memandang bahwa menikah hukumnya wajib. 

Pendapat ini di pelopori oleh Daud Az-Zahiri (w. 270 H/883 M), Ibnu 

Hazm (w. 456 H/1064 M) dan Imam Ahmad (w. 241 H/885 M) menurut 

salah satu riwayatnya. 

Alasan golongan ini adalah perintah kawin didalam ayat 3 surah an-Nisa 

dan perintah mengawinkan pada ayat ke tiga surah An Nur diatas, 

demikian pula perintah kawin pada hadis diatas, semuanya menunjukkan 

perintah wajib, atas dasar kaidah bahwa sighat amar menunjukkan wajib 

mutlak. Hukum wajib yang di maksud oleh Daud Az-Zahiri (w. 270 

H/883 M) disini adalah satu kali kawin untuk seumur hidup, walaupun 

yang bersangkutan Impotent. Sedangkan menurut Ibnu Hazm (w. 456 

H/1064 M), hukum wajib tersebut hanya di tunjukkan kepada orang yang 

tidak impotent.    

2. Pendapat kedua ini memandang bahwa menikah, hukumnya Sunnah, 

demikian menurut Imam Abu Hanifah (w. 150 H/767 M) dan Imam 

Ahmad (w. 241 H/885 M) menurut suatu riwayat.  

                                                            
232 Ibid, hlm. 496-497 
233 Ibrahim Hosen, Ibid, hlm. 132-134  
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Alasan yang di pegang oleh golongan kedua ini adalah ayat 3 sura An-

Nisā’ yang berbunyi : 

  ..…ِخْفُتْم َأالَّ تـَْعِدُلْوا فـََواِحَدًة َأْو َماَمَلَكْت أَْميَاُنُكمْ  فَِإنْ  ……
 

Artinya : …… maka jika kamu khawtir (menduha aka) berlaku tidak adil, 

cukuplahlah satu atau budak beliamu 234….  (QS. An- Nisā’ [4] : 

3).  
 

Ayat ini menunjukkan bahwa jalan halal untuk mendekati wanita ada dua 

cara, yaitu dengan jalan menikah dan dengan tasarri dan memiliki jariah 

(budak perempuan). Perbedaan tasarri dan nikah ialah bahwa nikah 

memberikan status kepada wanita untuk memperoleh dari sang suami 

perawatan yang wajar, sedangkan tasarri mewajibkan si jariyah itu 

berkhitmat kepada tuannya secara primer, karena seluruh dirinya dimiliki oleh 

tuannya. Si tuan dapat menyetubuhinya karena memikinya, asalkan saja jariah 

itu tidak dikawinkan kepada orang lain. yakni menjadi istri orang lain atas 

seizin tuannya. 

Si tuan hanya berkewajiban memberi kehidupan. Berlainan dengan suami, ia 

berkewajiban menafkahi istrinya sesuai dengan kedudukannnya. Jadi 

memiliki wanita dengan jalan tasarri lebih mudah dan gampang dari pada 

memilikinya dengan jalan menikah. 

Tasarri hukumnya tidak wajib, demikian menurut ijma’ ayat tersebut 

menyuruh kita memilih antara tasarri dan menikah. Oleh karena tasarri itdak 

wajib hal ini menunjukkan bahwa menikah hukumnya tidak wajib. Menurut 

                                                            
234  Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Al- Karīm Tajwid Warna Terjemah dan 

Transliterasi, hlm. 77 



 
 
 
 
 
 

155 
 

 
 

uslhul fiqih, tidak ada pilihan antara wajib dan tidak wajib, karena dikatan 

wajib adalah suatu hal yang tidak dapat ditinggalkan.  

3. Pendapat ketiga memandang bahwa menikah hukumnya mubah, pendapat ini 

dipelopori oleh Imam Syafī’i (w. 204 H/820 M). 

Alasan yang dipegang golongan ini ialah bahwa dalam ayat 3 surah annisa, 

Allah menyerahkan kepada kita untuk memperoleh wanita dengan jalan 

menikah atau dengan jalan tasarri¸hal ini menunjukkan bahwa kedua jalan itu 

sama derajanya. Menurut ijma’ tasarri hukumnya mubah, menikah juga 

hukumnya mubah (tidak sunnah) karena tidak ada pilihan antara sunnah dan 

mubah. 

Golongan yang memandang bahwa menikah itu wajib hukumnya tentulah 

mengutamakan menikah. Yang memandang bahwa nikah itu sunnah, tentulah 

memandang dua perkara tersebut sederajat. Sedangkan golongan yang 

memandang menikah itu mubah berpendirian bahwa berkhalwat untuk 

beribadat sunnah lebih afdal dari pada menikah, yakni afdal meninggalkan 

kawin karena menegakkan amalan-amalan sunnah.    

Para Mujtahid, imam mazhab berbeda pendapat tentang hukum asal untuk 

perkawinan. golongan Asy-syafi’I mengatakan : 

“hukum asal nikah adalah mubah (boleh), maka seseorang boleh menikah 

dengan maksud bersenang-senang saja, apabila ia berniat untuk menghindari 

diri dari berbuat yang haram atau untuk memperoleh keturunan maka hukum 

nikah menjadi sunnat.”235 

                                                            
235 Djaman Nur, Fiqih Munakahat,Op.Cit,hlm. 8 
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Pendapat mazhab Syafi’i ini banyak dianut oleh ulama-ulama di Indonesia dan 

Malaysia. 

