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Motto 

 

ُ َعْنُه ُكْربَ  نْ َيا نَ فََّس اَّللَّ َس َعْن ُمْسِلٍم ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب الدُّ ََسَّ َمْن نَ فَّ َمْن  ََ َِِياَمِة  ِِ اْل ْْ َر ًة ِمْن ُكَرِب ََ 
َر  ََسَّ نْ َيا  مَ َعَلى ُمْعِسٍر ِف الدُّ ََ ََاْْلِخَرِة  نْ َيا  ُ َعَلْيِه ِف الدُّ نْ َيا َست َ اَّللَّ ُ ْن َستَ َر َعَلى ُمْسِلٍم ِف الدُّ َر اَّللَّ

ِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد ِف  ْْ ُ ِف َع ََاَّللَّ ََاْْلِخَرِة  نْ َيا  ِن َخِخيهِ َعَلْيِه ِف الدُّ ْْ   َع

 

Artinya: "Barang siapa yang meringankan (menghilangkan) kesulitan 

seorang muslim kesulitan-kesulitan duniawi, maka Allah akan meringankan 

(menghilangkan) baginya kesulitan di akhirat kelak. Barang siapa yang 

memberikan kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan di dunia, maka 

Allah akan memudahkan baginya kemudahan (urusan) di dunia dan akhirat. 

Dan  barang siapa yang menutupi (aib) seorang muslim sewaktu di dunia, maka 

Allah akan menutup (aibnya) di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah akan 

senantiasa menolong seorang hamba selalu ia menolong saudaranya".1 

 

 

“Kita hanya jenis monyet yang lebih maju diplanet kecil yang 

terletak ditata surya yang tak begitu besar. Tetapi kita dapat mengerti 

alam semesta, itu membuat kita sangat spesial”. - Steven Hawking 

                                                           
1 HR. Tirmidzi 1853. 
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1. Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufiq, inayah, serta karunia berupa 

kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga penulis yang lemah ini 
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2. Nabi besar, Nabi panutan umat, Nabi akhiruzzaman, baginda Nabi Muhammad 

Saw. kekasih yang paling dicintai dan paling suci, sholawat beriring salam 

terhaturkan kepada beliau yang telah membimbing umatnya dari zaman 

jahiliyah menuju zaman islamiyah. 
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ABSTRAK 

Basyar, Muhtadi Anas. 2021. Perjanjian Perkawinan Menurut Peraturan Menteri 

Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 (Tinjauan Teori Peraturan Perundang-

undangan). Sikripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut 

Agama Islam Ponorogo. Pembimbing: Anjar Kususiyanah, M. Hum. 

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 

Tahun 2018, Tinjauan Teori Peraturan Perundang-undangan. 

Peraturan perihal perjanjian perkawinan telah ada sejak dari KUH Perdata 

dan sudah ada di negara Indonesia semenjak lama, namun sampai saat ini 

peraturan perjanjian perkawinan maupun erjanjian perkawinan itu belum dapat 

dikenal oleh banyak pihak khususnya di Kabupaten Ponorogo. Karena sampai saat 

ini, di Kabupaaten Ponorogo, belum ada satu pasanganpun yang telah 

membuatnya.  

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian tentang 

perjanjian perkawinan dengan judul: Perjanjian Perkawinan Menurut Peraturan 

Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 (Teori Pembuatan Peraturan 

Perundang-undangan). Adapun fokus penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

(1) bagaimana analisis filosofis perjanjian perkawinan menurut Peraturan Menteri 

Agama Nomor 19 Tahun 2018?. 2) Bagaimana analisis yuridis perjanjian 

perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018?. 3) 

Bagaimana analisis sosiologis perjanjian perkawinan menurut Peraturan Menteri 

Agama Nomor 19 Tahun 2018?. 

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Library Research). 

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Agama 

Nomor 19 tahun 2018, Buku Legal drafting karya dan Buku Hukum Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan untuk sumber data sekundernya 

menggunakan beberapa buku penunjang, beberapa aturan pendukung dan 

beberapa jurnal maupun dokumen yang relevan dengan yang peneliti kaji. 

Adapun penelitian ini menemukan hasil sebagai berikut: (1) Aspek 

filosofis dalam perjanjian perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 

19 tahun 2018 telah sesuai dengan nilai-nilai falsafah bangsa. (2) Secara yuridis, 

peraturan tentang perjanjian perkawinan yang dimuat oleh Peraturan Menteri 

Agama No. 19 Tahun 2018  sudah ideal dan sudah sesuai dengan teori 

pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (3) Pengembangan  peraturan 

tentang perjanjian perkawinan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat namun 

belum dapat dikenali oleh masyarakat secara menyeluruh. 
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KATA PENGANTAR 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

Dengan rasa syukur yang dalam kehadirat Allah Swt. yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 
 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah berikut: 

1. Pedoman Transliterasi 

 

Arab Ind. Arab Ind. Arab Ind. Arab Ind. 

 K ك }d ض D د ْ  ْ   ء

 L ل T ط Dh ذ B ب

 M م }z ظ R ر T ت

 N ن ‘ ع Z ز Th ث

 H ه Gh غ S س J ج

 W و F ف Sh ش }h ح

 Y ي Q ق }S ص Kh خ

 
 

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan 

horizontal di atas huruf a, i dan u. 

3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua 

huruf “ay” dan “aw” 

Contoh: Bayna, ‘layhim, qawl, mawd}u’ah 
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4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum 

terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring. 

5. Bunyi hidup   akhir   sebuah   kata   tidak   dinyatakan   dalam   transliterasi. 

Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.  

Contoh: 

Ibn Taymi>yah bukan Ibnu Taymi>yah. Inna al-di>n ‘inda Alla>h al-Isla>m 

bukan inna al-din>na ‘inda Alla>hi al-Isla>mu.......fahuwa wa>jib bukan 

fahuwa wa>jibu dan bukan bula fahuwa wa>jibun. 

 

6. Kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah dan berkedudukan sebagai sifat 

(na’at) dan id}a>fah ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan mud}a>f 

ditransliterasikan dengan “at”. 

Contoh: 

 

a. Na’at dan mud}a>f ilayh : Sunnah sayyi’ah, al- maktabah al-mis}riyyah 

 

b. Mud}a>f` : mat}ba’at al-‘a>mmah 

 

7. Kata yang berakhir dengan ya’ mushaddadah (ya’ bertashdid) ditransliterasikan 

dengan i>. Jika i> diikuti dengan ta’ marbu>t}ah maka transliterasinya adalah 

i>yah. Jika ya’ bertashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan yy. 

Contoh: 

a. Al-Ghaza>li>, al-Nawa>wi> 
 

b. Ibnu Taymi>yah, al- Jawzi>yah. 

 

c. Sayyid, mu’ayyid, muqayyid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat 

norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh 

lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur  yang  

ditetapkan  dalam  Peraturan Perundang-undangan.1 Peraturan Perundang-

undangan merupakan sesuatu hal yang pokok, dalam artian merupakan suatu 

hal yang penting karena negara Indonesia merupakan negara hukum. 

Istilah Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan berasal 

dari kata “Undang-undang” yang merujuk kepada jenis atau bentuk peraturan 

yang dibuat oleh negara. Dalam literatur Belanda dikenal dengan istilah 

“wet” yang mempunyai dua macam arti yaitu “wet in formele zin” dan “wet 

in mateiele zin” yaitu pengertian Undang-undang yang didasarkan kepada 

bentuk dan cara terbentuknya serta pengertian Undang-undang yang 

didasarkan isi atau substansinya.2 

Pembedaan keduanya dapat dilihat hanya dari segi penekanan atau 

sudut penglihatan. Suatu Undang-undang dapat dilihat dari segi bentuknya 

yang dapat dilihat sebagai dua hal yang berbeda atau sama sekali terpisah. 

Ada dua pendapat mengenai pengertian pembentukan “wet”. Pertama, 

                                                           
1 Pasal 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 

TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
2 Ni’matul Huda, dkk, Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, (Bandung: 

Nusa Media, 2019) 4. 
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pembentukan “wet” adalah pelaksanaan suatu tugas tertentu. Kedua, 

pembentukan “wet” adalah permulaan perumusan prosedur formal yang 

merupakan syarat bagi terbentuknya “wet”. 

Dalam pandangan pendapat pertama yang menganut pemahaman 

tentang “wet” adalah materiil menganggap bahwa pembentukan “wet” 

dibebani tugas tertentu, sehingga pengertian tentang apa yang dimaksud 

dengan “wet” ialah suatu peraturan yang mengandung isi atau materi tertentu 

dan karena itu diperlukan prosedur pembentukan yang tertentu pula (het 

materiele wetsbegrip). Sedangkan menurut pendapat kedua, pembentukan 

“wet” merupakan permulaan dari suatu prosedur formal, tidak peduli materi 

yang terkandung didalam “wet” tersebut. pendapat ini disebut pemahaman 

tentang “wet” yang formal (het formele wetsbegrip). 

Menurut Hans Kelsen, untuk membentuk produk hukum yang 

demokratis terdapat 3 tahapan utama yang harus dilalui. Tahapan tersebut 

yaitu sosiologis, politis dan yuridis. Penjelasan mengenai tiga tahapan 

tersebut adalah sebagai berikut:3 

1. Tahapan Sosiologis 

Secara makro proses penyusunan suatu produk hukum (peraturan) 

dalam tahapan sosiologis berlangsung dalam masyarakat dan ditentukan 

oleh tersedianya bahan-bahan didalamnya. Dalam konteks sosiologis, 

faktor masyarakat merupakan tempat timbulnya suatu kejadian, 

permasalahan atau tujuan sosial. Namun demikian, permasalahan baru 

                                                           
3 Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Jakarta Timur: 

Sinar Grafika, 2018), 128-129. 
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akan menjadi permasalahan kebijaksanaan (policy problem) bila problem-

problem itu dapat membangkitkan orang banyak untuk melakukan 

tindakan terhadap problem-problem itu. 

2. Tahapan Politis 

Tahapan ini berusah mengidentifikasi problem dan kemudian 

merumuskan lebih lanjut. Disini seluruh ide atau gagasan yang berhasil 

diidentifikasi dalam proses sosiologis itu dipertajam lebih lanjut dalam 

wacana yang lebih kritis oleh kekuatan yang ada dalam masyarakat. 

Tahapan poliitis inilah yang sangat menentukan, apakah ide atau gagasan 

itu perlu dilanjutkan atau diubah untuk selanjutnya memasuki tahap 

yuridis. Konteks pemahaman politis ini sangat menentukan bagi lahirnya 

suatu peraturan karena harus disadari bahwa peraturan hukum itu 

merupakan salah satu alat yang penting untuk menyalurkan dan 

mewujudkan salah satu alat yang penting untuk menyalurkan dan 

mewujudkan tujuan-tujuan kebijaksanaan pemerintah. 

3. Tahapan Yuridis 

Tahapan ini merupakan tahapan lanjutan dari tahapan pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan yang demokratis. Dimana setelah problem 

berhasil diidentifikasi melalui tahapan sosiologis, kemudian tahapan politi 

smenyimpulkan tahapan tersebut layak diatur dalam aturan hukum yang 

berisi peraturan atau kebijaksanaan pemerintah atau suatu masalah hukum 

yang dihadapi oleh masyarakat. 
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Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 tahun 2018 merupakan salah 

satu produk hukum berupa Peraturan Perundang-undangan yang ada didalam 

negara Indnesia yang didalamnya memuat tentang perjanjian perkawinan. 

Perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan yang diapat dibuat oleh calon 

pasangan suami-isteri atau yang sudah menjadi pasangan suami-isteri yang 

dibuat secara tertulis dihadapan notaris dan kemudian disahkan oleh pegawai 

pencatatan perkawinan yang isinya berlaku kepada kedua belah pihak dan 

juga dapat berlaku kepada pihak ketiga selama pihak ketiga tersangkut. 

Menurut Peraturan Menteri Agama No. 19 tahun 2018, perjanjian 

perkawinan dapat dibuat ketika sebelum melakukan perkawinan, ketika 

melakukan perkawinan atau selama dalam ikatan perkawinan. Pelonggaran 

perihal waktu pembuatan yang sudah diberikan oleh Peraturan Menteri 

Agama No. 19 tahun 2018 daripada peraturan-peraturan yang lebih dahulu 

yang hanya membatasi waktu diperbolehkannya untuk dibuat hanya terbatas 

pada waktu sebelum melakukan perkawinan dan ketika melakukan 

perkawinan ini ternyata belum mampu untuk membuat masyarakat 

Kabupaten Ponorogo tertarik membuatnya. 

Dari sekian banyak jumlah pengaju perkawinan yang ada di Kabupaten 

Ponorogo dari tahun ketahunnya ternyata belum ada satupun pasangan yang 

sudah membuat perjanjian perkawinan. Hal ini memunculkan tanda tanya 

pada pemikiran penulis terkait peraturan yang sudah diterbitkan oleh Menteri 

Agama mengenai perjanjian perkawinan ini mengenai aspek apa yang 
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kemudian membuat perjanjian perkawinan ini belum dikenal oleh masyarakat 

Kabupaten Ponorogo.  

Berangkat dari bahasan diatas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam hal-

hal diatas dengan tema perjanjian perkawinan yang penulis angkat dengan 

judul “PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT PERATURAN 

MENTERI AGAMA RI NOMOR 19 TAHUN 2018 (Teori Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan)”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana analisis filosofis perjanjian perkawinan menurut Peraturan 

Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018?  

2. Bagaimana analisis yuridis perjanjian perkawinan menurut Peraturan 

Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018? 

3. Bagaimana analisis sosiologis perjanjian perkawinan menurut Peraturan 

Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, peneliti mempunyai tujuan dalam 

menyusun karya ilmiyah ini. Tujannya adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui aspek filosofis perjanjian perkawinan berdasarkan 

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018.  
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2. Untuk mengetahui aspek yuridis perjanjian perkawinan berdasarkan 

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018.  

3. Untuk mengetahui aspek sosiologis perjanjian perkawinan berdasarkan 

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018. 

 

D. Manfaat Teoritis 

Dari penelitian ini, peneliti berharap memberikan manfaat diantaranya: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam bidang 

perkawinan khususnya tentang perjanjian perkawinan sehingga 

setidaknya perjanjian perkawinan ini tidak lagi dianggap tabu oleh 

masyarakat. 

b. Dapat menjadi bahan rujukan bagi akademisi juga kaum praktisi dalam 

hal perjanjian perkawinan. 

2. Manfaat Praktis 

Menjadi Yudisial review mengenai perjanjian kawin untuk para legal 

dan penegak hukum. 

 

E. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka ini digunakan peneliti untuk menemukan data yang 

tersedia dalam penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang 

dikaji dalam skripsi ini. Beberapa kajian yang peneliti temukan adalah 

sebagaimana berikut. 
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Pertama, skripsi oleh Putri Safitry, 2020, yang berjudul “Perjanjian 

Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Perempuan 

Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan 

69/PUU/XIII/2015”.4 Dalam skripsi ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu: 

Pertama, Apa yang melatarbelakangi Hakim Mahkamah Konstitusi 

melakukan uji materil terhadap Pasal 29 Undang-undang Perkawinan. Kedua, 

Bagaimana kedudukan hukum terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat 

pascaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 yang 

memberikanperlindungan hukum terhadap perempuan yang melakukan 

perkawinan campuran. 

Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan metodologi penelitian 

yuridis normatif dengan pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus. 

Adapun untuk pengumpulan bahan hukumnya menggunakan study 

kepustakaan.  

Hasil penelitian yang dibahas dalam skripsi ini membahas tentang latar 

belakang hakim dalam melakukan uji materiil pada Pasal UUP ayat (1) frasa 

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dan pada Pasal 29 

ayat (4) frasa ....”sejak perkawinan berlangsung” telah membatasi kebebasan 

2 orang individu untuk melakukan atau kapan melakukan “perjanjian”, 

sehingga alasan tersebut hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan karena 

bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 dan memberikan 

kedudukan hukum terhadap perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah 

                                                           
4 Putri Safitry, Skripsi Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi 

Perempuan Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan 

69/PUU/XIII/2015, (Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2020) 
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Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengikat pihak suami-istri dan 

tidak merugikan pihak ketiga yang tersangkut dan disahkan ke Kantor 

Pencatatan Perkawinan yang bertujuan perjanjian perkawinan tersebutu 

mengikat para pihak dan pihak ketiga. 

