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Abstract 

 

Over time, people’s way of thinking is developing. With an increasing number of 

divorce, people’s intention to make prenuptial agreement also increases along with an 

increasing number of people who are aware that marriage is not only about love but also 

about financial commitment. However, prenuptial agreement is something considered 

taboo among Indonesian society, except for those who realize the importance of such 

agreement. Some people do not even know what prenuptial agreement is. Prenuptial 

agreement is an agreement made by bride and groom-to-be prior to their marriage. This 

agreement is usually made to provide provisions for personal wealth management, but this 

can also contain other aspects which are not contradictory with law, religion, and moral, 

made prior to marriage and legalized by marriage registrar officials. This is a preventive 

action in case something unexpected may occur in the future. In Indonesia, prenuptial 

agreement is mentioned in three laws, i.e. Marriage Law, Criminal Code Procedures 

(KUHP), and Compilation of Islamic Law. The author was interested in studying the 

implementation of prenuptial agreement in Indonesia and prenuptial agreement in 

Indonesia seen from the perspective of maqaşīd syarī‟ah by Jasser Auda. 

This was a normative legal research which was qualitative and library study. The 

design of this study was descriptive qualitative with normative legal and sociological 

approach. 

The results showed that amendment of Article 29 and the commencement of Decree of 

Constitutional Court No. 69/2015 allow prenuptial agreement as far as it is under 

marriage. In the perspective of maqaşīd syarī‟ah by Jasser Auda, prenuptial agreement is 

allowed because it brings many benefits and prevent harms. 
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Pendahuluan 

Pernikahan  adalah hubungan sakral antara laki-laki dan perempuan, bahkan dalam 

al-Quran disebut dengan mitsaqan ghalidzan ( perjanjian yang kuat ) antara suami dan 

istri.3 Disebut mitsaqan ghalidzan, karena pernikahan ini untuk selamanya, tidak bisa 

diputuskan sembarang dan semena-mena. Perjanjian yang demikian hanya disebutkan tiga 

kali dalam al-Quran, dua yang lain adalah perjanjian Allah dengan para nabi-Nya dan 

perjanjian-Nya dengan umatNya dalam konteks melaksanakan pesan-pesan agama. 4 

Sedangkan dalam pasal 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasakan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 5 

Pernikahan adalah suatu akad yang menimbulkan banyak akibat, yang kemudian 

melahirkan hak dan kewajiban bagi suami istri. Setelah pernikahan kedudukan suami dan 

istri adalah sama atau seimbang, karenanya keduanya mempunyai hak dan kewajiban 

yang sama untuk saling menghormati, menghargai, saling melengkapi dan 

membahagiakan.6 

Percampuran harta karena menikah adalah hal tak terelakkan . Namun, ada pula 

sebagian orang yang tidak( menghendaki  hal tersebut, dan untuk menghendaki hal yang 

tidak diinginkan suatu hari, seperti perceraian. Maka sebelum terjadinya pernikahan 

pasangan tersebut membuat perjanjian pranikah. Umumnya perjanjian tersebut berisi 

tentang pemisahan harta keduanya, tentang pengasuhan anak dll. Perjanjian  perkawinan  

dalam  Undang-undang  Perkawinan  diatur  dalam Bab V Pasal 29. 
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Akhir-akhir ini fenomena perjanjian pranikah banyak dilakukan oleh beberapa artis 

tanah air. Sebut saja Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Glenn Alinskie dan Chelsea Olivia, 

Vena Melinda dan Ivan Fadilla, Paramitha Rusady dan Nenad Bago an lain sebagainya. 

Mereka memandang perjanjian pranikah dari segi positif yaitu untuk melindungi hak-hak 

kedua belah pihak jika terjadi hal tak diinginkan. 

Disisi lain masyarakat masih menganggap perjanjian pranikah adalah hal yang 

tabu. Bukan budaya timur, alasannya adalah perjanjian pranikah sebagai bentuk 

ketidakpercayaan terhadap pasangan dan  siap-siap bercerai atau melepas tanggungjawab 

pasangan jika terjadi perpisahan. 

Perkembangan zaman dan cara berpikirlah yang mempengaruhi pembuatan 

perjanjian pra nikah, termasuk juga pengaruh  degradasi mental, menurunnya keimanan 

seseorang dan etika dan menghindari pernikahan hanya karena sebuah kepentingan 

tertentu bukan didasari ketulusan dari masing-masing pihak. Seperti status sosial, 

penyatuan bisnis keluarga atau semata-mata karena harta kekayaan.  

Penulis terdorong untuk mengkaji perjanjian pra nikah menurut maqasid syariah, 

dewasa ini permasalahan yang muncul adalah  karena menurut hukum islam pasti ada pro 

dan kontra antara yang membolehkan dan tidak. 