 Menurut golongan Hanafiah, Malikiyah dan Hanabilah hukum 

melangsungkan perkawinan adalah sunnat. Sedangkan Zahiriah menetapkan 

bahwa hukum melangsungkan perkawinan itu adalah wajib bagi orang muslim 

sekali dalam seumur hidup.236 

Sifat-sifat duniawi yang dipertahankan tidak akan bernilai baik, Islam 

menganjurkan perkawinanm akan tetapi bila dilihat dari kondisi dan keadaan 

orang yang melaksanakannyam maka hukumnya bisa wajib, haram, sunnah, 

mubah dan makruh sebagai berikut237: 

1) Hukum menikah dalam kategori wajib 

Seorang wajib hukumnya menikah bila mempunyai keinginan yang kuat 

mempunyai kemampuan material, mental dan spiritual unruk melaksanakan 

kewajiban selama dalam perkawinan dan adanya kekhawatiran apabila tidak 

menikah akan tergelincir untuk berbuat zina.  

2) Hukum menikah dalam kategori sunnah 

Perkawinan hukumnya sunnah bagi yang telah berkeinginannkuat unruk 

menikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan 

memikul kewajiban tetapi bila tdak menikah tidak ada kekhawatiran akan 

berbuat zina.   

  

                                                            
236 Ibid, hlm. 9  
237 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munawahat I, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 

hlm. 36, lihat ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Ialam, (Yogyakarta : UII Press 2004), 
hlm. 14-16, Lihat juga Sulaiman Al-Faifi, Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq, (Jakarta : 
Ummul Qura, 2014), hlm. 438-439.   
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3) Hukum menikah dalam kategori haram 

Bagi yang belum berkeinginan dan mempunyai kemampuan melaksanakan 

dan memikul tanggung jawab dalam kelangsungan perkawinan, dan apabila di 

paksanakan akan berkaibat menyusahkan dan penderiataan bagi istrinya, 

maka hukumnya haram untuk menikah. 

4) Hukum menikah dalam kategori makruh 

Bagi seseorang yang mampu dari segi materil, cukup daya tahan metal dan 

agama, tetapi ada kekhawatiran tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk 

memberikan nafkah batin, meskipun tidak nerakibat menyusahkan istrinya. 

Imam Al-Ghazali (w. 505 H/1111 M) mengatakan bahwa suatu perkawinan 

bila dikhawatirkan berakibat mengurangi semangat beribadah kepada Allah 

dan semangat bekerja dalam bidang ilmiah maka hukumnya makruh. 

5) Hukum menikah dalam Kategori mubah 

Bagi orang yang mamou dari segi materim dan fisik apabila ia tidak kawin 

tidak ada kekhawatiran berbuat zina maka hukum nya menikah mubah.  

 

Adapun hukum perkawinan di dalam masyarakat pada prinsipnya golongan 

masyarakat Indonesi terdiri tiga golongan besar sebagai berikut238 : 

1. Golongan masyarakat yang bersifat kebapakan saja, golongan ini disebut 

sebagai masyarakat matrilineal. 

2. Golongan masyarakat yang bersifat keibuan saja, golongan ini disebut 

sebagai masyarakat patrilineal. 

                                                            
238 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Ibid, hlm. 86 
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3. Golongan Masyarakat yang bersifat keibubapakan. Golongan ini disebut 

sebagai masyarakat parental. 

2. Hukum Perkahwinan di Malaysia 

Malaysia Merupakan Negera Federal, terdiri dari 13 negara bagian. 

Sebelas negara bagaian yakni Johor, Keddah, Kelantan, dan Malaka, Negeri 

Sembilan, Pahang, Perak, Perlis Pualu Pinag, Selangor dan Terengganu terletak 

dikawasan persekutuan tanah melayu (semenajung Malaya), yang dikenal juga 

dengan Malaysia barat. Dua bagian lagi yaitu sabah dan serawak berada 

dikawasan borneo (pulau kalimanta bagian utara) atau sebut juga Malaysia 

timur.239 Dan terdapat lagi satu wilayah persekutuan yang terdiri dari  Kuala 

Lumpur, Putrajaya dan Labuan. 

Dalam hal undang-undang yang mengatur masalah keuarga, Malaysia 

mempunyai tiga jenis Undang-undang. Pertama, Akta Pembaharuan Undang-

undang perkawinan dan perceraian 1976, diperuntukkan bagi orang-orang bukan 

Islam dan bukan orang asli atau anak negeri. Kedua Akta dan Enakmen Undang-

undang Keluarga Islam. Ketiga undang-undang bagi orang asli anak negeri 

sabah dan serawak).240   

Secara umum undang-undang berhubungan perkahwinan dan perceraian 

di Malaysia di peruntukan bahwa akta membaharui undang-undang 

(perkahwinan dan perceraian) 1974 (akta 164) yang kemudian disebut sebagai 

akta. Dalam hal ini, semua perkahwinan di Malaysia mesti menurut Akta ini 

melainkan ia dikecualikan. Sementara itu amalan dan prosedur perkahwinan dan 

                                                            
239 Azni, Ibid, hlm. 151  
240 Ibid, hlm. 152 
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perceraian di peruntukkan munurut Kaedah-kaedah membaharui Undang-undang 

(perkahwinan dan Perceraian) 1982.  Dalam pada itu juga prinsip undang-

undang yang terdapat di England menurut kaedah yang digunakan oleh 

Mahkamah Tinggi keadilan dalam pembicaran hal ehwal perkahwinan 

hendaklah terpakai dan diikuti sehampir yang mungkin. Walau bagaimanapun, 

pemakaian prinsip dan kaedah yang dinyatakan itu terhenti sekiranya ia 

bertentangan dengan kesesuaian pemakaian tempatan.241 

Sebelum akta ini dikuatkuasan242 perkawinan masyarakat tempatan 

dinegeri ini umumnya terkait dengan amalan adat dan kelaziman menurut kaum 

dan kepercayaan. Sementara itu, undang-undang tertulis yang ada sebelum akta 

ini hanyalah terpakai terhadap golongan tertentu dalam kawasan negeri tertentu 

sahaja dan tidak ada paksaan dalam pemakaiannya. Ia bukan sesuatu yang 

seragam dan pemakaiannya tidak menyeluruh.243 

Ketentuan yang mengatur dalam langkah-langkah permulaan bagi perkawinan 

ialah seksyen-seksyen 14 sampai 20. Bagi suatu perkawinan yang pengupacaraan 

nya melaui adat istiadat agama, adat, atau kelaziman dikecualikan dari kewajiban 

mengikuti ketentuan-ketentuan tersebut. Pengaturan untuk jenis perkawinan ini 

khusus diatur dalam seksyen 24 : 