Perbedaan dalam penelitian peneliti dengan penelitian dalam skripsi ini 

adalah: Pertama, terletak pada landasan hukum yang dibahas. Jika dalam 

skripsi ini landasan hukumnya merujuk pada putusan Mahkamh Konstitusi 

Nomor 69/PUU-XIII/2015, maka peneliti merujuk pada Peraturan Menteri 

Agama RI nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan. Kedua, 

terletak pada objek bahasan. Objek bahasan pada skripsi ini adalah tentang 

perlindungan hukum bagi perempuan perkawinan campuran, sedangkan yang 

akan diangkat peneliti adalah pengaruh hadirnya PMA terhadap pembuatan 

perjanjian perkawinan. 

Kedua, skripsi yang disusun oleh Wahyu Renita Retnasari, 2016, 

dengan judul “Perjanjian Perkawinan Menurut Praktisi Hukum Di Kabupaten 

Ponorogo (Study atas Pandangan Hakim, Advokat dan Notaris Tentang 

Perjanjian Perkawinan Suami-Istri)5”. Dalam skripsi ini terdapat dua rumusan 

masalah, yaitu: Pertama, bagaimana pandangan praktisi hukum terhadap 

perjanjian perkawinan dalam ikatan perkawinan dan, Kedua, bagaimana 

pandangan praktisi hukum tentang bentuk-bentuk pelanggaran atas perjanjian 

perkawinan dalam ikatan perkawinan. 

                                                           
5 Wahyu Renita Ratnasari, Skripsi Perjanjian Perkawinan Menurut Praktisi Hukum Di 

Kabupaten Ponorogo (Study atas Pandangan Hakim, Advokat dan Notaris Tentang Perjanjian 

Perkawinan Suami-Istri), (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016) 
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Dalam penelitiannya peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan cara wawancara, dokumentasi, dan ditunjang dengan buku-buku 

sebagai referensi dan teorinya. 

Hasil penelitan skripsi ini mengungkapkan bahwa pertama, pandangan 

praktisi hukum seperti Hakim, Advokat dan Notaris tentang perjanjian 

perkawinan berbeda beda, ada yang berpendapat perjanjian perkawinan 

memiliki dampak positif membuat perkawinan menjadi harmonis dan ada 

juga yang berpendapat memiliki dampak negatif yang akan membebani psikis 

dan mental suami-istri. Kedua, terkait pelanggaran dalam perkawinan 

pendapat praktisi hukum yang sesuai dengan undang-undang adalah yang 

perjanjian yang dibuat dihadapan penghulu atau notaris. Sedangkan yang 

tidak sesuai adalah yang dibuat diabawah tangan. Sedangkan dalam fiqh yaitu 

bentuk pelanggaran dalam taklik talak dan yang tidak melanggar syariat 

Islam. Dan pandangan yang diajukan praktisi hukum baik yang pro maupun 

yang kontra telah sesuai dengan fiqh maupun perundang-undangan. 

Perbedaan dalam penelitian peneliti dengan yang dimuat dalam skripsi 

ini adalah pada objek kajiannya. Objek bahasan pada skripsi ini membahas 

tentang pendapat para praktisi hukum terhadap perjanjian perkawinan yang 

goalnya adalah pembahasan tentang implikasi perjanjian perkawinan pada 

pembuatnya (suami-istri), sedangkan yang menjadi kajian peneliti adalah 

pengaruh hadirnya PMA terhadap pembuatan perjanjian perkawinan.  
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Ketiga, skripsi yang disusun oleh Atik Dina Silmi, 2020, dengan judul 

“Implikasi Perjanjian Perkawinan Terhadap Keharmonisan Keluarga (Study 

Di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)”.6 Dalam skripsi ini terdapat dua 

rumusan masalah, yaitu: Pertama, bagaimana praktek perjanjian perkawinan 

di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dan, kedua, bagaimana implikasi 

perjanjian perkawinan terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Depok 

Kabupaten Sleman. 

Dalam penelitiannya peneliti menggunakan metode penelitian lapangan 

(field research) dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologi. Adapun 

pola yang dibangun adalah dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsi 

hukum sebagai istitusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan nyata. 

Hasil penelitan skripsi ini mengungkapkan bahwa perjanjian 

perkawinan yang ada adalah perjanjian pisah harta karena faktor perkawinan 

campuran. Secara legalitas, perjanjian tersebut sudah sesuai dengan ketentuan 

undang-undang nomor 1 tahun 1974, KUH Perdata dan Kompilasi Hukum 

Islam. Selanjutnya ditinjau dari beberapa indikator keharmonisan keluarga, 4 

keluarga pembuat perjanjian yang diteliti menunjukkan bangun keluarga yang 

harmonis. Adapun mengenai implikasi perjanjian perkawinan terhadap 

keharmonisan keluarga, pada dasarnya perjanjian tersebut tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan. Secara administratif, adanya perjanjian perkawinan 

membantu dalam pengaturan harta bersama serta memberi jaminan keamanan 

atas hak milikaset masing-masing pihak. Sedangkan dalam pelaksanaannya, 

                                                           
6 Atik Dina Silmi, Skripsi Implikasi Perjanjian Perkawinan Terhadap Keharmonisan 

Keluarga (Study Di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman), (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 

2020). 
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perjanjian pisah harta dilaksanakan dengan mengedapnkan sikap saling 

gotong royong dan musyawarah bersama. 

Perbedaan dalam penelitian peneliti dengan yang dimuat dalam skripsi 

ini adalah pada pokok kajiannya. Pokok kajian pada skripsi ini adalah 

membahas tentang implikasi dari pembuatan perjanjian perkawinan terhadap 

keharmonisan suatu keluarga, sedangkan pokok bahasan peneliti adalah 

perihal perjanjian perkawinan yang ditinjau dengan PMA No. 19 tahun 2018 

dengan menggunakan teori pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

library research (penelitian kepustakaan), yaitu telaah yang dilaksanakan 

untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada 

penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang 

relevan. 

Telaah semacam ini biasanya dilakukan dengan cara baru atau 

untuk keperluan baru. Dalam hal ini bahan-bahan pustaka itu diperlukan 

sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran atau gagasan baru sebagai 

bahan dasar untuk melakukan deduksi dari pengetahuan yang telah ada, 

sehingga kerangka teori baru dapat dikembangkan atau sebagai dasar 

pemecahan masalah.7 

                                                           
7 Mukhlison Effendi,et al., Buku Pedoman Penulisan Skripsi Kuantitatif, Kualitatif, Library 
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Kegiatan peneitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari 

berbagai literatur baik diperpustakaan atau di tempat-tempat lain. Literatur 

yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga 

berupa jurnal, majalah-majalah, dan bahan-bahan lainnya yang berupa data 

tertulis. 

Dari literatur tersebut dapat ditemukan berbagai teori, hukum, dalil, 

prinsip-prinsip, pendapat, dan gagasan yang dapat dipergunakan untuk 

menganalisis dan memecahkan masalah yang diselidiki. Berdasarkan 

sumber data tersebut penelitian ini kerap sekali disebut juga penelitian 

dokumentasi (documentary research) atau survey buku (book survey/ 

research).8 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah: 

a. Pendekatan Normatif Hukum 

Pedekatan Normatif Hukum merupakan pedekatan hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 

Pendekatan normatif hukum disebut juga pendekatan hukum doktrinal.9 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan normatif hukum adalah 

suatu proses untuk mengkaji suatu aturan hukum, prinsip-prinsip 

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum 

                                                                                                                                                               
dan PTK, (Ponorogo: STAIN Po, 2016), 55. 

8 S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 

1443. 
9 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2003), 13. 
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yang dihadapi.10 Pada pendekatan hukum jenis ini, seringkali hukum 

dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-

undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang 

merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. 

Dalam pendekatan normatif hukum ini peneliti menggunakan 

beberapa metode pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan 

yang dijadikan peneliti sebagai acuan dasar penelitiannya, kemudian 

peneliti menggunakan pendekatan historical dan konseptual juga untuk 

mengkaji unsur historis dan konsep dari peraturan tentang perjanjian 

perkawinan yang dimuat oleh PMA No. 19 Tahun 2018. Dalam hal ini 

peneliti mencoba menganalisa berdasarkan latar belakang dan konsep 

aturan tersebut.  

b. Pendekatan Filosofis Hukum 

Pada pendekatan ini memfokuskan kajiannya terhadap bagaimana 

cara memandang hukum sebagai seperangkat ide yang abstrak dan ide-

ide moral, diantara adalah kajian tentang moral keadilan. Hal ini karena 

Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang 

diidealkan (ideal norms) oleh suatu masyarakat kearah mana cita-cita 

luhur kehidupan bermasyarakat bernegara hendak diarahkan.11 

Pendekatan ini peneliti gunakan untuk mengkaji dasar filosofis dan 

nilai-nilai hukum yang terkandung tentang perjanjian perkawinan 

menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 dengan 

                                                           
10   Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 35. 
11 R.M Dworkin dkk, Filsafat Hukum, (Yogyakarta:  Merkid Press Yogyakarta, 2016), 1 
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menggunakan teori pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

c. Pendekatan Yuridis Hukum 

Pendekatan yuridis hukum merupakan pendekatan yang dilakukan 

berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, 

konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan 

yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula 

dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, 

peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan 

dengan penelitian ini. 

Pendekatan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan 

dengan substansi atau materi yang diatur. Beberapa persoalan hukum 

itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak 

harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari 

Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah 

ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali 

belum ada12.  

Pendekatan ini peneliti gunakan untuk mengkaji mengenai 

Undang-undang tentang perjanjian perkawinan yang dimuat oleh 

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan 

perkawinan yang didalamnya juga memuat peraturan tentang perjanjian 

perkawinan. 

 

                                                           
12 Ibid, Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 35 



15 
 

 
 

d. Pendekatan Sosiologis Hukum 

Merupakan metode pendekatan yang meninjau fungsi dari suatu 

hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup 

masyarakat. Metode sosiologis hukum juga dapat digunakan untuk 

meninjau aspek sosiologis yang terjadi dalam prosesnya dalam 

membuat suatu peraturan Perundang-undangan.  

Metode pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan hukum 

sosiologis, hal ini disebabkan metode dalam pendekatan ini juga 

dilakukan dengan mengkaji faktor-faktor sosial yang turut 

melatarbelakangi terjadinya sesuatu maupun juga dapat dilakukan untuk 

mengkaji orang yang berkaitan dalam menjalani suatu hubungan dalam 

kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat, 

sehingga kenyataan yang terjadi diambil dalam suatu masyarakat, badan 

hukum atau badan pemerintah.  

Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris atau 

sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data 

yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian empiris, hal 

yang diteliti terutama adalah data primer.13 Dalam penelitian ini peneliti 

gunakan pendekatan ini untuk mengkaji perihal perjanjian perkawinan 

dengan meninjaunya melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahu 

2018 dengan meninjau aspek sosial turut melatarbelakangi hadirya atau 

aspek sosial yang terjadi selama fase pembuatan peraturan tentang 

                                                           
13 Ronny Hanitijo Soemitro, Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris), 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154. 
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perjanjian perkawinan ini. 

3. Data dan Sumber Data 

a. Data Penelitian  

Data sebuah penelitian merupakan hal yang paling pokok dan utama, 

karena dengan adanya data penelitian dapat dilakukan. Sedangkan untuk 

mendapatkan datadiperlukan penggalian terhadap sumber-sumber data. 

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data sebagai landasan ilmiah 

untuk mengkaji dan menelaah pokok-pokok permasalahan diperoleh dari 

literatur yang mendukung dan berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, 

yaitu yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan. 

b. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

ada dua, yaitu: 

1) Sumber data primer 

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung 

darisumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.14 Adapun 

sumber data primer penelitian ini yakni:  

a) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan 

Perkawinan. 

b) Erina Pane, Legal Drafting, (Bandar Lampung: Harakindo 

Publishing, 2019). 

                                                           
14 S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 143 
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c) Ahmad Redi, Hukum Pembentuka Peraturan Perundang-undangan, 

(Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018 

2) Bahan data sekunder 

Sumber data Sekunder merupakan bahan yang ditulis dan 

dipublikasikan oleh seorang penulis yang tidak secara langsung 

melakuakn pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang ia 

diskripsikan.15 Dengan kata lain, penulis bukanlah penemu teori. 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain: 

a) Ni’matul Huda, dkk, Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-

undangan, (Bandung: Media Utama, 2019). 

b) KUHPerdata 

c) KHI 

d) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 

e) Jurnal-jurnal yang relevan 

4. Tehnik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standart 

untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini termasuk penelitian 

kepustakaan yaitu studi literatur dan studi dokumentasi.16 Oleh karena itu 

teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pengumpulan data 

literer yaitu bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek pembahasan 

yang dimaksud. 

                                                           
15 Ibid, 143. 
16 Afifudin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 140. 
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Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang 

relevan atau sesuai dengan yang dibutuhkan. Data penelitian ini dari buku, 

artikel ilmiah maupun sumber kredibel lainnya yang reliabel dan juga 

sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan. Studi Pustaka ini berupa 

beberapa buku yang penulis telah lampirkan diatas yang dijadikan penulis 

sebagai rujukan sumber data dalam melakukan penelitian. Adapun 

contohnya adalah buku Legal Drafting dan buku Hukum Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan.  

Sedangkan studi dokumen ini dilakukan dengan mengandalkan 

dokumen sebagai salah satu sumber data yang digunakan untuk 

melengkapi penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa sumber 

tertulis, gambar atau foto, atau lain sebagainya. Dalam penelitian ini, 

dokumen yang dikaji mungkin seperti dokumen yang terlampir pada buku 

pencatatan perkawinan dan lain sebagainya.  

Adapun yang peneliti jadikan sebagai studi pustaka dan studi 

dokumen adalah Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tentang 

pencatatan perkawinan, buku Legal Drafting, buku Hukum Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, buku Teori dan Pengujian Peraturan 

Perundang-undangan, beberapa dokumen tertulis dan beberapa jurnal 

pendukung yang relevan. 
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5. Tehnik Pengolahan Data  

Tehnik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi:  

a. Editing 

Editing yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh 

terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, 

keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman 

satuan atau kelompok kata.17 Dalam tahap ini peneliti memeriksa 

kembali semua data terkait untuk menghindari kesalahan data apabila 

sudah terdapat pembaharuan pada data tersebut. 

b. Organizing 

Organizing yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang 

diperoleh ke dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan 

sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan relevansinya dengan 

sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah. Dalam 

tahap ini data yang diperoleh tentang perjanjian perkawinan menurut 

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 yang kemudian 

direlevansikan dengan teori-teori tentang pembentukan peraturan 

Perundang-undangan untuk menggali muatan filosofis, yuridis dan 

sosiologis yang terangkum didalamnya. 

 

 

                                                           
17 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian, Ponorogo, STAIN PO Press, 2010. 153 
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c. Penemuan Hasil 

Yaitu melakukan analisa lanjutan dari hasil pengorganisasian data 

dengan menggunakan kaidah, teori, dan dalil-dalil serta hukum-hukum 

tertentu sehingga diperoleh suatu kesimpulan.18 Untuk menemukan 

hasil yang valid, peneliti menganalisa dengan menyandingkan kajian 

teori yang peneliti gunakan mengenai pembentukan peraturan 

Perundang-undangan dengan data lapangan yang peneliti dapati selama 

melakukan penelitian. Dari hasil analisa ini, kemudian peneliti ambil 

kesimpulan atau benang merahnya untuk memaparkan hasil analisa 

berdasarkan kemampuan peneliti. 