Maqasid dalam perkembangannya telah mengalami banyak perubahan dari segi 

klasifikasi, bergantung dimensi yang dipandang oleh ulama. Maqasid diklasifikasi dengan 

berbagai cara, yaitu  

a. Tingkatan keniscayaan, merupakan klasifikasi maqasid klasik  

b. Jangkauan tujuan hukum untuk mencapai Maqasid  

c. Jangkauan orang yang tercakup dalam Maqasid  

d. Tingkatan keumuman Maqasid  



Tingkatan  keniscayaan yaitu dharuriyyat, hajjiyat dan tahsiniyat. Pertama, Maqasid 

dharuriyyah ( pokok ) : kemaslahatan maqasid syariyyah yang berada dalam urutan paling 

atas. Maqasid Dharuriyat dimaksudkan untuk menjaga lima unsur pokok dalam kehidupan. 

Kemaslahatan bisa dicapai jika terpenuhi lima unsur pokok atau al-kulliyat al-khams yaitu 

agama, jiwa , akal, harta dan keturunan.  

Kedua, Maqasid Hajjiyat  , maqasid ini sebagai pelengkap  maqasid dharuriyah.  

Ketiga, Maqasid  Tahsiniyat dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik 

untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok. maqasid ini sebagai 

penyempurna maqasid hajjiyat.7 

Maqasid syariah menjadi sesuatu yang penting digunakan untuk mengkaji hukum 

islam. Auda mengatakan bahwa maqasid syariah sebagai jembatan antara syariat islam 

dengan masalah kontemporer yang ada sekarang ini.  Maka dari itu hukum Islam menurut 

Jasser Auda mampu memberikan jawaban bagi permasalahan kontemporer bukan malah 

sebaliknya. Syariat Islam menurut Auda mampu menciptakan masyarakat yang humanis 

dan produktif.  Jika sekarang kenyataan sebaliknya, berarti kesalahannya terdapat dari 

pemikiran tentang syariat Islam. 8 

Jika maqasid syariah era klasik  konsepnya adalah pencegahan, yang cenderung 

hierarki dan sempit  karena kemaslahatannya terbatas untuk individu dan dibangun atas 

kedhorurotan. Maqasid syariah menurut Auda sebagai prinsip universal 

untuk  menghindari pertentangan antara makna lafaz dan makna teks. Maqasid syariah 

menjadi sebuat alat dan landasan untuk menafsirkan teks-teks al-quran dan hadist.9 

                                                           
7   Jasser Auda.  al-Maqasid untuk Pemula, alih bahasa Ali Abdelmon’im, Cet 1 (Yogyakarta : Suka 

Press,2013) hlm, 6 
8 Jasser Auda . Maqasid Syariah . Dalil al-Mubtadi’in London: al-Ma’had al-Alami li al-Fikri al-

Islami, 2008), hlm., 7, 32 dan 49 
9 Ibid. 



sebagaimana diketahui bahwa nash- nash al-Quran dan hadist terbatas akan tetapi 

permasalahan terus bertambah tiada habisnya. Maka dari itu harus ada sebuah alternatif 

untuk menjawab itu semua. Jasser auda menawarkan sebuah solusi yaitu maqasid syariah 

dengan beberapa perubahan dari konsep abad klasik.  Dari konsep syathibi yang berupa 

pencegahan sampe kepada zaman Jasser Auda berubah menjadi pembangunan. Dengan 

demikian kedudukan maqasid menjadi landasan dalam pengambilan hukum. 

Di era globalisasi ini dikonstruksi oleh Jasser Auda dengan 3 pembagian yaitu 

maqasid umum, maqasid khusus dan maqasid parsial10 dengan menawarkan enam pisau 

analisis diantaranya adalah sifat kognitive( cognitive system ), keuntuhan integritas ( 

wholeness) , keterbukaan ( openness ) , interelasi hierarki ( interrelated  hierarchy ) ,multi 

dimensi ( multi-dimensionality) , tujuan ( purposfullness )11 Menilik permasalah perjanjian 

pra nikah tersebut adalah suatu fenomena baru yang belum ada hukumnya, maka penulis 

tertarik untuk menelitinya menggunakan perspektif maqasid syariah Jasser Auda. 