Seksysen 14 menentukan bahwa : 

                                                            
241 Shamsuddin Suhor dan Noor Aziah Mohd Awal, Undang-undang Keluarga (Sivil), 

(Selangor, Sri Perkembangan Undang-undang di Malaysia :  Dawama Sdn.Bhd, 2007), hlm. 66 
242 Dikuatkuasakan bermakna diberlakukan, lihat http://hilman.web.id/blog/1521/ 

terjemahan-kata-kata-populer-bahasa-malaysia-ke-bahasa-indonesia.html. diakses pada tanggal 
11Mei 2019 Pukul 09.15. 

243 Shamsuddin Suhor dan Noor Aziah Mohd Awal, Ibid, hlm 66-67 



 
 
 
 
 
 

160 
 

 
 

“Apabila seseorang hendak berkahwin dalam Malaysia tiap-tiap seseorang dari 

pada pihak-pihak kepada perkahwinan yang dicadangkan itu hendaklah 

menandatangani dan memberi suatu pemberitahu dalam borang yang ditetapkan 

kepada pendaftar bagi daerah perkahwinan dimana pihak itu tertinggal selama 

tempuh tujuh hari sebelum sahaja dari pada pemberitahu itu diberi”. 

Dengan syarat bahawa jika kedua-dua pihak itu telah tinggal selama tempoh itu 

dalam daerah perkahwinan yang sama hanya satu sahaja pemberi tahu itu perlu 

diberi dan boleh diberi oleh salah satu pihak”. 

        Kewajiban memberitahukan suatu perkawinan ditentukan secata jelas 

didalam seksyen 14. Pemberitahuan ini hendaknya disampaikan kepada pendaftar 

perkawinan ditempat kedua calon mempelai itu bermastuatin untuk sekurang-

kurangnya tujuh hari lamanya sebelum pemeritahuan itu diajukan. Cara 

pemberitahuan ini dilakukan dengan mengisi barang yang telah disediakan 

disertai pengakuan tertulis yang dibuat dihadapan pendaftar perkawinan dalam 

suatu barang yang telah ditetapkan. Adapun pernyataan tertulis itu adalah : 

a.  bahawa satu kedua-dua pihak kepada perkahwinan yang di cadangkan itu telah 

tinggal dalam daerah perkahwinan itu selama tempoh tujuh hari sebelum 

sahaja dari pada pemberitahu itu diberi dan, 

b.  Semada : 

(i) Bahawa tiap-tiap seorang dari pada pihak-pihak itu adalah berumur dua 

puluh satu tahun atau lebih atau jika tidak, adalah seorang duda atau 

balu, mengikut mana yang berkenaan, atau 
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(ii) Jika salah satu pihak adalah seorang yang belum dewasa yang belum 

berkahwin dahulu dan pihak perempuan itu tidak berumur dibwah enam 

belas tahun, bahawa persetujuan oarng yang berkenaan yang tersebut 

dalam seksyen 12 telah diberi dengan tulis, atau telah diperlukan atau 

diberi oleh sesuatu mahkamah peruntukan seksyen 12 dan, 

(c). bahawa tiada apa-apa rintangan yang sah terhadap perkahwinan itu dan, 

(d). bahawa  tiada  seorang  pun  pada  pihak-pihak  kepada  perkahwinan  yang 

dicadangkan itu telah berkadang kahwin sesuatu undang-undang agama, adat 

atau kelaziman dengan seseorang yang alin dari pada yang dengannya ia 

cenderung hendak berkawin itu.244 

E. Asas dan Prinsip Perkawinan 

Asas-asas dan prinsip pekawinan yang di muat dalam undang-undang 

nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diungkapkan oleh Muhammad 

Amin Summa sebagai berikut245 : 

1. Asas sukarela. 

2. Asas partsisipasi keluarga. 

3. Asas perceraian dipersulit. 

4. Asas monogami (pologami dibatasi dan diperketat). 

5. Asas kedewasaan calon memepelai. 

6. Asas mempernaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita. 

7. Asas legalitas. 

8. Asas selektif. 
                                                            

244 Lili Rasjidi, Ibid, hlm. 62-63.  
245 Muhamamd Amin Summa, Hukum Kelurag Islam di Dunia Islam, (Jakarta : 

rajaGrafindo, 2005), hlm. 173-189 
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Sedangkan menurut Sudarsono dalam bukunya Hukum Perkawinan 

Nasional menjelaskan bahwa asas-asas aatau prinsip yang tercantum dalam 

undang-undang adalah sebagai berikut246 : 

1. Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal. Untuk 

itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-

masing dapat mengembangkan keperibadinanya membantu dan mencapai 

kesejahteraan spiritual dan materiil. 

2. 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. 

3. Undang-undang ini menganut asas monogami hanya apabila di kehendaki 

oleh yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri 

lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan 

lebih seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai 

persyaratan tertentu dan diputus oleh pengadilan. 

4. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus 

telah masak jiwa raganya untuk melangukan perkawinan agar supaya 

dapay mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada 

perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Karena 

tujuan perkawinan adalah untk membentuk keluarga yang bahagia kekal 

                                                            
246 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional,Op Cit,  hlm. 7-9  
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dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk 

mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, 

harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang 

pengadilan. 

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang 

bahagia kekal dan sejahrera, maka undang-undang ini menganut prinsip 

untuk mempersukar terjadinya perceraian. 

6. Hak dan kedudukam istri adalah seimbang dengan hak dan kewajibannya 

baik suami dalam kehidupan rumah tangga maupun pengakuan 

masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga 

dapat di rundingkan dan di putus bersama suami istri. 

 Adapun asas-asas perkawinan menurut adat sebagai berikut247 : 

a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga dalam rumah tangga dan 

hubungan  yang rukun dan damai, bahagia dan kekal. 

b. Perkawinan tidak saja harus sah dilakukan menurut hukum agama dan atau 

kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari anggota 

kekerabatan. 

c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa orang 

wanita sebagai istri yang kedudukan di tentukan hukum adat setempat. 

d. Perkawinan  harus  berdasarkan  atas  persetujuan  orang  tua  dan  anggota 

kerabat masyarakat adat menolak kedudukan suami atau istri yang  tidak di 

akui oleh masyarakat adat. 

                                                            
247 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, Ibid, hlm. 71  
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e. Perkawinan dapat dilakauikan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur 

atau masih anak-anak, begitu pula sudah cukup umur perkawinan harus 

berdasarkan atas izin orang tua atau kekuarga dan kerabat.  

f. Perceraian ada yang boleh dan ada yang tidak di bolehkan. Perceraian suami 

istri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan kedua belah pihak. 

g. Keseimbangan  kedudukan  antara  suami  dan  istri  berdasarkan  ketentuan 

hukum adat  yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah 

tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga. 

Prinsip perkawinan merupakan sesuatu yang perlu dipahami agar 

perkawinan yang dijalani memberi pengaruh positif sembari mengabdi pada 

Allah SWT. Prinsip dasar perkawinan adalah sebagai berikut : 

1. Melaksanakan Perintah agama 

Agama Islam adalah agama yang menyeru umatnya mencari rezeki 

dan mengambil seba-sebab mencapai kemulaiaan, ketinggian dan keagungan 

dalam perjuangan hidup, menganut kebaikan dimanapun dan 

memperbolahkan mengambil peluang mencari kesenangan yang dizinkan.248 

Perkawinan pada hakekatnya merupakan pelaksanaan agama yang 

memberikan batasan melalui rukun dan syarat perkawinan, bila tidak  

terpenuhi rukun dan syarat maka perkwinan menjadi batal.249   

 

 

 
                                                            

248 Hamka, Tasawuf Moden Bahagia itu dekat dengan kita ada didalam diri kita, (Jakarta 
: Republika, 2015), hlm. 5  

249 Abdur Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, Ibid, hlm.32   



 
 
 
 
 
 

165 
 

 
 

2. Adanya Persetujuan 

Persetujuan dan kerelaan calon suami dan calon istri untuuk 

melangsungkan perkawinan  yang harus di penuhi sebagai ikhtiar (tidak 

dipaksa).250 

3. Perkawinan untuk selamaanya 

Perinsip ketiga dari perkawinan ialah berniat menikah untuk selama-

lamanya tanpa ada batas waktu, sehingga berupaya untuk mewujudkan 

ketenangan, ketentraman, dan cinta kasih sayang antara keluarga.251 

Prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan baik di tinjau dalam hukum 

Islam dan Undang-undang nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan 

mempunyai kesamaaan. Semua bertujuan agar perkawinan bisa mencapai 

keluarga yang kekal dan bahagia, maka perlu mengetahui pokok-pokok yang 

perlu diperhatikan dalam perkawinan adapun asas-asas perkawinan adalah 

sebagai berikut252 : 

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 

untuk suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-

masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai 

kesejahteraan spiritual dan materiil. 

b. Dalam undang-undang ini menyatakan bahwa perkawinan adalah sah 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 

kepercayaan itu. Disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-
                                                            

250 Ibid, hlm 32-33  
251 Ibid, 36-37  
252 Mulati, Ibid, hlm. 14   
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tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-

peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, 

kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu kata resmi 

yang juga dimuat dalam daftar pencatat. 

c. Undang-undang ini memuat asas monogami. Tetapi apabila dikehendaki 

oleh yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih 

seorang. Namun demikina perkawinan seorang suami dengan lebih dari 

istri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, 

hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persayaratan tertentu 

diputuskan oleh pengadilan. 

d.  Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami itu harus telah 

masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar 

supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan sehat. 

Untuk itu harus dicegah adanyan perkawinan antara calon suami dan istri 

yang masih dibawah umu. Disamping itu perkawinan mempunyai 

hubungan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih 

rendah bagi seseorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran 

yang lebih tinggi dari pada (jika dibandingkan batas umur yang lebih 

tinggi). Berhubung dengan itu maka undang-undang menentukan batas 

umur untuk kawin bagi pria maupun wanita ialah 19 (sembilan belas) 

tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. 

e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang 

bahagia kekal sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk 
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mempersukar terjadinya perceraian. Untuk bercerai harus ada alasan 

tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan. 

f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 

suami, baik dalam kehudupan rumah tangga maupun dalan pergaulan 

masyarakat. Dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat 

dirugikan dan diputuskan bersama oleh suami istri. 

g. Untuk menjamin kepastian hukum maka perkawinan berikut segala 

sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum 

undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut hukum yang telah 

adalah adalah sah.   