6. Teknik Analisis Data  

Dalam pengumpulan data digunakan teknik studi pustaka dan 

dokumentasi yang dilakukan dengan menerapkan analisis yang 

menggunakan metode kualitatif secara deskriptif yang kemudian 

dikonstruksikan dalam suatu penelitian. Deskriptif adalah untuk membuat 

deskripsi disusun secara sistematis dengan diperjelas secara terperinci 

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara topik dengan permasalahan 

yang dibahas. Dalam melakukan analisa ini, peneliti mencoba 

menyandingkan antara kajian teori yang peneliti gunakan beserta beberapa 

teori penunjang dengan data yang peneliti dapati. 

 

 

                                                           
18 Ibid. 154. 
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7. Pengecekan Keabsahan Data  

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan 

cara:  

a. Perpanjangan Pengamatan  

Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan 

derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.19 Dengan perpanjangan 

pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data-data sudah 

benar. Jika data-data yang diperoleh selama ini ternyata tidak benar, 

maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan 

mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.  

b. Triangulasi  

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.20 Pada penelitian ini 

peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang terkait dengan 

perjanjian perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 19 

tahun 2018.  

 

 

 

                                                           
19 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009), 248. 
20 Ibid, 273.  
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G. Sistematika Pembahasan  

Untuk mempermudah pembahasan serta pemahaman dalam skripsi akan 

dikelompokkan menjadi lima bab. Hubungan bab satu dengan bab lainnya 

saling terkait, dan merupakan suatu pembahasan yang utuh. Adapun 

sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN. Bab ini memberikan penjelasan umum dan 

gambaran tentang isi skripsi ini. Dimana bab ini terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi 

untuk menjelasan arah penelitian yang akan dilakukan peneliti dalam skripsi 

ini.  

BAB II : KAJIAN TEORI. Bab ini merupakan landasan teori yang 

berfungsi untuk mengetengahkan kerangka awal teori yang digunakan 

sebagai landasan melakukan penelitian. Pada bab ini melampirkan tentang 

pengertian tentang peraturan perundang-undangan, asas-asas peraturan 

Perundang-undangan, pembentukan peraturan Perundang-undangan, asas-asa 

pembentukan peraturan Perundang-undangan, kewenangan pembentukan 

peraturan Perundang-undangan, dan proses pembentukan peraturan 

perundang-undangan. 

BAB III : DATA PENELITIAN. Dalam pembahasan ini peneliti 

melampirkan tentang pemaparan data yang diperoleh. Dalam bab ini terdapat 

data umum yang berisi tentang paparan ringkas mengenai perjanjian 

perkawinan. Kemudian pada bab ini terdapat pula paparan data khusus yang 
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berisi data filosofis, yuridis dan sosiologis tentang perjanjian perkawinan 

menurut PMA No. 19 tahun 2018. 

BAB IV : DATA DAN ANALISIS DATA. Bab ini merupakan 

penyajian data dari hasil analisis antara teori dan data yang telah peneliti 

dapati mengenai perjanjian perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama. 

Dalam bab ini terdapat penyajian analisi tentang filosofis, yuridis dan 

sosiologis menurut analisa peneliti.  

BAB V : PENUTUP . Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian 

yang dilakukan dan saran yang bersifat konstruktif pada pihak yang terkait 

dalam penelitian ini. 
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BAB II 

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  

 

A. Peraturan Perundang-undangan  

Perundang-undangan merupakan teremahan  dari stilah Belanda 

wettelijk regeling, yang secara harfiah wet berarti undang-undang dan teljik 

berarti seseuai atau berdasarkan. Maka artinya adalah sesuai atau berdasarkan 

undang-undang yang didefinisikan sebagai suatu aturan berupa undang-

undang tertulis memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan 

dibentuk serta ditetapkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang 

melalui prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang pasti, 

baku, dan standart.1 

Pengertian perundang-undangan berbeda dengan pengertian peraturan 

perundang-undangan. Perbedaan yang mendasar yaitu perundang-undangan 

dipahami secara sempit hanya terbatas pada undang-undang saja, sedangkan 

peraturan perundang-undangan dipahami secara luas terhadap beberapa 

aturan yang tidak terbatas pada undang-undang saja, misalnya peraturan 

pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan 

presiden, dan peraturan daerah.  

 

 

                                                           
1 Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Jakarta Timur: 

Sinar Grafika, 2018), 6. 
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Dengan demikian, peraturan perundang-undangan adalah peraturan 

tertulis yang memuat  norma hukum yang mengikat secara umum  dan 

dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat negara yang 

berwenang melalui prosedur yang ditetapkan secara baku dan ketat.2 

Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Maria Farida Indrati 

Soeprapto, pengertian peraturan perundang-undangan yaitu: 

a. Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan 

yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau 

mengikat umum. 

b. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan 

mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan. 

c. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau 

abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek, 

peristiwa atau gejala konkret tertentu. 

d. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan 

perundang-undangan lazim disebut dengan algemeen verbindende 

voorschriffen yang meliputi antara lain: de supra nationale algemeen 

verbindende voorsrchiffen wet, AmvB, de ministereleverordening, de 

gemeentelijke raadsverordeningen, de provinciale staten verordeningen. 

 

 

 

                                                           
2 Ibid, Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 7. 
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B. Prinsip Peraturan Prundang-undangan 

Dalam meyusun Peraturan Perundang-undangan perlu diperhatikan 

prinsip-prinsip didalam menyusun Peraturan Perundang-undangan, yaitu 

sebagai berkut:3 

a. Dasar Peraturan Perundang-undangan  Selalu Peraturan Perundang-

undangan 

Landasan atau dasar Peraturan Perundang-undangan secara yuridis 

selalu Peraturan Peraturan Perundang-undangan dan tidak adahukum lain 

yang dijadikan dasar yuridis kecuali Peraturan Perundang-undangan. 

Dalam menyusun Peraturan Perundang-undanganharus ada landasan 

yuridis secara jelas. 

Walaupun ada hukum lain selain Peraturan Perundang-undangan 

namun hanya sebatas diajdikan sebagai bahan dalam menyusun Peraturan 

Perundang-undangan. Contoh hukum lain seperti hukum adat, 

yurisprudensi dan sebagainya. 

b. Hanya Peraturan Perundang-undangan Tertentu Saja yang Dapat Dijadikan 

Landasan Yuridis 

Landasan yuridis penyusunan Peraturan Perundang-undangan yaitu 

hanya Peraturan Perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih 

tinggi dan terkait langsung dengan Peraturan Perundang-undangan yang 

akan disusun. Oleh karena itu, tidak dimungkinkan suatu Peraturan 

Perundang-undangan yang lebih rendah dijadikan dasar yuridis dalam 

                                                           
3 Erina Pane, Legal Drafting, (Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2019), 22. 
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menyusun Peraturan Perundang-undangan. Kemudian Peraturan 

Perundang-undangan yang tidak terkait langsung juga tidak dapat 

dijadikan dasar yuridis Peraturan Perundang-undangan. 

c. Peraturan Perundang-undangan yang Masih Berlaku Hanya Dapat 

Dihapus, Dicabut, atau Diubah oleh Peraturan Perundang-undangan Yang 

Sederajat atau yang Lebih Tinggi 

Dengan prinsip tersebut, maka sangan penting peranan tata urutan 

atau hierarki Perundang-undangan dan dengan prinsip tersebut tidak akan 

mengurangi para pengambil keputusan untuk melakukan penemuan hukum 

melalui penafsiran (interpretasi), pembangunan hukum maupun 

penghalusan hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan. 

d. Peraturan Perundang-undangan Baru Mengesampingkan Peraturan 

Perundang-undangan Lama 

Apabila terjadi pertentangan antara Peraturan Perundang-undangan 

yang sederajat, maka yang diberlakukan adalah Peraturan Perundang-

undangan yang terbaru. Dalam prakteknya pada prinsip tersebut ternyata 

tidak mudah diterapkan, karena banyak Peraturan Perundang-undangan 

yang sederajat saling bertetangan materi muatannya namun malahan sering 

dilanggar oleh para pihak yang memiliki kepentingan. 

e. Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi Mengesampingkan 

Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Rendah 

Apabila terjadi pertentangan antara Peraturan Perundang-undangan 

yang lebih tinggi tingkatannya dengan Peraturan Perundang-undangan 
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yang lebih rendah, maka Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi 

yang dierlakukan dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah 

dikesampingkan. 

f. Peraturan Perundang-undangan yang Bersifat Khusus Mengesampingkan 

Peraturan Perundang-undangan yang Bersifat Umum 

Apabila terjadi pertentangan antara Peraturan Perundang-undangan 

yang bersifat khusus dengan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat 

umum yang sederajat tingkatannya, maka yang diberlakukan adalah 

Peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus (lex spesialis derogat 

lex generalis). 

g. Setiap Jenis Peraturan Perundang-undangan Materi Muatannya Berbeda 

Setiap jenis Peraturan Perundang-undangan materi muatannya harus 

saling berbeda satu sama lain yang berarti bahwa materi muatan Peraturan 

Perundang-undangan yang lebih tinggi (terdahulu) tidak boleh diatur 

kembali didalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang lebih 

rendah. 

Penentuan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang lebih 

rendah tingkatannya tidak mengalamu kesulitan apabila materi muatan 

tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan  yang lebih tinggi 

tingkatannya jelas-jelas mendelegaikan kepada Peraturan Perundang-

undangan yang lebih rendah. 
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C. Asas-asas Peraturan Prundang-undangan 

Maria Farida Indrati Soeprapto berpendapat bahwa asas-asas 

pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang patut akan mengikuti dan 

berpeoman pada:4 

a. Cita Hukum Indonesia yang tidak lain adlah Pancasila (sila-sila dalam hal 

tersebut berlaku sebagai cita (ide) yang berlaku sebagai pemandu. 

b. Norma fundamental negara juga tidak lain melainkan Pancasila (sila-sila 

dalam hal tersebut berlaku sebagai norm). 

c. (1) Asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-

undang sebagai alay pengaturan yang khas berada dalam keutamaan 

hukum (der primat des rechts), (2) Asas-asas pemerintahan berdasar atas 

sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan 

batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan. 

Van der Vlies membedakan asas-asas pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang terdiri atas asas formal dan asas material. Adapun 

asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:5  

a. Asas-asas formal meliputi: 

1) Asas tujuan yang jelas (beginselen van duedelijke doelstelling) 

2) Asas organ atau lembaga yang tepat (beginselen ban het juiste organ) 

3) Asas perlunya pengaturan (het noodzakelijkheids beginselen) 

4) Asas dapatnya dilaksanakan (het beginselen van uitvoerbaarheid) 

5) Asas konsensus (het beginselen van de cosensus) 

                                                           
4 Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Jakarta Timur: 

Sinar Grafika, 2018), 22. 
5 Ibid, Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 23. 
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b. Asas-asas yang materil meliputi: 

1) Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (het beginselen 

van duideljketerminologie en duidelijke systematiek) 

2) Asas tentang dapat dikenali (het beginselen van dekenbaarheid) 

3) Asas kepastian hukum (het recht zekerheidsbeginselen) 

4) Asa pelaksanaan hukum 

5) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (het rechtsgelijkheids 

beginselen) sesuai keadaan individu (het beginselen van individule 

rechtsbedeling) 

Kemudian didalam UU No. 12 Tahun 2011 membagi atas pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:6 

a. Asas kejelasan tujuan 

b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat 

c. Asas kesesuaian antara jenis hierarki, dan materi muatan 

d. Asas dapat dilaksanakan 

e. Asas kedayagunaan dan kehasil gunaan  

f. Asas kejelasan rumusan  

g. Asas keterbukaan 

 

 

                                                           
6 UU No. 12 Tahun 2011 
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D. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

1. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

Asas-asas dalam pemebentukan peraturan Perundang-undangan yaitu 

terdapat asas formil dan materiil. Adapun penjelasannya adalah sebagai 

berikut:7 

a. Asas Formil 

Aasas formil dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

meliputi: 

1) Kejelasan tujuan, yaitu setiap pembentukan Peraturan Perundang-

undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa 

peraturan ini diuat 

2) Kelembagan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis 

Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau 

organ pembentuk Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat 

dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh olembaga atau 

organ yang tidak berwenang. 

3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu perumusan materi 

muatan dalam setiap Peraturan Perundang-undangan harus memiliki 

kesesuaian dengan jenisnya. 

4) Dapat dilaksanakan, yaitu setiap pembentukan Peraturan Perundang-

undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa Peraturan 

Perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara 

                                                           
7 Diane Pane, Legal Drafting, (Bandar lampung: Harakindo Publishing, 2091), 25. 
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efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara 

filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penusunannya. 

5) Keadayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap Peraturan 

Perundang-undangan yang dibentuk benar-benar mempunyau daya 

guna dan hasil guan berlaku didalam masyarakat, berfungsi secara 

efektif dalam memberikan ketertiban, ketentraman, dan kedamaian 

bagi masyarakat. 

6) Kejelasan rumusan, yaitu bahwa setiap Peraturan Perundang-

undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan 

Perundang-undangan, sistematika, dan pilihan kata atau terminologi, 

serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti. Sehingga tidak 

menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 

7) Keterbukaan, yaitu tidak adanya muatan materi Peraturan 

Perundang-undangan yang disembunyikan atau bersifat semu. 

Sehingga dapat menimbulkan berbagai penafsiran dalam praktek/ 

implementasinya. 

b. Asas Materiil 

Asas materi dalam Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai 

berikut:8  

1) Pengayoman, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus 

berfungsi mengayomi seluruh masyarakat dan memberikan 

perlindungan hak asasi manusia yang hakiki. 

                                                           
8 Ibid, 26 
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2) Kemanusiaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus 

bersifat manusiawi serta tidak boleh membebani masyarakat diluar 

kemampuan masyarakat itu sendiri. 

3) Kebangsaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus 

mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesiayang 

berasaskanmusyawarah dalam mengambil keputusan. 

4) Kekeluargaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus 

mencerminkan asas musyawarah mufakat dalam setiap penyelesaian 

masalah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. 

5) Kenusantaraan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan 

merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan 

Pancasila atau wilayah atau daerah tertentu, sesuai dengan jenis 

Peraturan Perundang-undangan tersebut. 

6) Kebhinekatunggalikaan, yaitu setiap perencanaan, pembuatan, dan 

penyusunan serta materi muatan Peraturan Perundang-

undanganharus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, 

dan golongan khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang 

sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

7) Keadilan yang merata, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan 

harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa 

kecuali. 
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8) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu setiap 

Peraturan Perundang-undangan materi muatannya tidak boleh berisi 

hal-hal yang bersifat diskriminatif. 

9) Ketertiban dan kepatsian hukum, yaitu setiap Peraturan Perundang-

undangan harus dapat menimbulkan kepastian hukum dan ketertiban 

dalam masyarakat. 

10) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu setiap Peraturan 

Perundang-undangan materi muatannya atau isinya harus 

mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara 

kepentingan individu dan masyarakat, serta bangsa dan negara.  

2. Asas-asas Pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan 

Ada 3 asas pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan, yakni asas 

yuridis, filosofis dan asas sosiologis. Teknik penyusunan Peraturan 

Perundang-undangan merupakan hal yang tidak mempengaruhi 

keberlakuan Peraturan Perundang-undangan, namun menyangkut baik atau 

tidaknya rumusan suatu Peraturan Perundang-undangan. 

a. Asas Yuridis 

Asas yuridis tersebut sangat penting artinya dalam penyusunan 

Peraturan Perundang-undangan, yaitu yang berkaitan dengan:9 

1) Keharusan adanya kewenangan dari pembuat Peraturan Perundang-

undangan, yang berarti bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan 

harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. 

                                                           
9 Erina Pane, Legal Drafting, (Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2019), 27. 
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2) Keharusan adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan 

Peraturan Perundang-undangan. Ketidaksengajaan jenis tersebut 

dapat menjadi alasam untuk membatalkan Peraturan Perundang-

undangan yang dibuat. 