 

 

A. Kerangka Teori Dan Model Penelitian  

1. Kerangka Teori 

a. Hadist riwayat Bukhari No.5151 

ُل قَاَل: َحدَّثَنَا أَبُو َعاِمرٍّ   ٍّ الَخَّلَّ   َحدَّثَنَا الَحَسُن ْبُن َعِلي 

                                                           
10 Jasser Auda,  al-Maqasid untuk Pemula, alih bahasa Ali Abdelmon’im,  (Yogykarta : Suka Press 

,2013 ), hlm.  14  
11 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah,  ( Bandung: Mizan ,2015),  

hlm. 12-14 



ِه، أَ  ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجد ِ ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوفٍّ الُمَزنِيُّ ُ العَقَِديُّ قَاَل: َحدَّثَنَا َكثِيُر ْبُن َعْبِد َّللاَّ نَّ َرُسوَل َّللاَّ َصلَّى َّللاَّ

َم َحََّلًَّل، أَْو أََحلَّ َحَراًما، َوالُمْسِلُموَن َعلَى»قَاَل: َعلَْيِه َوَسلََّم  ْلُح َجائٌِز بَْيَن الُمْسِلِميَن، إَِّلَّ ُصْلًحا َحرَّ  الصُّ

َم َحََّلًَّل، أَْو أََحلَّ َحَراًما  12ُشُروِطِهْم، إَِّلَّ َشْرًطا َحرَّ

artinya adalah diceritakan Hasan bin Ali al-Khalal berkata, 

diceritakan Abu Amir al-Aqdi berkata, diceritakan Katsir bin Abdullah bin 

Amru bin Auf al-Muzanni dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda 

: Berdamai dengan sesama muslim itu boleh kecuali perdamaian yang 

menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu perkara yang 

halal. Muslim harus memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati kecuali 

syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang 

haram (HR. Bukhari).   

Maksud hadist ini adalah hukum asal dari persyaratan-persyaratan 

yang telah disepakati oleh kaum muslim dalam berbagai akad yang 

dilaksanakan adalah boleh. Jika mengandung maslahat dan tidak ada 

larangan. Karena segala sesuatu itu diperbolehkan selama tidak ada dalil 

yang melarangnya. 

Dalam Kaidah Fiqhiyyah juga disebutkan bahwa “ Asal dari segala 

sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya ”  al-ashlu fi 

al-asya’ al-ibahah hatta yadullu al-dalil ‘ala al-tahrim. Kaidah ini 

disepakati oleh seluruh jumhur ulama, kecuali mazhab Hanafi. Kaidah ini 

didasari oleh Hadist diatas  

Perjanjian pra nikah isinya bervariasi, mulai dari pemisahan harta 

kekayaan sampai pembagian pengasuhan anak, hak untuk bekerja dan 

melanjutkan pendidikan. Dari hadist di atas persyaratan yang disyaratkan 

seorang muslim itu boleh, selama persyaratan tersebut disepakati keduanya 

dan tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.  

b. Undang-Undang No.1 Tahun 1974  Tentang Perkawinan Bab V Pasal 29 

yang terdiri dari empat ayat, sebagai berikut  

(1) “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas 

persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang 

disahkan oleh 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.” 
                                                           

12 Ibnu Hajar al-Asqolany, Fathul Bari Syarh Shahih Bukhari, “Bab Syarat Nikah “, (Mesir: 

Maktabah Taufikiyyah , 2012 M), IX: 151. Hadits Hasan Shahih.  



(3) “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.” 

(4) “Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat 

dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk 

merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.” 

c. Maqasid Syariah Jasser Auda dengan Enam Fitur Pendekatan Sistem  

Pendekatan system yang ditawarkan Auda adalah sebuah 

pendekatan yang holistic, dimana entitas apapun dilihat sebagai keutuhan 

sistem yang terdiri dari subsistem. Ada sejumlah fitur system yang bisa 

berpengaruh pada  analisis sebuah system terhadap komponen-komponen 

subsistemnya, dan juga menetapkan bagaimana subsistem-subsistem itu 

saling berhubungan satu sama lain maupun dengan dunia luar. 13 

 

A. Cognition  

Pada umumnya, ahli fikih mendefinisikan ilmu fikih sebagai hasil dari 

pemahaman, dan kognisi pengetahuan manusia. Namun, cara-cara dan hasil-

hasil fikih sering diistilahkan sebagai hukum-hukum Allah. Auda menjelaskan 

walaupun nass bersifat ilahi, namun pemahaman sesuai dengan pandangan 

penafsiran atau pandangan dunia fakih tersebut. Hasil ijtihad sering 

digolongkan sebagai pengetahuan ilahiah,meskipun definisi dan validitas 

metode-metode ijtihad menjadi sasaran perbedaan pendapat yang luas. Dengan 

kata lain, kognisi adalah penggeseran ilmu fikih dari anggapan sebagai maksud 

ilahiah menuju bidang kognisi pemahaman akal manusia terhadap pengetahuan 

ilahiah. 