Perkahwinan di Malaysia hendaklah diasaskan kepada beberapa faktor 

penting untuk menjamin kebahagiaan antaranya ialah253 : 

1. Perkahwinan diasaskan dengan rasa taqwa kepada Allah.  Tanpa taqwa, 

dikhuatir perkahwinan itu tidak akan mencapai kepada matlumatnya, 

tambahan pula berkahwin itu juga merupakan ibadat dan sunnah. 

2. Perkahwinan hendaklah juga diasaskan kepada rasa Al Mawaddah dan Ar 

Rahman.  Tanpa dua perkara ini perkahwinan akan hancur dan tinggallah cita-

cita sahaja. 

3. Sesebuah rumah tangga juga perlu diasaskan kepada dasar hidup bersama 

secara yang baik dan diredhai Allah SWT.   

4. Perkahwinan juga berasaskan kepada amanah dan tanggungjawab bukannya 

kehendak nafsu semata-mata.  Suatu amanah hendaklah ditunaikan dengan 

                                                            
253 http://ii.islam.gov.my/articles/munakahat/munakahat.php diakses, pada tanggal 29 

Januari 2019.  Pulul 10.19 WIB 
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sebaik-baiknya, sementara tanggungjawab dilaksanakan dengan jujur dan 

ikhlas hati. 

F. Harta Benda dalam Perkawinan di Indoesia dan Malayasia 
  

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur 

dengan tuntas tentang kedudukan harta benda di dalam perkawinan. pada 

prinsipnya undang-undang mengatur bahwa harta benda yang diperoleh 

selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing 

suami istri dan harta benda yang diperoleh masing masing sebagai hadiah 

atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para 

pihak tidak menentukan lain.    

Salah satu akibat hukum dalam sebuah perkawinan yang sah 

terciptanya harta benda perkawinan atau kekayaan perkawinan yang di 

perlukan guna memenuhi segala keperluan yang  kebutuhan dalam keluarga. 

Harta tersebut ada yang dipeoleh sebelum dan sesudah perkawinan 

dilangsungkan. Sebagaimana dalam pasal 35 ayat 1 dan 2  undang-undang 

nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 7  disebutkan Harta 

benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dn harta 

bawaan dari masing-masing suami sedangkan dalam pasal 2 disebutkan istri 

dan harta benda yang diperoleh masing-masing seebagai hadiah atau warisan, 

adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak 

menentikan lain. 

Selanjutkan mengenai harta benda dalam perkawinan dalam pasal 36 

undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni pasal 1 
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mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua 

belah pihak sedangkan dalam pasal 2 meneyebutkan mengenai harta bawaan 

masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan 

perbuatan hukum mengenai harta bendanya.   

Sedangkan dalam pasal 37 undang-undang nomor 1 tahun 1974 

tentang perkawinan menyebutkan bilka mana putus karena perceraian, harta 

benda diatur menurut hukum masing-masing, Adapun ketentuan dalam pasal 

37 tersebut menegaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian harta 

bersama diatur menurut hukumnya masing-masing menurut penjelasan pasal 

35 dan pasal 37 adapun penjabarannya senagai berikut254 :   

1. Apabila perkawinan  putus maka harta bersama tersevut diatur 

menurut hukumnya masing-masing. 

2. Yang dimaksud dengan hukumnyamasing-masing ialah hukum 

agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.  

Menurut pendapat ahli hukum Arto Mukti dalam suatu perkawinan 

terdapat tiga macam harta kekayaan yakni255 : 

1. Harta Pribadi suami ialah harta bawaan suami yaitu yang dibawa sejak 

sebelum pernikahan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau 

warisan. 

2. Harta Pribadi istri ialah harta bawaan istri yaitu yang dibawanya sejak 

sebelum perkawinan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau 

warisan. 
                                                            

254 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm. 122  
255 Arto Mukti, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta : 

Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 70  
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3. Harta bersama suami istri ialah harta yang diperoleh baik sendiri-

sendiri atau bersama suami istri dalam ikatan perkawinan tanpa 

mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. 

Pada dasarnya harta suami istri itu terpisah sebagaimana tercantum 

dalam Al-qur’an surah An-Nisā’ ayat 29 : 

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإالَّ َأن َتُكوَن ِجتَارًَة َعن تـَرَاضٍ   يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َال تَْأُكُلوْا أَْمَواَلُكْم بـَيـْ
  ﴾29﴿ َرِحيًمامِّنُكْم َوَال تـَْقتـُُلواْ أَنُفَسُكْم ِإنَّ الّلَه َكاَن ِبُكْم 

 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara 
kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya 
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”256. (QS. An- Nisā’ [4] 
: 29). 

 

Begitu juga dalam surah An- Nisā’ ayat 32 : 
 

َوَال تـََتَمنـَّْوا َما َفضََّل اللَُّه ِبِه بـَْعَضُكْم َعَلى بـَْعٍض لِّلرَِّجاِل َنِصيٌب ممَِّّا اْكَتَسُبوا َولِلنَِّساِء 
  ﴾32﴿ ممَِّّا اْكَتَسْنبَ َواْسأَُلوا اللََّه ِمن َفْضِلِه ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليًماَنِصيٌب 

  
Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan 

Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian 
yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada 
apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada 
bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada 
Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu”257. (QS. An- Nisā’ [4] : 32). 

 
Sedangkan pengaturan harta benda dalam KUHPerdata mempunyai 

ketentuan yang berlainan dengan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, dalam pasal 119 KUHperdata menyebutkan “mulai saat 

perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bukat antara 
                                                            

256 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Al- Karīm Tajwid Warna Terjemah dan 
Transliterasi,  hlm. 83 

257 Ibid, hlm. 83 
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harta kekayaan suami dan istri sepanjang tidak ditentukan lain”, dalam pasal 

120 KHUPerdata  persatuan itu meliputi harta kekayaan suami istri, bergerak 

dan tidak bergerak, baik yang sekarag maupun yang kemudian, maupun pula 

yang mereka peroleh dengan Cuma-cuma, kecuali pewaris atau memberi 

hibah dengan tegas menentukan sebaliknya. Selanjutnya dalam pasal 121 

KUHPerdata persatuan itu juga meliputi segala utang suami istri masing-

masing yang terjadi baik sebelum maunpun sepanjang perkawinan.  