3) Keharusan mengikuti tata cara atau proedur tertentu. Apabila 

prosedur/ tata cara tersebut tidak ditaati, maka Peraturan Perundang-

undangan tersebut batal demi hukum atau tidak mempunyai 

kekuatan mengikat. 

4) Keharusan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi tingkatannya. 

b. Asas Filosofis 

Asas filosofis Peraturan Perundang-undangan adalah dasar 

filosofis atau ideologis negara, dalam arti bahwa Peraturan Perundang-

undangan harus memperhatikan secara sungguh-sungguh nilai-nilai 

(citra hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Setiap masyarakat 

mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban 

dan kesejahteraan.10  

c. Asas Sosiologis 

Asas sosiologis Peraturan Perundang-undangan adalah dasar yang 

berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat 

berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, 

kecenderungan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu Peraturan 

                                                           
10 Ibid, 28. 



36 
 

 
 

Perundang-undangan yang telah dibuat diharapkan dapat diterima oleh 

masyarakat  dan mempunyai daya laku secara efektif. Peraturan 

Perundang-undangan yang diterima oleh masyarakat secara wajar akan 

mempunyai daya laku yang efektif dan tidak begitu banyak  

memerlukan pengarahan institusional untuk melaksanakannya.11  

Soerjdono Soekanto-Purnadi Purbacaraka mencatat dua landasan 

teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum, yaitu: 

1) Teori kekuasaan (machttheorie). Secara sosiologis kaidah hukum 

berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak 

diterima oleh masyarakat. 

2) Teori pengakuan (annerkenungstheorie). Kaidah hukum berlaku 

berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.  

3. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

Secara umum, proses dalam pembentukan Peraturan Perundang-

undangan meliputi tahapan:12  

a. Perencanaan 

1) Perencanaan Penyusunan Undang-undang 

Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam 

program legislasi nasional (Prolegnas). Penyusunan Prolegnas 

dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah. Prolegnas ditetapkan untuk 

jangka waktu menengah dan tahunan  berdasarkan skala prioritas 

                                                           
11 Ibid, 28. 
12 Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Jakarta Timur: 

Sinar Grafika, 2018), 25. 
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pembentukan  Rancangan Undang-undang. 

Dalam Prolegnas dimuat daftar komulatif terbuka yang terdiri 

atas pengesahan perjanjian international tertentu, akibat putusan 

Mahkamah Konstitusi, Anggaran Pendapatam dan Belanja Negara, 

pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah provinsi dan/ 

atau Kabupaten/ Kota, dan penetapan/ pencabutan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang. 

Selain itu dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat 

mengajukan Rancangan Undang-undang diluar Prolegnas mencakup 

untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana 

alam dan keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi 

nasional atas suatu Rancangan Undang-undang yang dapat disetujui 

bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus mengenai bidang 

legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

dibidang hukum. 

2) Perencanaan Penyusunan Peraturan Pemerintah 

Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah ini memuat 

daftar judul dan pokok materi muatan rancangan peraturan 

pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana 

mestinya. Adapun waktu perencanaan penyusunan peraturan 

pemerintah dtetapkan untuk jangka waktu 1 tahun. 
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3) Perencanaan Penyusunan Peraturan Presiden 

Perencanaan penyusunan peraturan presiden memuat daftar 

judul dan pokok materi muatan rancangan peraturan peraturan 

presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, 

materi ntuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk 

melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Adapun 

perencanaan penyusunan peraturan presiden ditetapkan untuk jangka 

waktu 1 tahun. 

4) Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah 

Perencanaan penyusunan peraturan daerah provinsi dilakukan 

dalam Prolegda Provinsi dan perencanaan penyusunan peraturan 

daerah Kabupaten/ Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/ Kota. 

Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala 

prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. 

5) Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Lainnya 

Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan 

lainnya merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan 

lembaga, komisi, atau instansi masing-masing. Perencanaan 

penyusunan Peraturan Perundang-undangan lainnya ditetapkan oleh 

lembaga, komisi, atau instansi maisng-masing untuk jangka waktu 1 

tahun. 
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b. Penyusunan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 

1) Penyusunan Rancangan Undang-undangan, yaitu melalui proses 

penyusunan Naskah Akademik, penyusunan Rancangan Undang-

undang dan harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi. 

2) Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang, yaitu melalui hal ikhwal kepentingan memaksa, presiden 

menugaskan menteri untuk menyusun Perpu dan menteri yang 

ditugaskan presiden berkoordinasi dengan Menkum HAM dan 

menteri/ kepala LPNK/ lembaga terkait. 

3) Penyusunan Peraturan Pemerintah, yaitu meliputi panitia antar 

Kementerian dan/ atau LPNK serta harmonisasi, pembulatan, dan 

pemantapan konsepsi oleh Kemenkum HAM. 

4) Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, yaitu melalui panitia 

antar Kementerian dan/ atau LPNK kemudian melakukan 

harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi oleh Kemenkum 

HAM. 

5) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, yaitu melalui penyusunan 

Naskah Akademin, kemudian melakukan penyusunan Perda dan 

melakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi. 
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c. Pembahasan Peraturan Perundang-undangan 

1) Pembahasan Rancangan Undang-undang 

a) Pembahasan Rancangan Undang-undang dilakukan oleh DPR 

bersama Presiden atau Menteri yang ditugasi. 

b) Pembahasan Rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan 

otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, 

pemekaran dan sumber daya ekonomi lainnya dan perimbangan 

keuangan pusat dan daerah, dilakukan dengan mengikutsertakan 

DPD. 

c) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-

undang dilakukan hanya pembicaraan tingkat 1. 

d) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-

undang diwakili oleh alat kelengkapan yang membidangi materi 

muatan Rancangan Undang-undang yang dibahas. 

e) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan 

Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara dan Rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan 

pajak, pendidikan, dan agama. 

f) Pembahasan Rancangan Undang-undang dilakukan melalui 2 

tingkat pembicaraan yang terdiri atas pembicaraan tingkat I dalam 

rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat 

badan anggaran, atau rapat panitia khusus dan pembicaraan 

tingkat II dalam paripurna. 
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g) Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: 

pengantar, musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi 

masalah, dan penyampaian pendapat mini. 

h) Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam 

rapat paripurna dengan kegiatan penyampaian laporan yang berisi 

proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil 

pembicaraan tingkat I berupa penyataan persetujuan atau 

penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang 

diminta oleh pimpinan rapat paripurna, dan penyampaian 

pendapat akhir presiden yang dilakukan oleh menteri yang 

ditugasi. 

i) Dalam hal persetujuan-persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap 

fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pemimpin rapat 

paripurna tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, 

pengambilan keputusan dilakuakan berdasarkan suara terbanyak. 

j) Dalam hal Rancangan Undang-undang tidak mendapat 

persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, Rancangan 

Undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam 

persidangan DPR masa itu. 

k) Rancangan Undang-undang dapat ditarik kembali sebelum 

dibahas bersama oleh DPR dan Presiden. 
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l) Rancangan Undang-undang yang sedang dibahas hanya  dapat 

ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR dan 

Presiden. 

m) Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dilaksanakan 

melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan Rancangan 

Undang-undang. 

n) Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang pencabutan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dilaksanakan 

melalui mekanisme khusus yang dikecualikan dari pembahsan 

Rancangan Undang-undang. 

o) Ketentuan mekanisme khusus yang dikecualikan dari mekanisme 

pembahsan Rancangan Undang-undang dilaksanakan dengan tata 

cara sebagai berikut: 

i. Rancangan Undang-undang tentang Pencabutan sebagaimana 

dimaksud dalam angka (i) siajukan pada saat Rapat Paripurna 

DPR tidak memberikan persetujuan atas Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang yang diajukan oleh 

presiden. 

ii. Rancangan Undang-undang tentang Pencabutan sebagaimana 

dimaksud dalam angka (i) siajukan pada saat Rapat Paripurna 

DPR tidak memberikan persetujuan atas Peraturan 
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Pemerintah Pengganti Undang-undang yang diajukan oleh 

presiden. 

iii. Pengambilan keputusan persetujuan terhadap Rancangan 

Undang-undang tentang Pencabutan dilaksanakan dalam 

Rapat Paripurna DPR yang sama dengan Rapat Paripurna 

penetapan tidak memberikan persetujuan atas Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut. 

2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 

a) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD 

bersama Kepala Daerah. 

b) Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat 

pembicaraan. 

c) Tingkat-tingkat pemicaraan dilakukan dalam rapat komisi/ 

panitia/ badan/ alat kelengkapan DPRD yang khusus menanganu 

bidang legislasi dan rapat paripurna. 

d) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum 

dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah. 

e) Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas hanya dapat ditarik 

kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Kepala 

Daerah. 
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d. Pengesahan atau Penetapan Peraturan Perundang-undangan 

1) Pengesahan Rancangan Undang-undang 

a) Rancangan Undang-undang yang telah disetujui bersama DPR 

dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden 

untuk disahkan menjadi Undang-undang. 

b) Penyampaian Rancangan Undang-undang yang telah disetujui 

bersama oleh DPR dan Presiden dilakuka dalam jangka waktu 

paling lama 7 haru terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. 

c) paling lama 7 haru terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. 

Rancangan Undang-undang yang telah disetujui bersama oleh 

DPR dan Presiden disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan 

tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung 

sejak Rancangan Undang-undang tersebut disetujui bersama oleh 

DPR dan Presiden. 

d) Dalam hal Rancangan Undang-undang yang telah disetujui 

bersama oleh DPR dan Presiden tidak ditandatangani oleh 

Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak 

Rancangan Undang-undang tersebut sah menjadi Undang-undang 

dan wajib diundangkan. 

e) Dalam hal sahnya Rancangan Undang-undang yang telah 

disetujui bersama oleh DPR dan Presiden tidak ditanda tangani 

oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak 

Rancangan Undang-undang tersebut disetujui bersama, kalimat 
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pengesahannya berbunyi  : Undang-undang ini dinyatakan sah 

berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 5 Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 1945. 

f) Klimat pengesahan yang berbunyi harus dibubuhkan pada 

halaman terakhir Undang-undang sebelum pengundangan naskah 

Undang-undang kedalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

g) Dalam setiap Undang-undag harus dicantumkan batas waktu 

penetapan Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya sebagai 

pelaksanaan Undang-undang tersebut. 

h) Penetapan Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang 

diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintah tidak atas perintah 

suatu Undang-undag dikecualikan dari keharusan pencantuman 

batas waktu penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan 

lainnya sebagai pelaksanaan Undang-undang tersebut. 

2) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah 

a) Rancangan Peraturan  Daerah yang telah disetujui bersama oleh 

DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada 

kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. 

b) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui 

bersama oleh DPRD dan kepala daerah dilakukan dalam jangka 

waktu paling lama Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah 

yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah 

dilakukan dalam jangka waktu paling lama. 
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c) Rancangan Peraturan Daerah yang akan ditetapkan oleh kepala 

daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka 

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan 

Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan 

kepala daerah. 

d) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak ditandatangani 

oleh kepala daerah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) 

hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui 

bersama, Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi 

Peraturan Daerah dan wajib diundangkan. 

e) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan  Daerah tidak 

ditandatangani oleh kepala daerah dalam waktu paling lama 30 

(tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut 

disetujui bersama, kalimat penge- sahannya berbunyi: 

Peraturan Daerah ini dinyatakan sah. 

f) Kalimat pengesahan yang berbunyi harus dibubuhkan pada 

halaman ter- akhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan 

naskah Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah 

e. Pengundangan 

1) Agar setiap orang mengetahuinya, peraturan perundang-undangan  

harus diundangkan dengan menempatkannya dalam: 

a) Lembaran Negara Republik Indonesia 

b) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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c) Berita Negara Republik Indonesia 

d) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia 

e) Lembaran Daerah 

f) Tambahan Lembaran Daerah 

g) Berita Daerah 

2) Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran 

Negara Republik Indonesia meliputi: 

a) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

b) Peraturan Pemerintah 

c) Peraturan Presiden 

d) Peraturan  Perundang-undangan  lain yang menurut   Peraturan  Per- 

undang-undangan  yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran 

Negara Republik Indonesia 

3) Peraturan  Perundang-undangan   yang diundangkan  dalam Berita 

Negara Republik Indonesia meliputi Peraturan Perundang-undangan  

yang menurut Peraturan Perundang-undangan  yang berlaku harus 

diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

4) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia memuat penjelasan 

Peraturan  Perundang-undangan  yang dimuat dalam Lembaran 

Negara Republik Indonesia. 

5) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia memuat penjelasan 

Peraturan Perundang-undangan  yang dimuat dalam Berita Negara 

Republik Indonesia. 
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6) Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran 

Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia 

dilaksanakan oleh menteri  yang menyelenggarakan urusan  

pemerintahan  di bidang hukum. 

7) Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran 

Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah 

Kabupaten/ Kota. 

8) Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan 

dalam Berita Daerah. 

9) Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran 

Daerah dan Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. 

10) Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai 

kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan,  kecuali ditentukan  

lain di dalam Peraturan Perundang-undangan  yang bersangkutan. 

f. Penyebarluasan 

1) Penyebarluasan Prolegnas, Rancangan Undang-Undang,  dan  

Undang- Undang: 

a) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak 

penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang,  

pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan 

Undang-Undang. 
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b) Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau 

memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku 

kepentingan. 

c) Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan 

Peme- rintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR 

yang khusus menangani bidang legislasi. 

d) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari 

DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat  kelengkapan 

DPR yang khusus menangani bidang legislasi. 

e) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari 

Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa. 

f) Penyebarluasan Undang-Undang yang telah diundangkan dalam 

Lem- baran Negara Republik Indonesia dilakukan secara 

bersama-sama oleh DPR dan Pemerintah. 

g) Penyebarluasan Undang-Undang dapat dilakukan oleh DPD 

sepanjang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan 

daerah, pem- bentukan dan pemekaran serta penggabungan 

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat 

dan daerah. 

h) Dalam hal Peraturan Perundang-undangan  perlu diterjemahkan 

ke dalam bahasa asing, penerjemahannya dilaksanakan oleh 
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menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

hukum. 

i) Terjemahan Peraturan Perundang-undangan perlu diterjemahkan 

ke dalam bahasa asing yang dilaksanakan oleh menteri yang 

menye- lenggarakan urusan  pemerintahan  di  bidang  hukum  

merupakan terjemahan resmi. 

2) Penyebarluasan Prolegda, Rancangan Peraturan  Daerah Provinsi 

atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah 

Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota: 

a) Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah 

Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan 

Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, 

hingga Pengundangan Peraturan Daerah. 

b) Penyebarluasan dilakukan untuk dapat memberikan informasi 

dan/ atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku 

ke- pentingan. 

c) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan 

Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang 

dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus 

menangani bidang legislasi. 

d) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari 

DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. 
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e) Penyebarluasan Rancangan Peraturan  Daerah yang berasal dari 

Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris 

Daerah. 

f) Penyebarluasan Peraturan  Daerah Provinsi atau Peraturan  

Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan  dalam 

Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah 

Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. 

E. Landasan Hukum 

1. Landasan Filosofis Hukum 

Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang 

kebijaksanaan. Berdasarkan akar kata semacam ini, maka arti filosofis 

tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah kepada kebijaksanaan. 

Karena menitik beratkan kepada sifat akan kebijaksanaan, maka 

filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-

nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak 

baik.13 

Dasar filosofis berkaitan dengan rechtsidee dimana semua 

masyarakat mempunyainya, yaitu apa yang mereka harapkan dari 

hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan 

dan sebagainya. Cita hukum atau rechtsidee tersebut tumbuh dari sistem 

nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan 

individu dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, kedudukan wanita 

                                                           
13 H. Rojidi Ranggawijaya, Pengatar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, (Bandung, 

Mandar Maju, 1998), 43 
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dan sebagainya. 