B. Wholeness 
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Sedikit ahli fikih yang mencatat keterbatasan pendekatan reduksionis dan 

atomistic yang biasanya digunakan oleh metedologi Ushul. Pendekatan 

atomistic sering mengandalkan satu Nas untuk menyelesaikan kasus-kasus yang 

dihadapinya, tanpa memandang Nas-nas lain yang terkait. Kritik para fakih 

terhadap atomisme didasari ketidakpastian ( dzanni ) yang melekat padanya, 

lawan dari kepastian qath’i.  

Beberapa ahli hukum Islam telah menekankan pentingnya holistic evidence 

(al-dalil al-kulli). Mengoptimalkan prinsip holisme melalui operasionalisasi “ 

tafsir tematik “ yaitu seluruh ayat al-Quran dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pemutusan hukum Islam, dan tidak terbatas pada ayat-ayat 

hukum saja. 

C. Openness  

Makluk hidup agar tetap hidup dan eksis harus memelihara suatu sistem 

keterbukaan begitu juga sebuah sistem . Auda menawarkan dua cara agar 

menuju keterbukaan. Pertama, merubah pandangan dan kedua, pembaruan 

hukum dengan keterbukaan filosofis. Pembentukan world view atau 

‘pandangan dunia’ dimulai dari segala hal di lingkungan, mulai dari agama, 

identitas diri, geografi dan lingkungan, politik, budaya, masyarakat, ekonomi 

dan bahasa. Kedua, keterbukaan filosofis maksudnya yaitu hukum Islam bisa 

didapat dengan pembaruan diri melalui keterbukaan terhadap komponen lain 

dari pandangan dunia yang kompeten yakni, filsafat. Karena ushul fiqh adalah 

filsafat hukum Islam, ilmu ushul fiqh berarti menjaga nilai keterbukaan 

terhadap pendalaman filosofis, yang berkembang seiring perkembangan ilmu 



pengetahuan manusia. Namun, kebayakan ulama menolak usaha apa saja yang 

menggunakan filsafat untuk memajukan hukum maupun pengetahuan Islam. 

 D. Interrelated Hierarchy  

Fitur saling berkaitan, maksudnya adalah perbaikan pada dua dimensi 

maqasid syariah. Pertama, perbaikan jangkauan maqasid , sebelumnya maqasid 

klasik bersifat spesifik sehinggan jangkauan maqasid terbatas, maka 

karakteristik “hierarki saling berkaitan” menggelompokkan maqasid dalam 

beberapa tingkatan yang meliputi; Maqasid Umum yang dikaji dari seluruh 

bagian hukum Islami; Maqasid khusus yang diteliti dari seluruh isi bab hukum 

Islam dan Maqasid Partikular yang dibentuk dari suatu nas atau hukum tertentu. 

Hasilnya Maqasid terbentuk dari seluruh bagian – bagian hukum Islam, mulai 

dari yang umum, khusus dan particular sehingga menghasilkan khazanah 

maqasid yang melimpah. Kedua, perbaikan jangkauan orang yang diliputi  

maqasid . Maqasid klasik yang bersifat individual, fitur ini mengubah menjadi 

dimensi sosial dan public pada teori maqasid kontemporer. Hasilnya, maqasid 

menjangkau  masyarakat, bangsa bahkan umat manusia . Dan maqasid umum 

itu yang diprioritaskan ketika menghadapi dilema dengan maqasid individual. 14 

E. Multidimensionality  

Penggabungan fitur multidimensionalitas dengan pendekatan maqasid 

adalah salah satu solusi atas dalil ta’arudh atau yang bertentangan. 

Multidimensionalitas menerapkan dua konsep dasar Usul fiqh yaitu kepastian 

dan pertentangan. Kepastian (qat’i) dan ketidakpastian (dzanni) merupakan 

dikotomi yang sangat kuat dan dominan dalam berbagai metedologi dan 

                                                           
14 Ibid., hlm. 13  



mazhab fikih. Contohnya peristiwa yang dilihat dengan satu sisi, yaitu perang 

dan damai, perintah dan larangan akan menimbulkan pertentangan dalil. 

Diperluasnya  jangkauan pandangannya dengan memasukkan satu dimensi lagi, 

yaitu Maqasid, akan menjadi sebuah solusi. Karena, bisa jadi dalil-dalil yang 

terlihat berlawanan, sesungguhnya tidaklah demikian jika dilihat dan dinilai 

dari sisi yang berbeda. Jadi, kedua dalil yang dilihatnya berlawanan dapat 

menghasilkan pada suatu konteks yang baru, yaitu maqasid. Hasilnya, hukum 

Islam menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi problematika yang kompleks 

dengan fitur multidimensionalitas, dengan catatan dapat meraih Maqasid. 15  

2. Metodologi Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat 

kualitatif dari penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu penelitian 

yang menjadikan kepustakaan sebagai sumber data utamanya.  

Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif, yaitu sebuah 

penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang bersifat alamiah secara 

holistic.  

Pendekatan penilitian ini terdiri dari tiga jenis yaitu, yuridis – normatif – 

sosiologis. 

a. Pendekatan Yuridis  

Pendekatan yuridis terletak pada penggunaan pendekatan-pendekatan pada 

prinsip-prinsip dan asas-asas hukum digunakan sebagai alat dalam meninjau, 

melihat serta menganalisa permasalahan perjanjian pra nikah di Indonesia .   

b. Pendekatan Normatif  

                                                           
15 Ibid., hlm. 13 



Menurut Khoiruddin Nasution, “pendekatan normatif adalah pendekatan yang 

melihat masalah perjanjian pra nikah di Indonesia dari sudut legal formal dan 

atau normatifnya. Makna legal formal adalah berhubungan dengan halal-haram, 

boleh atau tidak, dan lain sebagainya. Sementara normatifnya adalah tentang 

ajaran yang terkandung dalam nash.”   

c. Pendekatan Sosiologis  

Pendekatan yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan 

struktur, lapisan, serta barbagai sosial lainnya yang saling berhubungan. 

Dengan ilmu ini suatu fenomena dapat dianalisa dengan menghadirkan factor-

factor yang mendorong terjadinya hubungan tersebut, mobilitas sosial serta 

keyakinan keyakinan yang mendasari terjadinya proses perjanjian pra nikah di 

Indonesia.  

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum 

primer,bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

a. Bahan hukum primer yaitu Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda dalam 

buku berjudul “ Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah ” dan 

Hadist Riwayat Bukhari no. 5151 dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan Bab V Pasal 29. 

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku 

karya Jasser Auda “ Al-Maqasid untuk Pemula ”, jurnal-jurnal yang berkaitan 

dengan Maqasid Syariah , pendapat para serjana, kasus-kasus serta symposium 

yang dilakukan para pakar terkait dengan pembahasan perjanjian pra nikah dan 

maqasid syariah.  



c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung petunjuk atau 

penjelasan dari bahan data hukum primer dan sekunder, seperti buku Mausu’ah 

Fiqh Islam wa al-Qodhoya al-Mu’ashiroh karya Dr. Wahbah Zuhaily, Dhawabit 

al-Maslahah karya Dr. Said Ramadhan al-Buthi dan lain sebagainya.   

 

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Hasil  

Perjanjian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan lisan 

atau tertulis antara dua orang atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa 

yang ada dalam perjanjian tersebut.16 Perjanjian menurut KUHPerdata pasal 1313 

adalah suatu peristiwa dimana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau 

pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak berjanji untuk melakukan suatu hal. 

Menurut Subekti, kata “ perikatan ” dalam buku III KUHP memiliki arti yang lebih 

luas dari perjanjian, karena  diatur juga hubungan hukum yang sama sekali tidak 

bersumber dari persetujuan atau perjanjian.17  

Pengertian atau makna dasar nikah dalam bahasa arab adalah penyatuan 

sedangkan zawaj adalah keberpasangan. Nikah berarti bergabung dan akad. Pernikahan 

menurut UU Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

ketuhanan yang maha esa. Sedang menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 

pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati 

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.  

Sedangkan pengertian perjanjian pra nikah adalah kontrak yang dilakukan 

sebelum terjadinya perkawinan yang dibuat oleh orang-orang yang sepakat untuk 

menikah.Isi perjanjian pranikah sangat bervariasi namun, biasanya tentang pemisahan 

harta kekayaan,18   

                                                           
16 https://kbbi.web.id/perjanjian diakses pada tanggal 23 April 2019 pada pukul 11.00 
17 Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta : Intermessa ), hlm. 122  

 
18 https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_pranikah diakses pada tanggal 28 April 2019 pukul 18.15 

WIB  

https://kbbi.web.id/perjanjian
https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_pranikah


Literatur fikih klasik tidak ada yang membahas perjanjian pra nikah atau 

perkawinan. Yang ada hanyalah persyaratan dalam perkawinan. Pembahasan mengenai 

persyaratan dalam pernikahan berbeda dengan syarat pernikahan yang harus dipenuhi 

ketika terjadinya pernikahan yang dibicarakan dalam semua bab fiqh karena yang 

dibahas dalam syarat perkawinan adalah syarat-syarat untuk menentukan sahnya suatu 