Persatuan bulat harta terdapat penyimpangan yaitu adanya harta 

pribadi disamping garta persatuan. Harta pribadi tersebut bisa di peroleh 

dengan perjanjian kawin dan bisa juga karena adanya kehendak atau syarat 

dari si penghibah atau pewaris258. Jadi menurut KUHPerdata aapabila suami 

istri pada waktu akan melakukan perkawinan tidak mengadakan perjanjian 

perkawinan pisah harta diantara mereka maka akibat dari perkawinan itu 

terjadi percampuran kekayaan suami istri menjadi satu milik orang berdua 

bersama-sama dan bagian masing-masing dalam kekayaannya tersebut 

menjadi separuh. 

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 124 KUHPerdata, suamulah yang 

berhak mengurus harta bersama termasuk wewenang melakukan perbuatan 

terhadap harta tersebut, sebagaimana isi pasal 124 KUHPerdata sebagai 

berikut : 

 

 

                                                            
258  Fahmi Al Amruzi, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan, Studi Komparatif Fiqh, KHI 

Hukum Adat dan KUHPedata, (Yogyakarta : Aswaja Presindo, 2014), hlm. 74 
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1. Hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu 

2. Dia boleh menjual, memindah tangankan dan membebani tanpa 

bantuan istrinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam pasal 140. 

3. Dia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah antara 

mereka yang sama-sama masih hidup, baik barang tak bergerak 

maupun keseluruhan atau suatu bagian atau jumlah yang tertentu dan 

barang-barang bergerak, bila bukan kepada anak-anak yang lahir 

dalam perkawinan mereka, untuk memberi suatu kedudukan. 

4. Bahkan dia tidak boleh menetapkan ketentuan dengan cara hibah 

mengenai sesuatu barang khusus, bila dia memperuntukkan untuk 

dirinya hak pakai hasil dari barang itu. 

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa dalam 

mengurus persatuan harta kekayaan, hanya suami yang berwenang melakukan 

perbuatan-perbuatan terhadap kekayaan tersebut. Namun demikian 

pengecualian yakni suami tidak di perbolehkan menerus sebagaimana dalam 

pasal 140 ayat 3 KUHPerdata yag menyatakan bahwa mereka juga berhak 

untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada golongan harta bersama, 

barang-barang tetap surat-surat pendaftaran dalam buku besat pinjaman 

negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang di peroleh atas 

nama istri, atau yang selama perkawinan dan pihak istri jatuh ke dalam harta 

bersama, tidak boleh di pindah tangankan atau dibebani oleh suami tanpa 

persetujuan istri. 



 
 
 
 
 
 

173 
 

 
 

Begitu juga dalam pasal 140 ayat 2 ditentukan bahwa dengan 

demikian perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang di peruntukkan 

bagi si suami sebagai kepala persatuan suami istri, namun hal ini tidak 

mengurangi wewenang istri untuk mensyaratkan bagi dirinya penerusan harta 

kekayaan pribadi, bail barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak 

bergerak disamping penikmatan penghasilan pribadi secara bebas.  

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto membegai harta benda dalam 

perkawinan ke dalam 4 bagian diantaranya adalah259 : 

1. Harta kekayaan yang diperoleh dari suami istri yang merupakan 

warisan atau hibah pemberian kerabat yang dibawa ke dalam 

perkawinan. 

2. Harta kekayaan yang diperoleh dari usaha suami istri yang diperoleh 

sebelum dan selama perkawinan. 

3. Harta kekayaan yang diperoleh dari hadiah kepada suami dan istri 

pada waktu perkawinan. 

4. Harta kekayaan yang diperoleh suami dan istri pada masa perkawinan. 

Begitu juga menurut Hilman Hadikusumah pengelompokan harta 

perkawinan sebagai berikut260 : 

1. Harta bawaan, yaitu harta yang dibawa oleh suami dan istri ke dalam 

ikatan perkawinan, baik berupa hasil jerih ayah masing-masing 

                                                            
259 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, Persada 

2002), hlm. 204 
260 Hilman Hadikusumah, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan : Hukum 

Adat, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 123-124 



 
 
 
 
 
 

174 
 

 
 

ataupun yang bersama dari hadiah atau warisan yang diperolah 

sebelum dan sesudah perkawinan mereka berlangsung. 

2. Harta pencarian yakni harta yang diperoleh sebagai hasil karya suami 

dan istri selama ikatan perkawinan berlangsung. 

3. Harta peninggalan. 

4. Harta pemberian seperti hadiah, hibah, dan lain-lain.  

    Menurut Imam Sudrajat menggolongkan harta perkawinan ke dalam 4 macam 

yakni261 : 

1. Harta yang di peroleh atau di kuasai suami istri sebelum perkawinan yaitu 

harta bawaan. 

2. Harta yang diperoleh atau dikuasai suami istri bersama-sama selama 

perkawinan yaitu harta pencarian. 

3. Harta yang diperoleh atau dikuasai suami istri secara perseorangan 

sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta pengasilan. 

4. Harta yang diperoleh suami istri bersama ketika upacara perkawinan 

sebagai hadiah yang kita sebut hadiah perkawinan. 