Semuanya itu bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan 

mengenai hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem 

nilai tersebut baik sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku 

masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat 

sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-

undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk 

hukum atau peraturan perundang-undangan. Akan tetapi adakalanya 

sistem nilai tersebut telah terangkum dengan baik berupa teori-teori 

filsafat maupun dalam doktrin-doktrin resmi (Pancasila). 

Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai 

pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk peraturan 

perundang-undangan dan Perda ataupun peraturan walikota) ini 

dimasukan dalam pengertian yang disebut dengan rechtsidee yaitu apa 

yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, 

ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai 

masyarakat (bangsa) mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai 

hubungan individu dan masyarakat, dan lain sebagainya.14 

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Menurut 

Soedjono Dirdjosisworo yang mengutip Theory of Legislation, Jeremy 

Bentham menekankan bahwa hukum harus bermanfaat.15 Bagir Manan 

                                                           
14 Bagir Manan, Pertumbuhan Dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, (Bandung: 

Mandar Maju, 1995), 20 
15 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Rajagrapindo Persada, 2009), 

13 
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menyatakan agar dalam pembentukan Undang-undang dapat 

menghasilkan suatu Undang-undang yang tangguh dan berkualitas. 

Untuk menunjang hal tersebut, Undang-undang harus berlandaskan 

pada 3 hal: pertama landasan yuridis (juridische gelding), kedua 

landasan sosiologis (sociologischegelding), dan ketiga, landasan 

filosofis (philosophical gelding).16 

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang 

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangan 

pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana 

kebathinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari 

Pancasila dan Pembukaan UUD RI 1945.17 

Dalam menghadirkan hukum yang berkualitas tersebut perlu 

dipahami politik hukum nasional yang mempengaruhi sistem hukum 

nasional. Hal ini seperti yang diisyaratkan Philippe Nonet dan Philip 

Selznick dalam bukunya Law and Society in Transition : Toward 

Responsive Law. Politik hukum nasional bertujuan menciptakan sebuah 

sistem hukum nasional yang rasional, transparan, demokratis, otonom, 

dan responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi 

masyarakat, bukan sebuah sistem hukum yang bersifat menindas, 

ortodoks, dan reduksionistik.18 

 

                                                           
16 Bagir Manan, Dasar-Dasar Konstitusional Peraturan Perundang-Undangan Nasional, 

(Padang: FakultasHukum Universitas Andalas, 1994), 13 
17 Taufik H. Simatupang, Mendudukkan Konsep Executive Review Dalam Sistem Hukum 

Ketatanegaraan Indonesia, JPH De Jure, Vol. 1, No. 10, 14 Januari 2019 
18 Ibid, Soedjono Dirdjosisworo, 45 



54 
 

 
 

Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu 

pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu 

perundang-undangan (gesetzgebungslehre) yang diantaranya landasan 

yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku 

secara yuridis (juridische gelding). Dasar yuridis ini sangat penting 

dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan pada pemahaman seperti ini, maka bagi 

pembentukan atau pembuatan hukum atau peraturan perundang-

undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis 

Pancasila, yakni: 

1. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 

2. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat 

dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila 

kemanusiaan yang adil dan beradab. 

3. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum 

nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia. 

4. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di 

dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan/ perwakilan. 

5. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang 

tercantum dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

Kelima dasar filosofis tersebut harus tersurat maupun tersirat 
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tertuang dalam suatu Peraturan Menteri Agama tentang perjanjian 

perkawinan. Bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu 

peraturan Menteri Agama tentang perjanjian perkawinan ini harus 

bersumber dari kelima nilai filosofi tersebut. 

Seperti telah banyak disinggung dalam pembukaan di atas bahwa 

landasan filsafat dalam suatu Negara yang menganut paham Negara 

Hukum Kesejahteraan, fungsi dan tugas negara tidak semata-mata 

hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin 

guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, 

melainkan yang terpenting adalah bagaimana dengan landasan hukum 

tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya 

(warga negara) dapat tercapai. 

Pemahaman di atas merupakan implementasi dari negara hukum 

kesejahteraan, yang oleh beberapa sarjana sering disebut dengan 

berbagai macam istilah misalnya negara hukum modern, negara hukum 

materiil, negara kesejahteraan. Dan tugas yang terpenting dari suatu 

Negara yang menganut hukum kesejahteraan mencakup dimensi yang 

luas yakni mengutamakan  kepentingan seluruh warga negaranya, sudah 

sewajarnya bila dalam melaksanakan tugasnya tidak jarang bahkan pada 

umumnya pemerintah atau Negara turut campur secara aktif dalam 

berbagai aspek kehidupan warga negaranya.19 

 

                                                           
19 Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, (Bandung:  Alumni Bandung, 

1983), 1 
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2. Landasan Yuridis 

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang 

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi 

permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan 

mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang 

akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan 

masyarakat. 

 Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan 

dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk 

peraturan perundang-undangan baru. Beberapa persoalan hukum antara 

lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis, 

atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undangundang 

sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak 

memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.20 

Pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah mengacu 

pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu 

perundang-undangan (gesetzgebungslehre), yang diantaranya landasan 

yuridis.21 Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara 

yuridis (juridische gelding). Dasar yuridis ini sangat penting dalam 

pembuatan peraturan perundang-undangan. 

 

                                                           
20 Ibid, Taufik H. Simatupang 
21 Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, Cara Praktis Menyusun & 

Merancang Peraturan Daerah. Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual. Konsepsi 

Teoritis Menuju Artikulasi Empiris, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 23 
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Peraturan Menteri Agama merupakan salah satu unsur produk 

hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan 

penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. 

Berbeda dengan niali-nilai sosial lainya, sifat kodratinya dari nilai hukum 

adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang 

berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar. 

Landasan yuridis ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum 

bagi pembuatan suatu peraturan. Landasan yuridis dapat dibagi menjadi 

dua macam, yaitu: 

1. Landasan yuridis dari segi formal, yakni landasan yuridis yang memberi 

kewenangan (bevoegdheid) bagi instansi tertentu untuk membuat 

peraturan tertentu, misalnya Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 menjadi 

landasan yuridis dari segi formil bagi Presiden untuk membuat RUU. 

2. Landasan yuridis dari segi materiil, yaitu landasan yuridis untuk 

mengatur hal-hal tertentu, misalnya Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 

menjadi landasan yuridis dari segi materiil untuk membuat UU/ aturan 

tentang pencatatan perkawinan. 

Bagir Manan mengemukakan tiga dasar agar hukum mempunyai 

kekuatan berlaku secara baik, yaitu mempunyai dasar yuridis, sosiologis, 

dan filosofis. Oleh karena peraturan perundang-undangan adalah hukum, 

maka peraturan perundang-undangan yang baik haruslah mempunyai tiga 

dasar keberlakuan tersebut.22 Berikut ini pendapat Bagir Manan tentang 

                                                           
22 Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, (Jakarta: Ind-Hill.Co, 
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hal tersebut. 

Pertama, berlaku secara yuridis (juridische gelding) mengandung 

makna: 1) Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan 

perundang-undangan, dengan perkataan lain, setiap peraturan perundang-

undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. 2) 

Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-

undangan dengan materi yang diatur, terutama yang diperintahkan oleh 

peraturan perundangundangan yang lebih tinggi atau sederajat. 3) 

Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi tingkatannya. dan 4) Keharusan mengikuti tata cara tertentu 

dalam pembentukannya. 

Pandangan Bagir Manan tentang dasar berlaku secara yuridis 

(juridische gelding) cakupannya lebih luas dari pandangan M. Solly Lubis. 

Di dalamnya tidak saja terdapat dasar hukum formal dan dasar hukum 

materiil, juga terdapat keharusan tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dan keharusan 

mengikuti tata cara tertentu dalam pembentukannya. 

Kedua, berlaku secara sosiologis (sociologische gelding) berarti 

mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kenyataan itu 

dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi 

yang memerlukan penyelesaian. Dengan dasar sosiologis ini diharapkan 

peraturan perundang-undangan akan diterima oleh masyarakat, sehingga 

                                                                                                                                                               
1992), 14-17 
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tidak banyak memerlukan pengerahan institusional untuk 

melaksanakannya. 

Ketiga, dasar berlaku secara filosofis (filosofiische gelding) berarti 

mencerminkan nilai yang terdapat dalam cita hukum (rechtsidee), baik 

sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sarana mewujudkannya 

dalam tingkah laku masyarakat. 

Pandangan Bagir Manan tersebut, dari segi rinciannya terdapat 

perbedaan dengan M. Solly Lubis, yakni tidak memasukkan dasar berlaku 

politis, juga berbeda dengan Jimly Asshiddiqie, yakni tidak memasukan 

dasar berlaku politis dan administratif. Substansi pandangan Bagir Manan 

tidak berbeda dengan M. Solly Lubis menyangkut dasar filosofis dan 

yuridis, dan juga tidak berbeda dengan Jimly Asshiddiqie menyangkut 

konsiderans filosofis, yuridis, dan sosiologis. 

Berdasarkan pemahaman normatif dan teoritis tersebut, maka unsur 

filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatan 

undang-undang atau peraturan tentang perjanjian perkawinan, dapat 

dimaknai sebagai berikut: 

1. Unsur filosofis adalah nilai-nilai filosofis yang dianut oleh suatu Negara 

(bagi Indonesia yang termaktub dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 

1945) yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan undang-

undang atau peraturan perjanjian perkawinan. 
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2. Unsur yuridis adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi latar 

belakang dan alasan pembuatan undang-undang atau peraturan daerah, 

yang meliputi: 

a. Dasar hukum formal, yakni Peraturan Perundang-undangan yang 

menjadi dasar kewenangan pembentukan suatu Peraturan 

Perundang-undangan. Termasuk keharusan mengikuti prosedur 

tertentu. 

b. Dasar hukum substansial, yakni Peraturan Perundang-undangan yang 

memerintahkan materi muatan tertentu diatur dalam suatu Peraturan 

Perundang-undangan. Termasuk kesesuaian jenis dan materi muatan. 

3. Unsur sosiologis adalah gejala dan masalah sosial-ekonomipolitik yang 

berkembang di masyarakat yang menjadi latar belakang dan alasan 

pembuatan undang-undang atau peraturan tentang perjanjian 

perkawinan. 

3. Landasan Sosiologis 

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang 

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis 

sesungguhnya menyangkut kenyataan empiris yang hidup dalam 

masyarakat.23 

 

 

                                                           
23 Ibid, Taufik H. Simatupang 
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Landasan sosiologis (sociologiche gelding) dapat diartikan 

pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan 

peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah didalamnya) 

tersebut akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. 

Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan 

mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan 

pengerahan institusional untuk melaksanakannya. 

Dasar sosiologis dari peraturan perjanjian perkawinan adalah 

kenyataan yang hidup dalam masyarakat (living law) harus termasuk pula 

kecenderungan-kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa 

memasukan faktor-faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan 

perundang-undangan hanya sekedar merekam seketika (moment opname).  

Keadaan seperti ini akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. 

Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat. Bahkan peraturan 

perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah 

pengukuhan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari 

peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan 

perkembangan masyarakat. 

Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh Negara dengan 

harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar 

tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap 

peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama 

setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang. 
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Dalam hal ini Eugene Ehrlich mengemukakan gagasan yang sangat 

rasional, bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak 

dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) di pihak lain. 

Oleh karena itu hukum akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila 

berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.24  

Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut, maka peraturan 

perundang-undangan sebagai hukum akan mempunyai daya berlaku jika 

dirumuskan ataupun disusun bersumber pada living law tersebut. Dalam 

kondisi yang demikian maka peraturan perundang-undangan tidak 

mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat tadi.  

Sehubungan dengan hal itu, Soerjono Soekanto dan Purnadi 

Purbacaraka mengemukakan landasan teoritis sebagai dasar sosiologis 

berlakunya suatu kaidah hukum termasuk Peraturan Menteri Agama yaitu: 

1. Teori kekuasaan (Machttheorie), secara sosiologis kaidah hukum 

berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima 

oleh masyarakat. 

2. Teori pengakuan (Annerkennungstheorie), kaidah hukum berlaku 

berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. 

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, maka pemberlakuan suatu 

produk hukum daerah ditinjau dari aspek sosiologis, tentunya sangat ideal 

jika didasarkan pada penerimaan masyarakat pada tempat peraturan daerah 

itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor teori kekuasaan yang 

                                                           
24 Lili Rasjidi, Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 

49-50 
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menekankan pada aspek pemaksaan dari penguasa.  

Hal ini dikarenakan suatu perjanjian perkawinan bukanlah 

merupakan hal pokok yang harus dibuat sejauh ini untuk melakukan suatu 

perkawinan. Jika hal ini terdapat unsur paksaan dari pemerintah, maka 

hukum akan tidak sejalan pada mestinya karena masyarakat sampai hari ini 

masih belum begitu membutuhkan. Hal ini dibuktikan dengan di 

Kabupaten Ponorogo, masih belum ada yang membuatnya. 

Terkait dengan dua landasan teoritis yang menyangkut landasan 

sosiologis bagi suatu peraturan tentang perjanjian perkawinan, Moh. 

Mahfud MD, mengemukakan karakter produk hukum yang menjadi 

pilihan diantaranya: 

1. Produk hukum responsive/ populis adalah produk hukum yang 

mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat dalam 

proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh 

kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Hasilnya 

bersifat responsive terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau 

individu dalam masyarakat. 

2. Produk hukum konservatif/ ortodoks/ elitis adalah produk hukum yang 

isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan 

keinginan pemerintah, bersifat positivis instrumentalis, yakni menjadi 

alat pelaksana idiologi dan program Negara. Sifatnya lebih tertutup 

terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu dalam 
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masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat 

relatif kecil.25 

 

                                                           
25 Moh Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: LP3S, 1998), 25 



 

65 
 

BAB III 

PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT PERATURAN MENTERI 

AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018 

A. Perjanjian Perkawinan 

a. Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

(KUH Perdata) 

Didalam KUH Perdata tentang perjanjian kawin ditentukan dalam 

Pasal 139-154. Didalam Pasal 139 dikatakan bahwa ” Dengan mengadakan 

perjanjian kawin, kedua calon suami-isteri 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 diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini 

menurut Pasal berikutnya”. 

Ketentuan Pasal 147 KUH Perdata mengatur tentang pembuatan 

perjanjian perkawinan, yaitu perjanjian perkawinan harus dibuat dengan 

akta notaris dan dibuat pada saat sebelum perkawinan dilangsungkan. 

Apabila salah satu dari syarat itu tidak dipenuhi, maka perjanjian 

perkawinan itu batal. Hal ini menyebabkan adanya anggapan ada 

kebersamaan harta kekayaan antara suami, istri didalam perkawinan 

tersebut. Dibuat dengan Akta Notaris, diadakan untuk memperoleh 

kepastian tentang tanggal pembuatan perjanjian perkawinan. 

 



 

 

Sesuai dengan yang tercantum di dalam Pasal 147 KUH Perdata yang 

berbunyi: “Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan 

cara bagaimanapun tidak boleh diubah” Dengan demikian maka akta notaris 

itu adalah syarat mutlak tentang adanya perjanjian perkawinan. Sebelum 

perkawinan dilangsungkan perjanjian perkawinan boleh diubah, perubahan 

ini harus dilakukan dengan Akta Notaris juga selain dari pada itu perubahan 

itu hanya sah jika disetujui oleh segala mereka yang dahulu menjadi pihak 

yaitu tidak hanya mereka yang harus memberi bantuan (izin, persetujuan) 

bahkan juga mereka yang memberikan hibah pada calon suami ataupun istri. 

b. Perjanjian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

Perjanjian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

diatur dalam Bab V Pasal 29 yaitu:1 

1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak 

atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang 

disahkan Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga 

terhadap pihak 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 dirubah, 

kecuali kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan 

tidak merugikan pihak ketiga. 