perkawinan. Menurut Wahbah Zuhaili, perjanjian dalam perkawinan adalah Sesuatu 

yang disyaratkan salah satu calon suami istri kepada yang lain dengan maksud 

tertentu.19  

Untuk Pembahasan tentang hukum pembuatan perjanjian pra nikah adalah 

mubah hukumnya, artinya status hukum boleh melakukan sesuatu boleh pula tidak 

melakukannya, tidak ada pahala dan dosa dalam hal ini. Jadi hukum perjanjian pra 

nikah yang hukumnya mubah tadi bisa berubah menjadi wajib contoh dalam suatu 

kasus, seorang Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing 

haruslah membuat perjanjian pra nikah untuk melindungi hak-hak WNI sebagai WNI, 

dikarenakan jika tidak membuat perjanjian tersebut sebagian haknya sebagai warga 

negara hilang, seperti hak kepemilikan properti dalam undang-undang agraria pasal 9 

ayat 1 yang berbunyi “ Hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hubungan 

yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam batas-batas pasal 1 dan 

2. ” Dan pasal 21 ayat 1 yang berbunyi “ hanya warga negara Indonesia 

dapatmempunyai hak milik ” dan pasal 21 ayat 3 “ Orang asing yang sesudah 

berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat 

atau percampuran harta karena perkawinan  demikian pula warga-negara Indonesia 

yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan 

kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun 

sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah 

jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus 

karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak 

pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Pasal 21 ayat 4 yang berbunyi “ 

Selama seseorang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai 

kewarganegaraan asing maka ia tidak mempunyai tanah dengan hak milik dan 

baginya berlaku ketentuan dalam ayat ( 3 ) pasal ini.” Dalam keadaan ini diwajibkan 

                                                           
19 Wahbah Zuhaily, Muasu’ah Fiqh Islam wa al-Qadhaya al-Mu’ashiroh  jilid 8. (Beirut : Dar al-

Fikr, 2012), hlm. 65  



dan sangat dianjurkan untuk membuat perjanjian pra nikah karena tanpa perjanjian 

tersebut hak-hak kepemilikan properti di Indonesia akan hilang.  

Perjanjian pra nikah bisa menjadi sunah dalam keadaan calon mempelai pria dan 

wanita sangat perlu untuk membuat perjanjian tersebut jika keduanya mempunyai 

bisnis atau usaha dan tidak ingin terjadi penyatuan untung rugi seperti artis Raffi 

Ahmad dan Nagita Slavina yang sebelum menikah sudah memiliki penghasilan dan 

kekayaan masing-masing. Atau dalam keadaan jika seorang calon mempelai laki-laki 

berpotensi untuk selingkuh atau memiliki istri lebih satu boleh seorang calon mempelai 

wanita mengajukan untuk membuat perjanjian pra nikah, karena dengan perjanjian pra 

nikah menjaga dan menghormati kedudukan kedua belah pihak terlebih dari sisi istri 

dan menghindari pengabaian hak dan kewajiban masing-masing.  

Perjanjian pra nikah menjadi haram hukumnya jika isi perjanjian tersebut 

bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Contoh salah satu isi perjanjian 

berisi bahwa dalam pernikahan tersebut tidak boleh memiliki keturunan, yang mana hal 

tersebut bertentangan dengan agama. Padahal, salah satu tujuan menikah yaitu 

memakmurkan dunia dengan keturunan yang shalih yang didapat dari pernikahan yang 

sah. Contoh lain, isi perjanjian tersebut menyatakan bahwa suami tidak memberikan 

nafkah istri atau menyuruh istri untuk melakukan pekerjaan yang dilarang oleh agama, 

maka perjanjian perkawinan tersebut haram. 

Dengan kata lain, perjanjian pra nikah yang diperbolehkan adalah perjanjian yang 

tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan seperti yang tercantum dalam 

Bab V pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perjanjian pra nikah yang 

melahirkan banyak manfaat dan menolak kemudharatan, menjaga hak dan kewajiban 



suami istri, yang mengantarkan dan mendekatakan kepada tujuan pernikahan yaitu 

mewujudkan pernikahan sakinah, mawaddah wa rahmah.    

 

2. Pembahasan  

Perjanjian perkawinan yang telah memenuhi syarat dan disahkan oleh Pegawai 

Percatat Perkawinan berlaku mengikat kepada kedua calon mempelai dan berlaku 

sejak perkawinan di langsungkan. Perjanjian yang diperbolehkan, adalah perjanjian 

yang isinya tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian 

pra nikah yang melahirkan banyak manfaat dan menolak kemudharatan, menjaga 

hak dan kewajiban suami istri, yang mengantarkan dan mendekatakan kepada 

tujuan pernikahan yaitu mewujudkan pernikahan sakinah, mawaddah wa rahmah. 

Karena seperti contoh perjanjian di atas, perjanjian perkawinan tidak hanya 

menyangkut atas harta namun juga beberapa hal lain, seperti penganutan 

pernikahan monogami, merawat dan memberikan waktu yang seimbang untuk anak 

dan tidak adanya kekerasaan dalam rumah tangga. Yang demikian masih dalam 

wajar dalam isi perjanjian nikah yang diperbolehkan.  