Secara Normatif, terdapat perbedaan yang tajam antara penguasaan harta 

bersama dan harta bawaan, hadiah dan atau harta warisan selama perkawinan  

berlangsung. Harta bawaan, harta hadiah, harta warisan bibawah penguasaan 

masing-masing suami istri artinnya bahwa pihak yang menguasai harta tersebut 

dengan bebas dapat melakukan apa saja terhadap hartanya itu, sehingga jika salah 

satu pihak suami istri ingin melakukan perbuatan hukum atas hartanya itu, seperti 

                                                            
261 Imam Sudrajat, Hukum Adat, (Yogyakarta : Liberty, 2010), hlm. 143-144   
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menjual, menggadaikan dan lain-lain harus mendapatkan persujuan dari pihak 

lainya. Maka disinlah lah di perlukan adanya sebuah perjanjian antara suami istri 

terhadap penguasaan harta benda dalam perkawinan.    

Di Malaysia dalam Akta membaharui Undang-undang (perkawinan dan 

Perceraian) 1976  pula tidak memberikan takrif yang jelas apa yang di maksud 

dengan harta perkawinan dalam kes Ching Seng Woah Iwn Lim Shook Lin. Dapat 

memberikan gambaran yang  jelas berhubungan apa yang di maksud dengan harta 

perkawinan seperti yang diungkap oleh Yang Arif Hakim Mahkamah Rayuan, 

Mahadev Shankar dan dipetik melalui kata sebagai berikut262  :    

Bahawa apa-apa benda atau barangan atau apa-apa sumbangan yang 

diberikan sama ada usaha sendiri atau bersama terhadap kesejahteraan keluarga 

itu dianggap sebagai harta. 

Harta atau aset perkawinan itu boleh dirumuskan sebagai berikut dan ia 

termasuklah263 : 

1. Apa-apa harta yang diperoleh pada masa perkahwinan. 

2. Apa-apa harta dibawa masuk ke dalam perkahwinan lalu dijadikan 

barangan atau benda guna sama. 

3. Apa-apa hadiah atau pemberian yang diterima oleh pasangan sebagai 

hadiah perkahwinan atau atas sebab perkahwinan untuk kepentingan 

bersama atau, 

                                                            
262 Shamsuddin Sihor dan Noor Aziah Mohd Awal, Undang-udang Kelurga (Sivil) Siri 

Perkembangan Undang-undang di Malaysia, (Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), 
hlm. 181-182 

263 Ibid, hlm. 184  
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4. Apa-apa harta yang diterima oleh salah satu pihak dan di bawa masuk ke 

dalam perkahwinan. 

5. Pendapatan dan wang simpanan yang diterima atau di peroleh dalam masa 

perkahwinan. 

  

G. Persamaan dan Perbedaan Hukum Perkawinan di Indonesia dan 

Malaysia. 

 

Dalam hal hukum perkawinan dan tata cara perkawinan, Indonesia 

dan Malaysia mempunyai beberapa kesamaan, yaitu : 

1. Adanya undang-undang khusus yang mengatur masalah perkawinan 

dan perceraian. 

2. Adanya wali hakim apabila wali dari pihak-pihak keluarga tidak bisa 

mewakilkan. 

3. Adanya kursus pranikah bagi pasangan yang ingin menikah dan taklik 

talak ketika akad nikah diberlangsungkan. 

4. Sama-sama mengizinkan poligami (dengan syarat dan ketentuan yang 

berlaku). 

5. Adaya Pengadilan Agama yang mengatur masalah hukum 

kekeluargaan untuk orang Islam. tapi dalam hal ini di Malaysia dikenal 

dengan pengadilan syari’ah. 

6. Sama-sama mengizinkan pekawinan campuran. 

7. Sama-sama mempunyai pengadilan khusus untuk mengatur masalah 

perkawinan dan perceraian non muslim. 

Sedangkan perbedaan-perbedaannya yaitu : 
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1. Karena di Malaysia adalah negara federal, maka setiap negara 

Malaysia (dalam hal ini adalah negara bagian) terdapat perbedaan 

dalam prosedur untuk mengajukan perkawinan dan perceraian. 

2. Selain itu terdapat dari segi umur pada laki-laki yang ingin menikah 

3. Malaysia tidak mencantumkan atau memasukan perjanjian perkawinan 

dalam hukum perkawinannya 

4. Meskipun Malaysia adalah bekas jajahan Inggris tetapi dalam hal 

penindakan penyimpangan poligami dan pasangam yang berbuat zina, 

Malaysia menerapkan konsep hukum yang lebih tegas. 

Adapun  yang yang melatar belakangi terjadinya persamaan dan 

perbedaan tersebut, hal ini bisa di lihat dari sistem hukum Malaysia dan 

Indonesia yang berbeda, karena Malaysia merupakan bekas jajahan 

Inggris sedangkan Indonesia bekas jajahan Belanda dan Jepang. Jika di 

lihat dari hukum yang dibawa oleh kedua negara penjajah tersebut, maka 

bisa kita melihat bahwa Inggris merupakan negara yang menganut sistem 

hukum Angli Saxon, yang berarti Inggris memakai yurispridensi untuk 

mengambil suatu tindakan hukum. Sedangkan Belanda merupakan negara 

yang menganut sistem hukum eropa continental, yang berarti belanda 

lebih memakai undang-undang untuk mengambil suatu tindakan hukum.       