                                                           
1 Ibid, UU No. 1974 



 

 

 

Perjanjian perkawinan, jika mengacu dari Pasal 29 ini dibuat sebelum 

melangsungkan. UUP menentukan bahwa perjanjian perkawinan harus 

dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan tidak ditentukan suatu jangka 

waktu maksimum tertentu yang boleh lewat antara dibuatnya perjanjian 

kawin dan perkawinan. Dengan demikian, perkawinan boleh dilangsungkan 

bertahun-tahun setelah perjanjian kawin telah dibuat tanpa mengakibatkan 

tidak berlakunya perjanjian perkawinan.  

Perjanjian perkawinan seperti hibah-hibah yang diberikan 

berhubungan perkawinan akan gugur apabila tidak diikuti oleh perkawinan. 

Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat 

perkawinan saja, juga meliputi hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi 

kedua belah pihak sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batas-

batas hukum, agama dan kesusilaan. 

Perjanjian dibuat untuk memudahkan menemukan jawaban atas 

beberapa persoalan yang biasanya muncul setelah suami dan isteri 

mengalami perceraian. Yang dimasalahkan biasanya bagaimana nasib harta 

bawaan dan pembagian harta bersama di antara mantan suami-isteri 

tersebut. Permasalahan harta bawaan dan harta bersama ini setelah 

perceraian sudah diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974.  

 



 

 

Seandainya suami-isteri memiliki perjanjian, maka harta bawaan dan 

harta bersama setelah perceraian akan diatur sesuai dengan ketentuan yang 

telah disepakati dan dirumuskan. Pada ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 mengatur bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan 

bilamana isi perjanjian itu melanggar batas-batas hukum, agama dan 

kesusilaan. 

Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang ini dikatakan lebih 

sempit karena tidak termasuk di dalamnya “ta’lik talak” sebagaimana yang 

termuat dalam surat nikah. Kendatipun tidak ada definisi yang jelas yang 

dapat menjelaskan perjanjian perkawinan namun dapat diberikan batasan, 

sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan kepada kedua 

belah pihak, dimana apabila satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu 

hal, sedangkan di pihak lain tidak, maka pihak lain berhak untuk menuntut 

pelaksanaan perjanjian tersebut.  

Lebih jelasnya dapat dikatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah 

perjanjian dibuat oleh calon suami dengan calon istri pada waktu atau 

sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian ini dilakukan secara tertulis 

dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah dan isinya berlaku juga terhadap 

pihak ketiga sepanjang diperjanjikan (terlibat).  

Terhadap Pasal tersebut di atas, K. Wantjik Saleh mengatakan: 

“Bahwa ruang lingkup perjanjian perkawinan tidak ditentukan perjanjian 

tersebut mengenai apa, umpamanya mengenai harta benda. Karena tidak ada 

pembatasan itu, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut luas 



 

 

sekali, dapat mengenai berbagai hal. Dalam penjelasan Pasal tersebut hanya 

dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “perjanjian” itu tidak 

termasuk “ta’lik talak”. 

c. Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Perjanjian perkawinan diatur dalam Buku I Bab VII mulai dari Pasal 

45-52 KHI. Istilah yang digunakan juga sama yaitu perjanjian perkawinan. 

Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kedua calon suami 

istri (dalam Kompilasi Hukum Islam disebut mempelai) dapat mengadakan 

perjanjian perkawinan dalam bentuk:2 

1) Taklik Talak, dan 

2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. 

Perjanjian perkawinan dalam pengertian Kompilasi Hukum Islam 

merupakan suatu kesepakatan bersama bagi calon suami-istri yang harus 

dipenuhi apabila mereka sudah menikah, tetapi jika salah satu tidak 

memenuhi ataupun melanggar perjanjian perkawinan tersebut, maka salah 

satunya bisa menuntut meminta untuk membatalkan perkawinannya begitu 

juga sebaliknya. Hal ini karena dianggap sebagai sanksi atas tidak 

dipenuhinya perjanjian perkawinan tersebut (Pasal 51 KHI).  

Perjanjian ini juga bisa disebut sebagai perjanjian pra-nikah karena 

perjanjian tersebut dilaksanakan secara tertulis pada waktu atau sebelum 

perkawinan dilangsungkan dan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah 

(Pasal 47 KHI dan Pasal 29 ayat (1) UU No. 1/1974). Dalam perjanjian 

                                                           
2 KHI Pasal 45-52. 



 

 

perkawinan tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, 

agama dan kesusilaan (Pasal 29 ayat (2) UU No. 1/1974). 

Seorang calon suami/istri yang ingin mengajukan perjanjian 

perkawinan bisa bermacam-macam bentuknya, baik itu mengenai taklik-

talak (taklik-talak yaitu perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria 

setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak 

yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi 

dimasa yang akan datang), harta kekayaan atau harta bersama, poligami 

ataupun perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Pasal 

45 KHI). 

Menurut UU No. 1/1974 dan KHI, batalnya/ terhapusnya suatu 

perjanjian perkawinan yaitu karena: 

1) Suami Suami/istri melanggar apa yang sudah diperjanjikan. 

2) Suami/istri tidak memenuhi salah satu syarat dalam perjanjian 

perkawinan. 

Mengenai tata cara perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 

Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut: 

1) Perjanjian perkawinan dilakukan atas persetujuan calon suami istri. 

2) Perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis. 

3) Perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan. 

4) Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-

batas hukum, agama dan kesusilaan. 



 

 

5) Perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah kecuali atas persetujuan 

bersama suami istri dan tidak merugikan pihak ketiga. 

6) Perjanjian perkawinan dapat dicabut atas persetujuan suami istri dan 

wajib mendaftarkan nya di Kantor Pencatat Nikah tempat perkawinan 

dilangsungkan dan pendaftaran tersebut diumumkan oleh suami istri. 

Pasal 50 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Perjanjian 

perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami 

istri dan wajib mendaftarkan nya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat 

perkawinan dilangsungkan, dalam suatu surat kabar setempat dan apabila 

dalam tempo enam bulan pengumuman tidak dilakukan oleh yang 

bersangkutan, pendaftaran dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat 

kepada pihak ketiga.3 

d. Perjanjian Perkawinan Menurut PMA No 19 tahun 2018 

Dalam PMA No 19 tahun 2021 tentang pencatatan perkawinan, 

perjanjian dibahas pada Pasal 19 ayat (1) yang menjelaskan bahwa 

perjanjian perkawinan dapat dibuat ketika, sebelum atau selama dalam 

ikatan perkawinan. 4 

Untuk mekanisme pembuatan perjanjian perkawinan, Menteri Agama 

Republik Indonesia telah menjelaskannya pada Peraturan Menteri Agama 

Republik Indonesia Pasal 19 ayat (2) Nomor 19 tahun 2018 yang 

menyatakan bahwa pembuatan perjanjian perkawinan ini dibuat dihadapan 

notaris. 

                                                           
3 Ibid, KHI, Pasal 50. 
4 Ibid, PMA. 



 

 

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dicatat oleh Kepala Kantor 

Urusan Agama Kecamatan pada Akta Perkawinan dan Buku Pencatatan 

Perkawinan. Adapun untuk teknis pencatatan perjanjian perkawinan ini 

dijelaskan secara detil pada Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam nomor B. 2674/DJ.III/KW.00/9/2018. Dari sini dapat ditarik simpul 

kejelasan bahwa Kantor Urusan Agama dan kantoer Notaris memiliki 

peranan penting dalam menunjang kepastian kekuatan hukum suatu 

perjanjian perkawinan yang dibuat dan diserahkan kepada Kantor Urusan 

Agama untuk dicatatkan.5  

 

B. Sekilas tentang Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 

Kementerian  Agama  telah  menerbitkan  Peraturan Menteri Agama 

(PMA) tentang Pencatatan Perkawinan yaituPeraturan Menteri Agama No 19 

Tahun 2018. Peraturan Menteri Agama ini merupakan penyempurnaan dari 

Peraturan Menteri AgamaNo 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.  

Terdapat perubahan nama dari Peraturan Menteri Agama sebelumnya 

tentang Pencatatan Nikah, menjadi Pencatatan Perkawinan, hal ini karena 

disesuaikan istilahnya dengan UU No 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan.Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang 

Pencatatan Perkawinan disahkan Menteri  Agama  Lukman  Hakim  Saifuddin  

pada  tanggal  27 Agustus 2018, mulai berlaku dan diundangkan dalam Berita 

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2018  Nomor  1153  oleh Widodo   

                                                           
5 Ibid, PMA. 



 

 

Ekatjahjana,   Dirjen   Peraturan   Perundang-undangan Peraturan  Menteri  

Agama  Nomor  19  Tahun  2018  tentang Pencatatan Perkawinan ini penting 

bagi yang akan menikah atau membutuhkan informasi tentang perkawinan 

tentunya.6 

Adapun latar belakang pertimbangan Menteri Agama menerbitkan 

Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Perkawinan ini adalah bahwa:7 

a. Untuk tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam 

pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam, perlu mengatur mengenai 

pencatatan perkawinan. 

b. Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  11  Tahun  2007 tentang Pencatatan 

Nikah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat 

sehingga perlu disempurnakan. 

c. berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  dalam huruf a dan 

huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan 

Perkawinan. 

d. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan  nikah  

adalah  peraturan  perudangan  yang  disusun secara sistematis. Didalamnya 

terdapat 21 Bab yang terdiri dari 46 Pasal. 

 

 

                                                           
6 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018. 
7 Ibid. 



 

 

C. Muatan Filosofis Perjanjian Perkawinan Menurut Peraturan Menteri 

Agama Nomor 19 Tahun 2018 

Aspek filosofis dalam suatu produk hukum atau dalam perundang-

undangan merupakan urgensi dari produk hukum atau perundang-undangan itu 

sendiri. Muatan dalam filososfis hukum berisikan tentang cita-cita serta 

harapan dari suatu masyarakat (bangsa) itu sendiri.  

Selain itu, aspek filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang 

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangan pandangan 

hidup, kesadaran dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebathinan serta 

falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 

RI 1945. 

Dalam suatu produk hukum atau perundangan-undangan,  aspek 

filosofis ini dimuat dalam pokok pikiran pada konsiderans Undang–undang, 

yang dalam kajian penelitian peneliti berarti dimuat pada konsiderans PMA 

No. 19 Th 2018 tentang pencatatan perkawinan yang didalamnya memuat 

aturan tentang perjanjian perkawinan. Unsur filosofis tersebut menjadi 

pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penelitiannya ditempatkan 

secara berutan. 

Dalam pembahasan menimbang, sebagaimana maksudnya yang 

dijadikan pertimbangan, terdapat beberapa poin yang menjadi aspek 

pertimbangan mengapa produk hukum mengenai Peraturan Menteri Agama 

tentang pencatatan perkawinan ini dibuat. Adapun beberapa poin tersebut 

adalah sebagai berikut: 



 

 

Pertama, yang dijadikan pertimbangan atas dibuatnya Peraturan 

Menteri Agama No 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan yang 

didalamnya juga memuat tentang perjanjian perkawinan adalah tertib 

administrasi. Tertib administrasi ini menjadi titik perhatian pertama karena 

masyarakat di negara Indonesia kebanyakan adalah penganut agama islam. Dan 

di agama islam pernikahan itu juga bisa dilakukan secara sirri asalkan sesuai 

dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. 

Kedua, adalah atas latar belakang transparansi dan kepastian hukum. 

Transparansi dan kepastian hukum ini menjadi aspek yang menuai perhatian 

selanjutnya karena untuk menunjang legalitas dan kejelasan atas suatu 

perkawinan yang dilakukan oleh umat islam. Hal ini bertujuan supaya umat 

islam yang melakukan perkawinan juga memiliki kekuatan hukum secara 

agama dan negara.  

Mengingat bahwa negara Indonesia telah menyatakan diri sebagai 

negara hukum. Apabila sesuatu tidak berdasarkan hukum, maka muatan 

kekuatannya akan diragukan. Aspek perjanjian perkawinan juga tak luput dari 

pembahasan pertimabangan diatas, hal ini peneliti include-kan karena juga 

dimuat oleh PMA dalam bab IV Pasal 19 dan 20. Pasal 19 memiliki 3 poin isi 

yang dilampirkan, sedangkan pada Pasal 20 memiliki 2 poin isi. 

Kedua, yang dijadikan pertimbangan atas dibuatnya Peraturan Menteri 

Agama No 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan yang didalamnya 

juga memuat tentang perjanjian perkawinan adalah karena Peraturan Menteri 

Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah ini dinilai sudah tidak 



 

 

sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat di era kontemporer 

ini, sehingga Peraturan Menteri Agama ini dianggap perlu untuk 

disempurnakan. 

Relevansi suatu produk hukum pada setiap aspek perkembangan yang 

terjadi dimasyarakat menjadi suatu hal yang penting. Hal ini dikarenakan 

hukum harus bisa menjadi jawaban atas dinamika dan problematika yang hadir 

pada masyarakat. Sehingga dengan  berdasarkan beberapa poin pertimbangan 

di atas, maka diperlukan hadirnya PMA No. 19 Th. 2018 tentang pencatatan 

perkawinan ini. 

 

D. Muatan Yuridis Perjanjian Perkawinan Peraturan Menteri Agama 

Nomor 19 Tahun 2018 

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang 

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi 

permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan 

mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan 

dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. 

Landasan yuridis membahas mengenai persoalan hukum yang berkaitan 

dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan 

perundang-undangan baru. Beberapa persoalan hukum antara lain, peraturan 

yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis, atau tumpang tindih, 

jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-undang sehingga daya 

berlakunya lemah, peraturannnya sudah ada tetapi tidak memadai, atau 



 

 

peraturannya memang sama sekali belum ada. 

Aspek yuridis dalam perjanjian perkawinan sebagaimana yang diatur 

oleh PMA No. 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan hanya memuat 

dua Pasal dan dijabarkan dalam satu bab. Pasal mengenai perjanjian 

perkawinan yang termaktub dalam PMA No. 19 Tahun 2018 tentang 

pencatatan perkawinan ini dijabarkan pada dua Pasal, yakni pada Pasal 19 dan 

Pasal 20.  

Adapun mengenai isi dari peraturan tentang perjanjian perkawinan yang 

termaktub pada PMA No. 19 Tahun 2018 bab IV adalah sebagai berikut: 

Pertama, pada Pasal 19 ayat 1 menyatakan bahwa “Calon suami dan calon istri, 

pasangan pengantin, atau suami dan istri dapat membuat perjanjian perkawinan 

pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan”. 

Kedua, pada Pasal 19 ayat 2 menyatakan bahwa “Perjanjian perkawinan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dihadapan notaris”. Kemudian 

pada Pasal 19 ayat ke-3 berbunyi bahwa “Materi perjanjian perkawinan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan hukum 

Islam dan/ atau ketentuan peraturan perundang- undangan”. 

Selanjutnya dalam Pasal 20 terdapat 2 ayat yang dimiliki oleh Pasal 20. 

Adapun bunyi dari Pasal 20 ayat satu adalah sebagai berikut: “Pencatatan 

perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dicatat oleh 

Kepala KUA Kecamatan pada Akta Perkawinan dan Buku Pencatatan 

Perkawinan”. Kemudian untuk bunyi dari Pasal 20 ayat ke-2 menyatakan 

bahwa “Persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian perkawinan ditetapkan 



 

 

dengan Keputusan Direktur Jenderal”. 

Pada ayat 1 Pasal 19 PMA No. 19 Tahun 2018 tentang pencatatan 

perkawinan memberikan kelongganran waktu untuk membuat perjanjian 

perkawinan. Kelonggaran waktu yang diberikan untuk membuat perjanjian 

perkawinan adalah dapat dilakukan sebelum, ketika atau selama menjalani 

kehidupan rumah tangga.  

Dengan artian untuk membuat perjanjian perkawinan, selama kehidupan 

rumah tangga masih berjalan sebagaimana mestinya maksudnya selama belum 

ada perceraian, maka perjanjian perkawinan ini dapat dibuat kapanpun. Hal ini 

merupakan pembeda sekaligus pembaharuan yang dihadirkan oleh PMA No. 

19 Tahun 2018 terhadap Undang-undang sebelumnya. 

Kemudian pada ayat ke-2 Pasal 20 bab IV Peraturan Menteri Agama No. 