Perjanjian yang akan melahirkan manfaat dan maslahat bagi kedua belah pihak. 

Maksud  maslahah menurut ulama syariah islaminyah adalah manfaat yang 

ditujukan Allah kepada hambanya, untuk menjaga agama, diri, akal, keturunan dan 

harta. Manfaat adalah kenikmatan atau segala sesuatu untuk meraihnya, dan 

mencegah kesakitan dan segala sesuatu yang menuju kepadanya. 20  

Kemudian perjanjian pra nikah yang tidak diperbolehkan jika mengacu kepada 

kepada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah yang isinya bertentangan 
                                                           

20 Sa’id Ramadhan al-Bouti, Dhawabith al-Maslahah fi al-Syariah al-Islamiyah, (Beirut: Dar al-

Fikr, 2018), hlm. 37 



dengan hukum, agama dan kesusilaan. Bertentangan dengan hukum misalnya 

berisi, istri dilarang melakukan perbuatan hukum atau tidak cakap hukum.  

Bertentangan dengan agama, seperti pembebasan pergaulan istri dengan laki-laki 

lain, atau pembebasan pergaulan suami dengan wanita lain di luar rumah mereka. 

Sedangkan interpretasi yang bertentangan dengan kesusilaan adalah Suami 

membebaskan istri untuk tidak mengawasi perilaku istri di luar rumah mereka, atau 

sebaliknya. 21 

Kemudian, ketentuan perjanjian perkawinan dalam hukum positif sebagai 

berikut; Pertama, dalam KUH Perdata, perjanjian perkawinan berkaitan dengan 

harta. Dalam pasal 139 disebutkan, “para calon suami istri dengan perjanjian kawin 

dapat menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan 

hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib 

umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut”. Pada pasal 140-154 

diatur pula mengenai perjanjian perkawinan menyangkut harta. Jadi, semua aturan 

KUHPerdata terkait perjanjian perkawinan berkaitan dengan harta, tidak yang lain.  

Kedua, Dalam UUP, perjanjian perkawinan diatur dalam Bab V pasal 29 ayat 1 

sampai 4. Ayat 1 berkaitan dengan teknis pembuatan perjanjian perkawinan. 

Disebutkan bahwa perjanjian perkawinan diadakan sesaat sebelum perkawinan 

dilangsungkan. Perjanjian perkawinan bersifat tertulis dan disahkan oleh Pegawai 

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

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

                                                           
21 Yasin Yusuf Abdillah, “Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Untuk Membentuk Keluarga 

Bahagia ( Tinjauan Maqasid Syariah) ”, Jurnal Al-Ahwal,Vol. 10,  No. 2 ( Desember 2017), hlm. 168  

 



Ketiga, perjanjian perkawinan dalam KHI. KHI mengatur perjanjian 

perkawinan dalam pasal 45 sampai 52. Pasal 45 berisi tentang bentuk perjanjian 

perkawinan yang boleh dibuat oleh calon suami-isteri. Bentuk perjanjian yang 

dimaksud adalah (1) taklik talak dan (2) perjanjian lain yang tidak bertentangan 

dengan hukum Islam. 

Maslahah berarti manfaat secara wazan dan makna, masdarnya berarti shalah 

sebagaimana manfaat bermakna berguna. Maslahah menurut ulama syariah 

islaminyah adalah manfaat yang ditujukan Allah kepada hambanya, untuk menjaga 

agama, diri, akal, keturunan dan harta. Manfaat adalah kenikmatan atau segala 

sesuatu untuk meraihnya, dan mencegah kesakitan dan segala sesuatu yang menuju 

kepadnya. 22 Kemaslahatan yang bisa wujudkan melalui perjanjian perkawinan, 

yaitu sebagai berikut;  

a. Perlindungan Keturunan, dengan dibuatnya perjanjian pra nikah adalah salah 

satu cara “ peduli keluarga ” sebagai pengembangan dari teori dari 

perlindungan keturunan karena calon suami istri yang membuat perjanjian 

tersebut sangat memikirkan bagaimana cara membangun keluarga yang ideal 

dan membesarkan anak-anak mereka agar menjadi generasi rabbani yang 

mampu menghadapi dunia global. Karena keluarga adalah awal pertama 

karakter anak dibentuk. Keluarga adalah yang menentukan kepribadian anak. 