 

 

 

 

   



 
 
 
 
 
 

249 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian ini yang dirumuskan 

sebelumnya, maka pada bab ini dapat dibuat kesimpulan sebagai jawaban 

terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian hukum 

normatif yang dilakukan dengan memperoleh bahan-bahan menunjang data 

dalam penelitian ini yang mengkaji tentang legalitas perjanjian perkawinan 

pranikah di Indonesia dan Malaysia dalam persepektif maqāṣid al-syarī’aḧ serta 

mengacu kepada analisis yang telah dilakukan kemudian dapat dikemukakan 

sejumlah kesimpulan sebagai berikut : 

1. Analisis penetapan dan putusan dari sisi maqāṣid al-syarī’aḧ bahwa sengketa 

yang subtansi mengenai akta perjanjian perkawinan yang buat di hadapan 

notaris lebih kepada maslahatnya yang lebih kuat ketimbang mafsadahnya 

sehingga akta perjanjian perkawinan tersebut sudah sesuai dengan prosedur 

legalitas dalam perjanjian perkawinan. Sedangkan perjanjian perkawinan di 

negeri Malaysia dari sisi maqāṣid al-syarī’aḧ dapat dikatakan bahwa 

perjanjian perkawinan yang dibuat lebih cenderung banyak mafsadahnya 

dibandingkan dengan masalahahnya di karenakan pengaturan dan legalitas 

sebuah perjanjian perkawinan sendiri belum diatur secara jelas dalam undang-

undang kelurga Islam Malaysia. 
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2. Dalam pelaksaanan perjanjian perkawinan di Indonesia dan Malaysia yang 

penulis temukan berbeda, di Indonesia mengenal ada dua perjanjian 

perkawinan yakni perjanjian perkawinan dalam konsep sighat taklik talaq 

yang diucapkan setelah akad nikah dan perjanjian perkawinan yang buat 

sebelum dan sesudah dilangsungkan perkawinan dan buat di hadapan notaris 

dan di daftarkan di kantor urusan agama dan catatan sipil bagi yang beragama 

selain Islam. Di Malaysia hanya mengenal perjanjian ta’liq, sementara untuk 

perjanjian pra-perkahwinan  yang di buat hanya secara sukarela 

kedudukannya bisa berlaku apabila terjadi kes/kasus di kemudian hari dan di 

laporkan ke mahkamah. 

3. Kontribusi hukum  dalam perjanjian perkawinan di Indonesia dan Malaysia 

persepektif maqāṣid al-Syarī’aḧ yakni perjanjian perkawinan dapat dikatakan 

sebagai salah satu metode yang digunakan untuk mencegah makin maraknya 

perceraian di Indonesia dan Malaysia, sehingga Perjanjian perkawinan dapat 

dijadikan sebagai suatu jalan yang dapat dibuka ataupun  ditutup jika dilihat 

dari akibat hukumnya. Mengikuti  dari  akibat  hukumnya  apabila  akibat  

dari  hukum  melakukan perjanjian itu haram, maka yang dijadikan 

alat/jalan dapat dikatakan haram. Sebaliknya jika  melihat  dari  akibat  

hukum  membuat  perjanjian adalah sebagai upaya untuk mencegah 

pelanggaran dalam rumah tangga maka melalui perjanjian tersebut adalah 

suatu jalan yang halal dan wajib untuk dibuka demi kemashalatan dalam 

membangun rumah tangga. Oleh karena itu, pelanggaran-pelangaran yang 

terjadi dalam rumah tangga dapat mengakibatkan kemudharatan yang 
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nantinya akan membawa suami istri pada perceraian,  salah satu solusi 

yang baik bagi penulis dapat berikan dengan menggunakan perjanjian 

perkawinan suatu upaya  untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran dalam 

rumah tangga. Dengan menutup segala  hal-hal  kemungkinan  yang  dapat  

menimbulkan terjadinya perceraian dan perselisiahan, sehingga angka 

perceraian bisaberkurang, perkawinan suami istri dapat dipertahankan dan 

terlindungi dari hal-hal yang menyebabkan rumah tangga itu berantakan. 

Perjanjian perkawinan disini dibuat dimaksudkan mencapai kemashalatan 

bagi pasangan suami istri untuk menguatkan pelaksanaan hak dan kewajiban 

dalam membina rumah tangga sehingga menjadi keluarga sakinah, mawadah, 

warahmah dan berkah. 

 

B. Saran/Rekomendsi 

Realitas pasangan suami istri khususnya bagi umat Islam di Indoensia dan 

Malaysia berdasarkan data Mahkamah Agung Republik Indonesia dan rekod 

Jabatan  Kemajuan   Islam  Malaysia bahwa setiap tahunnya angka perceraian 

di kedua negara tersebut semakin meningkat bahkan berbagai macam persoalan, 

perselisihan dan pelangaran-pelanggaran dalam rumah tangga bermunculan, 

sehingga dalam mengantisipasi munculnya resiko potensial dapat menimpa 

kehidupan sebuah rumah tangga, maka pasangan suami isti dianjurkan untuk 

mempersiapkan perlindung preventif berupa pembuatan perjanjian perkawinan.    

konsep ini bisa terlaksana apabila didukung oleh peraturan pemerintah yang jelas, 

baik materil maupun formil. Peraturan tersebut dapat berupa membuat yang baru 

atau merevisi, memperbaiki atau menyempurnakan yang telah ada, dimana  
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berbagai upaya dan usaha untuk menjaga pertahanan kehidupan bisa dirasakan 

dalam menjalani kehidupan guna mewujudkan konsep yang ideal (ma’ruf) dalam 

perjanjian perkawinan dengan melibatkan negara demi menghindari praktek 

private affair, yang dapat menzalimi salah satu pasangan suami istri. 

Memasukkan aturan/seksyen tersendiri mengenai perjanjian perkawinan 

dalam akta, enakmen, ordinan di dalam undang-undang Malaysia sehingga 

capaian kemashalatan perjanjian perkawinan bagi pasangan suami istri untuk 

menguatkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam mewujudkan keluarga 

sakinah, mawaddah, warahmah dan berkah bisa terpenuhi. 
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