19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan yang didalamnya juga memuat 

tentang perjanjian perkawinan ini memaparkan tentang rule yang harus diikuti 

untuk membuat suatu perjanjian perkawinan. Rule yang dimuat disini hanya 

memaparkan secara umum tentang perjanjian perkawinan.  

Adapun rule yang harus diikuti untuk bisa membuat sebuah perjanjian 

perkawinan adalah dalam membuat suatu perjanjian perkawinan, muatannya 

atau materi yang akan dibuat dalam perjanjian perkawinan tidak boleh 

bertentangan dengan hukum islam dan peraturan perundang-undangan.  

Namun jika merujuk pada Pasal 20 UU No.1 tahun 1974 tentang 

perkawinan, tentang rule ini ada tambahan yaitu tidak boleh melanggar norma 

dan etika yang berlaku dan tidak boleh melewati batas kewajaran. Hal ini 



 

 

bertujuan para pihak atau pasangan yang membuat perjanjian perkawinan ini 

juga memiliki kesanggupan untuk melaksanakannya. 

Kehadiran PMA No. 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan ini 

mengisi kekosongan hukum yang ditinggalkan oleh peraturan perundang-

undangan terdahulunya seperti KUHP, KHI, maupun UU No. 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan yang sama-sama memuat aturan tentang perjanjian  

perkawinan. 

Jika pada KUHP, KHI, maupun UU No. 1 Tahun 1974 tentang perjanjian 

perkawinan yang mengatur tentang mekanisme dalam pembuatan perjanjian 

perkawinan yang hanya dapat dilakukan pada saaat sebelum atau ketika 

melakukan perkawinan, maka PMA No. 19 Tahun 2018 tentang pencatatan 

perkawinan ini hadir dengan memberikan ruang yang lebih luas dalam 

membuat perjanjian perkawinan yaitu dengan memberikan kelonggaran waktu 

untuk membuat perjanjian perkawinan yang dapat dibuat sebelum, ketika atau 

selama masih mengarungi bahtera rumah tangga. 

Kemudian dalam pembahasan mengingat, terdapat 13 poin yang 

dijadikan rujukan atas dibuatnya Peraturan Menteri Agama RI No. 19 Tahun 

2018 ini. Rujukan-rujukan ini berisi tentang beberapa Undang-undang 

terdahulu yang masih berkaitan dengan muatan-muatan yang termaktub dalam 

kajian PMA No. 19 Th. 2018 tentang pencatatan perkawinan ini. Adapun 

rujukan-rujukan tersebut telah dilampirkan pada konsiderans yang dimuat oleh 

Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan. 

 



 

 

Rujukan pertama atas dibuatnya PMA No. 19 Th. 2018 tentang 

pencatatan perkawinan ini adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 

tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Kemudian ada Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang 

Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang 

Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk diseluruh Daerah Jawa dan Madura. Hal ini 

peniliti kutip dari Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98  

dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694. 

Adapun rujukan selanjutnya adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan. Hal ini peneliti kutip dari Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 dan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3019. Kemudian ada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama yang peneliti kutip dari Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1989 Nomor 49 dan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3400.  

Hal ini sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir 

dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dikutip 

dari Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 20078. 

Selain bebrapa rujukan diatas, ada juga Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah yang peniliti kutip dari Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan. 



 

 

Perubahan terakhir tentang Undang-undang ini adalah Undang-undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dikutip dari Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 dan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679. 

Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang 

dikutip dari Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 dan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250. 

Kemudian juga ada Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara yang dikutip dari Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 8. Selain itu juga ada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 

2015 tentang Kementerian Agama yang dikutip dari Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 168. 

Adapula Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama yang dikutip 

dari Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851. Selain itu juga 

ada Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pembentukan, 

Organisasi, dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 

Kalimantan Utara yang dikutip dari Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1735. 

 

 



 

 

Kemudian Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja 33 (Tiga Puluh Tiga) Kantor  

Kementerian Agama Kabupaten/ Kota yang dikutip dari Berita Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2015 Tahun 1736. Ada pula Peraturan Menteri 

Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Urusan Agama Kecamatan yang dikutip dari Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1252. 

Dan yang terkahir dari 13 rujukan yang digunakan untuk membuat PMA 

No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan adalah Peraturan Menteri 

Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Agama yang dikutip dari Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 1495. 

Ke- 13 poin diatas merupakan rujukan-rujukan yuridis yang dilampirkan 

pada Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan 

Perkawinan yang peneliti gunakan sebagai landasan yuridis atas penelitian 

peneliti tentang perjanjian perkawinan, hal ini dikarenakan dalam Peraturan 

Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan ini juga 

memuat tentang perjanjian perkawinan didalamnya. 

Pada pembahasan terakhir mengenai putusan yang terdapat pada 

konsiderans PMA No. 19 Th. 2018 tentang pencatatan perkawinan ini 

memaparkan penjelasan bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan 

sebagaimana telah terlampir dan berdasarkan rujukan-rujukan yang telah 

terlampir juga, maka PMA No. 19 Th. 2018 tentang pencatatan perkawinan ini 



 

 

ditetapkan. 

E. Muatan Sosiologis Perjanjian Perkawinan menurut Peraturan Menteri 

Agama Nomor 19 Tahun 2018  

Unsur sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang 

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat dalam berbagai aspek. Unsur sosiologis sesungguhnya menyangkut 

kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat.8 

Latar belakang sosial dari hadirnya peraturan tentang perjanjian 

perkawinan ini berawal dari permohonan pemohon terkait dengan hak-hak 

warga negara Indonesia yang menikah dengan orang yang memiliki 

kewarganegaraan asing yang telah melangsungkan pernikahan namun tidak 

memiliki perjanjian perkawinan mengenai pisah harta untuk dapat memiliki 

hak milik dan hak guna bangunan atas tanah. 

Tujuan dari pemisahan harta ini supaya pihak perempuan tidak 

kehilangan haknya. Hal ini dikarenakan berdasarkan ketentuan yang terdapat 

dalam UU perkawinan No. 1 tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama 

perkawinan menjadi harta bersama.9 Jika memeli properti properti setelah 

menikah dengan setatus hak milik, maka properti tersebut akan dianggap 

sebagai milik kedua belah pihak. 

Kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir Konstitusional 

terhadap Pasal 19 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undan-undang nomor 1 tahun 1974 

tentang perkawinan. Mahkamah Konstitusi memperluas makna perjanjian 

                                                           
8 Ibid, Taufik H. Simatupang 
9 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. 



 

 

perkawinan yang pembuatannya disesuaikan dengan kebutuhan hukum 

masing-masing pasangan. 

Dalam amarnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 29 ayat (1) UU 

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 perkawinan atau notaris, setelah 

mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga 

tersangkut”. 

Pasal 19 ayat (3) UU Perkawinan dinyatakan inkonstutisional bersyarat 

sepanjang tidak dimaknai “ Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan 

dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.  

Sedangkan Pasal 24 ayat (4) UU Perkawinan dinyatakan 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”.10 

Atas hadirnya keputusan Mahkamah Konstitusi perihal perjanjian 

perkawinan ini kemudina Kementerian Agama mengeluarkan penerbitan 

perihal perjanjian perkawinan yang dimuat dalam Peraturan Menteri Agama 

Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan yang didalamnya juga 

                                                           
10 Berita Acara Mahkamah Konstitusi 



 

 

memuat tentang peraturan tentang perjanjian perkawinan yang kemudian 

diedarkan dengan surat edaran Direktur Jendral Nomor 713 tahun 2018. 
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BAB IV 

ANALISI PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT PERATURAN 

MENTERI AGAMA NO. 19 TAHUN 2018  

A. Analisis Filosofis Perjanjian Perkawinan Menurut Peraturan Menteri 

Agama No. 19 Tahun 2018  

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang 

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan 

pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana 

kebathinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan 

Pembukaan UUD RI 1945.1 

Dalam Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tentang 

pencatatan perkawinan yang didalamnya juga memuat tentang perjanjian 

perkawinan, aspek filosofisnya dimuat pada konsiderans. Pada konsiderans di 

Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan 

ini memuat dua aspek pertimbangan. 

Pertama, aspek filosofis yang melatarbelakangi mengapa Peraturan 

Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan ini 

dihadirkan yaitu bertujuan untuk ketertiban administrasi, transparansi dan 

kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan untuk umat beragama islam. 

 

 

                                                           
1 Taufik H. Simatupang, Mendudukkan Konsep Executive Review Dalam Sistem Hukum 

Ketatanegaraan Indonesia, JPH De Jure, Vol. 1, No. 10, 14 Januari 2019 
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Pentingnya tertib administrasi untuk perkawinan umat islam ini 

bertujuan merapikan perkawinan yang belum terdaftar dalam KUA seperti 

perkawinan sirri dan lain sebagainya. Sebagaimana kita ketahui bahwa 

perkawinan dalam islam, untuk sahnya suatu perkawinan, islam tidak 

mengharuskan suatu perkawinan harus didaftarkan dalam KUA.  

Untuk sahnya suatu perkawinan, islam hanya mengatur bahwa 

perkawinan harus memenuhi tiga syarat, Pertama, harus ada calon mempelai 

laki-laki dan perempuannya. Kedua, harus ada wali untuk pihak 

perempuannya, karena wali untuk pihak laki-laki tidak diwajibkan. Ketiga, 

harus ada mahar dan yang terakhir harus ada ijab kabulnya. 

Dari sini dapat kita lihat bahwa, perkawinan dalam islam sudah sah 

selama memenuhi empat kriteria tersebut, sedangkan untuk di Indonesia, 

perkawinan juga harus didaftarkan ke KUA untuk memiliki kekuatan hukum 

yang pasti. Kepastian hukum ini diperlukan di Indonesia, mengingat bahwa 

negara Indonesia sendiri adalah negara hukum. 

Oleh karena itu, kemudian PMA  No. 19 Tahun 2018 tentang 

pencatatan perkawinan ini dihadirkan dan kemudian mengatur untuk setiap 

perkawinan yang dilakukan oleh umat islam harus didaftarkan dan dicatatkan 

di KUA. Apabila perkawinan yang dilakukan oleh umat islam ini tidak 

didaftarkan di KUA, maka perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. 

Muatan pertama aspek filosofis pada PMA No. 19 Tahun 2018 tentang 

pencatatan perkawinan ini selaras dengan penuturan Soerdjono Soekanto 

mengenai suatu konsepsi hukum. Menurut beliau hukum hendaknya berfungsi 
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untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan 

hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum 

dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan 

keadilan bersifat abstrak.2 

Muatan pertama dalam aspek filosofis pada PMA No. 19 Tahun 2018 

ini mengharapkan dengan adanya penertiban administrasi, semua perkawinan 

yang dilakukan oleh umat islam kemudian dicatatkan di KUA setempat. 

Pencatatan atas perkawinan yang dilakukan oleh umat islam ini bertujuan 

untuk memberikan kepastian hukum kepada umat islam. 

Selain itu, unsur pertama dalam aspek filosofis di PMA No. 19 Tahun 

2018 tentang pencatatan perkawinan ini juga didukung oleh Soerdjono 

Dirjosisworo. Menurut beliau, pembentukan atau pembuatan hukum atau 

peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan 

filosofis Pancasila, yakni: 

1. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 

2. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan 

martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang 

adil dan beradab. 

3. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional 

seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia. 

4. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di 

                                                           
2 Ibid, Soerdjono Soekanto, , Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi, 3. 
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dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/ perwakilan. 

5. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum 

dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

6. Kelima dasar filosofis tersebut harus tersurat maupun tersirat tertuang 

dalam suatu Peraturan Menteri Agama tentang perjanjian perkawinan. 

Bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan Menteri 

Agama tentang perjanjian perkawinan ini harus bersumber dari kelima 

nilai filosofi tersebut. 

Pada poin pertama, aspek religiusitas telah dilampirkan secara tersirat 

dengan peletakan teks umat islam. Artinya, kehadiran Peraturan Menteri 

Agama No. 19 Tahun 2018 ini memang atas dasar kepentingan umat islam itu 

sendiri. Karena secara harfiah sudah dapat kita sadari bahwa yang masuk 

dalam ruang lingkup Kementerian Agama memang hanya agama islam.  

Kemudian untuk poin kedua dengan narasi nilai-nilai hak-hak asasi 

manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan 

sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini telah 

dihadirkan pada aspek filosofis pertama di Peraturan Menteri Agama No. 19 

Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan. 

Niali-nilai hak asasi manusia dan penghormatan kepada harkat dan 

martabat kemanusiaan ini secara tersirat telah terlampir dalam pemaparan 

tujuan dari PMA itu sendiri, yakni untuk menertibkan administrasi, 

transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan untuk umat 
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islam.  

Karena dengan adanya penertiban administrasi untuk setiap perkawinan 

yang dilakukan oleh umat islam ini, bertujuan memberikan kepastian hukum 

atas haknya sebagai pasangan suami-isteri yang beragama islam. Sehingga, 

selain mendapatkan kepastian hukum atas perkawinan yang dilakukan, hal ini 

juga bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat sebagai manusia dari 

stigma negatif masyarakat. 

Pada poin ketiga, dengan narasi nilai-nilai kepentingan bangsa secara 

utuh. Dalam aspek filosofis PMA NO. 19 Tahun 2018 tentang pencatatan 

perkawinan poin pertama bisa dikatakan bahwa aspek filosofis pada poin 

pertama telah memberikan siratannya. Hal ini dikarenakan PMA sendiri 

adalah terbitan dari Kementerian Agama, dan Menteri Agama hanya 

mengatur tentang umat agama islam.  

Kemudian pada poin keempat dengan narasi nilai-nilai demokrasi dan 

kedaulatan rakyat, hal ini telah dijelaskan secara tersirat oleh aspek filosofis 

dalam PMA dengan narasi transparansi dan kepastian hukum. Dan kemudian 

pada poin kelima dengan narasi Nilai-nilai keadilan baik individu maupun 

sosial juga sudah tersirat didalamnya. 

Kesemua aspek filosofis dalam Pancasila telah disublimasikan pada 

aspek filosofis PMA No. 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan 

dalam poin pertama oleh Kementerian Agama. Hal ini menjadikan PMA No. 

19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan yang didalamnya juga memuat 

tentang perjanjian perkawinan selain memiliki kukuatan hukum pasti, juga 
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tidak memiliki cacat secara filosofis. 

Dalam menghadirkan hukum yang berkualitas, perlu kiranya untuk 

memahami politik hukum nasional yang mempengaruhi sistem hukum 

nasional. Hal ini seperti yang diisyaratkan Philippe Nonet dan Philip Selznick 

dalam bukunya Law and Society in Transition : Toward Responsive Law. 

Politik hukum nasional bertujuan menciptakan sebuah sistem hukum nasional 

yang rasional, transparan, demokratis, otonom, dan responsif terhadap 

perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat, bukan sebuah sistem 

hukum yang bersifat menindas, ortodoks, dan reduksionistik.3 

Penyesuaian pada perkembangan yang terjadi dimasyarakat ini telah 

tertuang pada poin kedua dari aspek menimbang yang dimuat oleh PMA No. 

19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan yang menyataan bahwa PMA 

No. 11 Tahun 2007 dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hidup 

masyarakat dan perlu disempurnakan.  

Perlunya penyempurnaan pada PMA No. 11 Tahun 2007 tentang 

pencatatan  nikah ini karena adanya beberapa unsur yang belum tercakup 

yang dimuat pada PMA No. 11 Tahun 2007 seperti tentang perjanjian 

perkawinan. Padahal dalam Undang-undang sebelumnya seperti di Undang-

undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah memaparkan tentang 

poin peraturan yang membahas tentang perjanjian perkawinan.  