Sebagaimana hadist nabi “ Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, 

maka kedua orangtuanya-lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi ( 

HR. Bukhari –Muslim, Muttafaqun Alaih ) Keluarga merupakan tempat 

                                                           
22 Sa’id Ramadhan al-Bouti, Dhawabith al-Maslahah fi al-Syariah al-Islamiyah, (Beirut: Dar al-

Fikr, 2018), hlm. 37 



pendidikan pertama terlebih adalah orang tua. Watak, kepribadian, nilai-nilai 

agama nilai-nilai budaya dan moral. Keluargalah yang memberikan keyakinan 

agama, yang menanamkan nilai moral budaya, yang memberikan teladan dan 

yang memberikan ketrampilan dasar dan yang memberikan perlindungan. 23 

b. Perlindungan akal, dalam perjanjian perkawinan calon suami istri lebih maju 

dan siap dalam pemikiran. Karena dengan perjanjian perkawinan sebagai 

antisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian yang 

menimbulkan berbagai polemic seperti perebutan harta gono-gini atau 

perebutan hak asuh anak atau jika terjadi kebangkrutan disalah satu pihak, maka 

pihak yang lain tidak menanggung dan lain sebagainya. Perjanjian perkawinan 

adalah salah satu tindakan preventif dan bukti kemajuan berfikir. Meskipun 

untuk beberapa pihak dan kelompok merupakan suatu hal yang tabu. Namun, 

adapula yang menganggap perjanjian perkawinan adalah suatu hal yang sangat 

diperlukan.  

c. Perlindungan kehormatan, ungkapan perlindungan kehormatan berangsur-

angsur menjadi diganti dengan perlindungan harkat dan martabat manusia, 

bahkan diganti menjadi perlindungan hak asasi manusia versi Jasser Auda. 

Perjanjian perkawinan adalah salah satu cara nyata untuk menghargai dan 

menghormati pasangan. Juga sebagai perlindungan terhadap hak-hak suami 

istri, seperti apabila menikah dengan warga Negara asing, seorang wni jika 

tidak membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah, maka hilangnya hak 

kepimilikan tanah dan bangunan di Indonesia, karena mengikuti status sebagai 

wna . Hal tersebut sesuai dengan undang-undang pokok agrarian pasal 9 ayat 1 
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d. Perlindungan agama, dalam maqasid kontemporer berkembang menjadi 

kebebasan kepercayaan atau kebebasan berkeyakinan dalam ungkapan lain. 

Berangkat dari sebuah prinsip “ tiada paksaan dalam agama ” . Dalam 

perjanjian perkawinan beda agama mungkin juga ini terjadi seorang calon 

suami istri membuat perjanjian perkawinan yang salah satunya berisi tentang 

kebebasan berkeyakinan dan tidak akan memaksa salah satu pihak untuk masuk 

ke agama yang lain kecuali atas dasar kesadaran pribadi.  

e. Terakhir adalah perlindungan harta jika dalam maqasid klasik disebutkan sanksi  

bagi pencurian, kemudian maqasid kontemporer berkembang menjadi sosio-

ekonomi, misalnya bantuan sosial, pengembangan ekonomi, dan lain 

sebagainya. Perjanjian perkawinan umumnya berisi tentang pemisahan harta 

benda suami istri. Karena dengan perjanjian perkawinan bisa melindungi harta 

kedua belah pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan. Misal, salah satu pihak 

terlilit hutang jika dibuatnya perjanjian perkawinan maka pihak yang lain tidak 

akan menanggung hutang tersebut.  

F. Penutup 

Dari pembahasan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Perjanjian perkawinan atau pra nikah menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan boleh dibuat dan berisi apa saja selama tidak melanggar batas-batas 

hukum, agama dan kesusilaan.  Perjanjian pra nikah dibuat sebelum perkawinan 

dilangsungkan dan tidak dapat dirubah. Namun perjanjian perkawinan yang 

dibuat sebelum terjadinya perkawinan menimbulkan permasalahan terkait 

kepemilikan tanah dalam pernikahan campuran antara wni dan wna, yang 

keduanya tidak membuat perjanjian pranikah.. Kemudian dikeluarkannya 

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015 Tahun 2015 ( Putusan 



MK 69/2015) sebagai solusi untuk dapat membuat suatu perjanjian perkawinan 

selama dalam ikatan perkawinan. Perjanjian ini harus disahkan oleh notaris atau 

pegawai pencatat perkawinan.  

2. Perjanjian pra nikah perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda adalah boleh 

dilakukan selama lebih banyak mendatangkan manfaat dan mencegah adanya 

kemudharatan. Dengan perjanjian pra nikah, calon suami istri lebih siap untuk 

membangun keluarga dan mewujudkan cita-cita bersama menjadikan keluarga 

yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Disamping itu, perjanjian pra nikah bisa 

menjadi tindakan preventif mencegah terjadinya perceraian dengan menjaga 

hak-hak, saling menghormati dan menghargai masing-masing suami istri. 

. 
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