 

 

                                                           
3 Ibid, Soedjono Dirdjosisworo, 45 
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Dalam hal ini sebagai contoh lain adalah KUHPerdata dan KHI. Dalam 

KUHPerdata dan KHI, perjanjian perkawinan juga sudah dibahas dengan 

detil meskipun dengan deskriptif yang berbeda. Perbedaan deskriptif antara 

KUHPerdata dan KHI dengan PMA No. 19 Tahun 2018 tentang perjanjian 

perkawinan ini adalah mengenai waktu diperbolehkannya untuk membuat 

perjanjian perkawinan, yakni hanya boleh dilakukan ketika atau sebelum 

melukukan perkawinan. Sedangkan pada PMA No. 19 Tahun 2018 tentang 

pencatatan perkawinan pengaturan tentang waktunya boleh dilakukan 

kapanpun.  

Pada keterangan diatas sudah jelas bahwa pada peraturang perundang-

undangan sebelumnya juga memaparkan tentang aspek poin perjanjian 

perkawinan, namun pada PMA No. 11 Tahun 2007 tidak melampirkan 

pembahasan mengenai perjanjian perkawinan. Hal ini menjadi alasan yang 

jelas mengapa PMA No. 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan perlu 

untuk dihadirkan. 

B. Analisis Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Peraturan Menteri 

Agama No. 19 Tahun 2018  

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang 

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi 

permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan 

mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan 

dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. 
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Dalam kacamata hukum, landasan yuridis merupakan ketentuan hukum 

yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu peraturan. Landasan yuridis 

dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: 

1. Landasan yuridis dari segi formal, yakni landasan yuridis yang memberi 

kewenangan (bevoegdheid) bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan 

tertentu, misalnya Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 menjadi landasan yuridis 

dari segi formil bagi Presiden untuk membuat RUU. 

2. Landasan yuridis dari segi materiil, yaitu landasan yuridis untuk mengatur 

hal-hal tertentu, misalnya Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 menjadi 

landasan yuridis dari segi materiil untuk membuat UU/ aturan tentang 

pencatatan perkawinan. 

Pada Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tentang pencatatan 

perkawinan yang didalamnya juga memuat tentang perjanjian perkawinan, 

landasan yuridis dari segi formilnya jika berbicara mengenai peraturan 

tentang perjanjian perkawinan ini dimuat pada Pasal 20 yang memuat 2 ayat 

didalamnya.  

Pada ayat pertama memberikan keterangan secara jelas bahwa 

perjanjian perkawinan dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan pada Akta 

Perkawinan dan Buku Pencatatan Perkawinan. Hal ini telah memberikan 

kejelasan bahwa yang berwenang untuk mencatatkan perjanjian perkawinan 

hanyalah Kepala KUA. 
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Kemudian kewenangan lainnya juga ditunjukkan pada Pasal 19 ayat ke-

2 yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dilakukan atau dibuat 

dihadapan notaris. Dalam hal ini juga telah memberikan kejelasan bahwa 

untuk membuat perjanjian, instansi yang berwenang hanyalah notaris. Dari 

kedua Pasal dengan ayatnya masing-masing ini dapat kita ketahui bahwa 

yang instansi yang berwenang perihal perjanjian perkawinan hanya notaris 

sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pembuatan perjanjian 

perkawinan dan KUA sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam 

pencatatan perjanjian perkawinan di Akta Perkawinan dan Buku Pencatatan 

Perkawinan. 

Kemudian untuk landasan yuridis dari segi materiil pada PMA No. 19 

Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan yang didalamnya juga memuat 

tentang perjanjian perkawinan ini untuk yang pertama ditunjukkan oleh Pasal 

19 ayat 1 yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat pada 

waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan. 

Yang dimaksud dari Pasal 19 ayat 1  ini adalah mengenai pembuatan 

perjanjian perkawinan. Dimana perjanjian perkawinan ini boleh dilakukan 

ketika melakukan perkawinan, sebelumnya maupun selama dalam ikatan 

perkawinan. Dalam arti lain bahwa perjanjian perkawinan ini dapat dibuat 

oleh calon suami-isteri kapanpun selama belum ada perceraian.  

Kendati peraturan telah mengalami perubahan dalam artian disini telah 

mengalami pelonggaran, fakta realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat 

khususnya yang terjadi di Kabupaten Ponorogo belum ada yang pernah 
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membuatnya. Maksudnya disini adalah bahwa sebenarnya peraturan tentang 

perjanjian perkawinan ini secara yuridis sudah baik namun belum dapat 

menyentuh multi elemen yang ada di masyarakat. 

Kemudian juga terdapat pada Pasal 19 ayat 3 Peraturan Menteri Agama 

No. 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan yang menyatakan bahwa  

materi yang dibuat dalam perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan 

dengan hukum islam dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Jika diruntutkan pada KHI, KUHPerdata maupun pada UU No. 1 Tahun 

1974 terdapat keterangan lanjutan bahwa tidak boleh melanggar kesusilaan. 

Hal ini bertujuan supaya kedua belah pihak mampu untuk melaksanakan yang 

telah dimuat dalam perjanjian perkawinan dan tidak ada salah satu pihakpun 

yang diberatkan. 

Peraturan perundang-undangan yang baik haruslah mempunyai tiga 

dasar keberlakuan.4 Berikut ini pendapat Bagir Manan tentang hal tersebut. 

Pertama, berlaku secara yuridis (juridische gelding) mengandung 

makna: 1) Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-

undangan, dengan perkataan lain, setiap peraturan perundang-undangan harus 

dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. 2) Keharusan adanya 

kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi 

yang diatur, terutama yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi atau sederajat. 3) Keharusan tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. dan 4) 

                                                           
4 Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, (Jakarta: Ind-Hill.Co, 1992), 

14-17 
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Keharusan mengikuti tata cara tertentu dalam pembentukannya. 

Jika disesuaikan dengan penuturan Bagir Manan, yang tidak sesuai 

dengan PMA No. 19 Tahun 2018 adalah perihal tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Hal ini 

dikarenakan pada peraturan yang dimuat oleh KHI, KUHPerdata maupun UU 

No. 1 Tahun 1974 misalnya dalam peraturan tentang perjanjian perkawinan, 

disana hanya menuangkan peraturan mengenai waktunya hanya boleh dibuat 

ketika atau sebelum melakukan perkawinan.  

Pandangan Bagir Manan tentang dasar berlaku secara yuridis 

(juridische gelding) cakupannya lebih luas dari pandangan M. Solly Lubis. Di 

dalamnya tidak saja terdapat dasar hukum formal dan dasar hukum materiil, 

juga terdapat keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi tingkatannya dan keharusan mengikuti tata cara 

tertentu dalam pembentukannya. 

Dalam PMA No. 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan yang 

didalamnya juga memuat aturan tentang perjanjian perkawinan terdapat 

perbedaan yang memang paling menonjol dengan Undang-undang yang juga 

memuat tentang perjanjian perkawinan adalah aturan mengenai waktu untuk 

membuat perjanjian perkawinan.  

Dalam PMA No. 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan pada 

Pasal 19 ayat 1 dengan jelas menyatakan bahwa untuk membuat perjanjian 

perkawinan dapat dilakukan ketika sebelum, ketika atau selam dalam ikatan 

perkawinan. Maksudnya adalah perjanjian perkawinan ini dapat dibuat 
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kapanpun.  

Sedangkan dalam Undang-undang terdahulu yang juga memuat aturan 

tentang perjanjian perkawinan seperti KUHPerdata, KHI maupun UU No. 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk membuat perjanjian perkawinan 

hanya dapat dilakukan ketika atau sebelum melakukan perkawinan. Hal ini 

sangat bertolak belakang dengan yang tertuang dengan PMA No. 19 Tahun 

2018 tentang pencatatan perkawinan. 

Kendati demikian, menurut peneliti hal ini bukanlah merupakan wujud 

pertentangan oleh PMA No. 19 Tahun 2018 terhadap peraturan perundang-

undangan sebelumnya. Melainkan hal ini merupakan suatu pembaharuan 

yang bersifat mengahdirkan solusi solutif karena memandang perkembangan 

zaman dan kebutuhan masyarakat.  

Jika untuk membuat perjanjian perkawinan tetap diberlakukan secara 

konvensional (kaku), maka bagi masyarakat yang telah menikah dan baru 

mengetahui tentang perjanjian perkawinan akan menganggap bahwa 

peraturan perundang-undangan tentang perjanjian perkawinan ini tidak ada 

gunanya. Mengingat bahwa perjanjian perkawinan sendiri untuk masyarakat 

umum masih sedikit yang mengenalnya. Oleh sebab itu, perbedaan yang 

dihadirkan oleh PMA No. 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan 

kepada peraturan perundang-undangan sebelumnya dianggap penulis sebagai 

penerobosan yang memang diperlukan. Selain itu, Soerdjono Soekanto juga 

menuturkan bahwa apabila hukum tidak sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat, maka hukum tidak akan bisa efektif untuk penerapannya. 
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C. Analisis Sosiologis Perjanjian Perkawinan Menurut Peraturan Menteri 

Agama Nomor 19 Tahun 2018  

Unsur sosiologis merupakan suatu hal yang menjadi salah satu 

pertimbangan atas hadirnya suatu hukum. Hukum hendaknya ditinjau 

berdasarkan beberapa aspek yang terdapat didalam masyarakat, baik itu 

berdasarkan kebutuhan masyarakat, kepentingan mayarakat ataupun yang 

lainnya. 

Hal ini dikarenakan unsur sosiologis merupakan pertimbangan atau 

alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Unsur sosiologis 

sesungguhnya menyangkut kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat.5 

Dalam kasus perjanjian perkawinan, latar belakang sosiologisnya 

disebabkan adanya permohonan untuk meninjau kembali peraturan mengenai 

perjanjian perkawinan. Permohonan ini kemudian diajukan kepada 

Mahkamah Konstitusi yang kemudian memunculkan tafsir baru yang 

diterbtkan oleh Mahkamah Konstitusi perihal peraturan mengenai perjanjian 

perkawinan. 

Tafsir baru dari Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan 

pernyataan bahwa peraturan perihal perjanjian perkawinan ini dengan 

memperluas maknanya sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari 

masing-masing pasangan.  

 

                                                           
5 Ibid, Taufik H. Simatupang 
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Kajian sosiologis diatas merupakan bentuk atas realisasi yang 

diterapkan Mahkamah Konstitusi mengenai pembaharuan atau pembuatan 

peraturan baru yang berdasarkan kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan 

hukum itu memang bertujuan untuk kebutuhan masyarakat, kepentingan 

masyarakat. Meskipun dalam asas hukum juga terdapat asas hukum berlaku 

kepada semua orang secara paksaan. 

Selain itu hal ini dikarenakan dasar sosiologis dari peraturan perjanjian 

perkawinan adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (living law), 

maka harus termasuk pula kecenderungan-kecenderungan dan harapan-

harapan masyarakat. Tanpa memasukan faktor-faktor kecenderungan dan 

harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam 

seketika (moment opname). 

Soerjdono Soekanto-Purnadi Purbacaraka mencatat dua landasan 

teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum, yaitu: 

1. Teori kekuasaan (machttheorie). Secara sosiologis kaidah hukum berlaku 

karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh 

masyarakat.  

2. Teori pengakuan (annerkenungstheorie). Kaidah hukum berlaku 

berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. 

Berdasarkan teori diatas, perjanjian perkawinan merupakan produk 

peraturan atau produk hukum yang sebenarnya dapat dikaji dengan teori 

pengakuan diatas. Namun yang disayangkan peneliti disini adalah 

pengetahuan atau pemahaman mengenai perjanjian perkawinan ini tidak bisa 
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merata disemua kelas yang ada dimasyarakat. 

Peneliti mengatakan demikian karena realitas sosial yang ada pada 

masyarakat Kabupaten Ponorogo belum pernah ada yang membuatnya dari 

sekian banyak jumlah penduduknya yang telah maupun akan melakukan 

perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan mengenai 

perjanjian perkawinan ini hadir karena memang berasal dari kebutuhan 

masyarakat, namun nyatanya tidak semua elemen masyarakat atau tidak 

semua masyarakat tahu tentang perjanjian perkawinan. 

Kelas-kelas maupun elemen-elemen yang terdapat dalam masyarakat 

hendaknya juga turut diperhatikan untuk pengenalannya terkait 

perkembangan dari hadirnya suatu peraturan atau produk hukum yang baru, 

sehingga hukum dapat dikenal maupun diketahui oleh berbagai elemen 

masyarakat.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dari data-data dan analisis yang telah 

berhasil dihimpun, maka peneliti menyimpulkan: 

1. Aspek filosofis dalam Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 

tentang pencatatan perkawinan dalam pembuatan perjanjian perkawinan 

ada dua. Pertama, yaitu untuk ketertiban administrasi, transparansi dan 

kepastian hukum dalam perlaksanaan perkawinan untuk umat islam. 

Adapun aspek yang kedua yaitu karena Peraturan Menteri Agama No. 11 

Tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan dianggap sudah tidak sesuai 

dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hidup masyarakat. Hal ini 

dapat dilihat didalam konsiderans yang terlampir pada draft Peraturan 

Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan. 

Adapun aspek filosofis pada PMA No. 19 Tahun 2018 tentang pencatatan 

perkawinan telah sesuai dengan nilai-nilai yang termaktub pada falsafah 

bangsa Indonesia. 

2. Aspek yuridis pada PMA No. 19 Tahun 2018 tentang pencatatan 

perkawinan yang didalamnya juga memuat tentang perjanjian perkawinan, 

dalam pembuatannya terdapat 13 Peraturan Prundang-undangan terdahulu 

yang dijadikan landasan pertimbangan. kemudian dalam PMA No. 19 

Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan. Undang-undang atau 
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peraturan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan ini terdapat pada 

Pasal 19 dan Pasal 20. Perbedaan yang terdapat pada peraturan tentang 

perjanjian perkawinan yang terdapat pada PMA No. 19 Tahun 2018 

tentang perjanjiian perkawinan adalah bahwa untuk membuat perjanjian 

perkawinan dapat dilakukan sebelum, ketika atau selama dalam ikatan 

perkawinan. Dalam arti lain bahwa menurut PMA No. 19 Tahun 2018 

untuk membuat perjanjian perkawinan dapat dilakukan kapanpun.  

3. Aspek sosiologis perjanjian perkawinan menurut PMA No. 19 Tahun 2018 

dalam pembuatan hukum barunya maksudnya dalam pengembangan 

peraturan mengenai perjanjian perkawinan sebenarnya memang 

berdasarkan kebutuhan dari masyarakat, namun untuk mengenal maupun 

untuk merealisasikan peraturan ini masyarakat masih belum semuanya 

mampu dikarenakan belum semua elemen yang ada pada masyarakat 

mengenal atau mengetahui perihal perjanjian perkawinan. Sehingga 

perlukiranya untuk memperhatikan berbagai elemen masyarakat tanpa 

terkecuali supaya masyarakat juga mampu beradaptasi dan mengenal 

hadirnya peraturan baru atau pembaharuan-pembaharuan yang telah 

dilakukan terhadap Peraturan Perundang-undangan tak terkecuali 

peraturan tentang perjanjian perkawinan. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian diatas, sebagai pertimbangan kepada 

pihak-pihak terkait, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Untuk pihak legislatif, dalam membuat dan merumuskan suatu peraturan 

perundang-undangan hendaknya lebih menekankan peresapan atas nilai-

nilai yang termaktub dalam falsafah bangsa. Sehingga implikasi dari yang 

dibuat dapat dirasakan oleh seluruh bangsa  Indonesia. 

2. Bagi pihak legislatif, hendaknya dalam merumuskan, membuat dan hendak 

memperbaharui suatu peraturan perundang-undangan, hendaknya 

dilakukan pada peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan 

hukum yang sama dengan peraturan perundang-undangan yang telah 

mengatur sesuatu sebelumnya. Hal ini ditujukan untuk memberikan 

kejelasan dan kekuatan hukum yang pasti sehingga tidak terjadi 

kebingungan di kalangan masyarakat. 

3. Baiknya untuk setiap ada pembaharuan mengenai peraturan, pegenalannya 

diusahakan supaya merata, sehingga masyarakat secara menyeluruh dapat 

mengetahui dan mampu bersikap adaptif, atau setidak masyarakat 

mengenal mengenai peraturan yang telah diperbaharui. 
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