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ABSTRAK 

Kajian tentang khitbah perlu mendapat perhatian yang serius terutama soal 

pembatalan khitbah, mengingat posisi khitbah sebagai langkah awal menuju 

pernikahan yang sakral, maka perlu adanya suatu aturan yang mengikat hubungan 

khitbah tersebut agar sampai ke pernikahan. Sebab pembatalan khitbah sangat 

merugikan salah satu pihak terutama pihak yang ditinggalkan. Begitu juga yang 

dialami oleh masyarakat Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten 

Gunungkidul. Pembatalan khitbah memberikan dampak buruk kepada pihak 

perempuan dan keluarganya. Karena itu dibuatlah surat perjanjian dalam khitbah 

agar ikatan khitbah tersebut menghantarkan keduanya sampai ke pernikahan. 

Untuk itu, dalam penelitian ini dibuatlah dua rumusan masalah sebagai berikut: 

(1) Faktor apa yang menyebabkan adanya surat perjanjian dalam khitbah di Desa 

Mulo? dan (2) Bagaimana pandangan maqāṣid al-usrah terhadap surat perjanjian 

dalam khitbah tersebut. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) sekaligus penelitian 

pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan filosofis. Metode 

analisis data yang digunakan adalah model analisis data kualitatif. Sedangkan 

dalam pengumpulan data, penyusun menggunakan metode observasi, wawancara 

dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menyebutkan bahwa faktor adanya surat perjanjian dalam khitbah 

adalah karena tiga hal; (1) Karena faktor kejadian masalalu, sering terjadinya 

pembatalan khitbah secara sepihak dan merugikan pihak yang lain. (2) Karena 

dampak pembatalan khitbah, kerugian tersebut dialami oleh pihak perempuan 

Desa Mulo, bukan hanya kerugian moril tetapi juga materil dan waktu. (3) Karena 

perlindungan terhadap perempuan, melindunginya dari pelanggaran dan penipuan 

dalam khitbah sehingga ada jaminan dan komitmen dari hubungan khitbah 

tersebut menuju pernikahan. Adapun perspektif Maqāṣid al-usrah terhadap 

perjanjian dalam khitbah adalah sebagai reinterpretasi dari tujuan pensyariatan 

perkawinan yang digambarkan dalam tiga hal; (1) mengatur hubungan antara dua 

jenis manusia, bahwa pertunangan tersebut dibangun atas dasar untuk saling 

mengenali satu sama lain bukan atas dasar pelanggaran atau penipuan. (2) 

menjaga kelangsungan hidup manusia dengan adanya pernikahan, dan surat 

perjanjian dalam khitbah menghantarkan hubungan tersebut menuju pernikahan. 

(3) Menciptakan kehidupan pernikahan yang sakīnah mawaddah wa raħmah. 

melalui surat perjajian dalam khitbah, masing-masing diri harus mengenali 

karakter dan kepribadian pasangannya dengan baik dan dengan mengetahui 

semuanya itu tujuan pernikahan mudah terealisasikan. 

Keyword: Perjanjian dalam Khitbah, Maqāṣid al-Usrah, dan Desa Mulo 
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ABSTRACT 

The study of engagement needs serious attention, especially regarding the 

cancellation of engagement, because the position of engagement is the first step 

towards a sacred marriage, therefore it is necessary to have a rule that binds the 

engagement relationship to get to marriage. Because the cancellation of 

engagement is very detrimental to one of the parties left behind. This is also what 

happened to the people of Mulo Village, Wonosari District, Gunungkidul 

Regency.  Cancellation of engagement has a had bad impact on the woman and 

her family. Therefore, a letter of agreement was made in the engagement so that 

the engagement relationship reached marriage. For this reason, in this study, the 

authors formulated two problem formulations as follows: (1) what factors caused 

the existence of an engagement letter in Mulo Village? And, (2) what is the view 

of maqāṣid al-usrah on the agreement letter in engagement. 

This research is both field research and library research using philosophical 

approach. The method of data analysis uses a qualitative data analysis model. 

Meanwhile, in collecting data, the authors used the method of observation, 

interviews, and documentation. 

The study results stated that the existence of a letter of agreement in the 

engagement was due to three things; (1) Due to past events, engagement 

cancellations often occur unilaterally and are detrimental to the other party. (2) 

Due to the impact of the cancellation of the engagement, the women of Mulo 

Village suffered losses, not only moral losses but also material and time losses. 

and (3) Because of the protection of women, protecting them from violations and 

fraud in the engagement, there is a guarantee and commitment from the 

engagement relationship to marriage. The perspective of Maqāṣid al-usrah on the 

agreement in the engagement is as a reinterpretation of the purpose of marriage 

law which is described in three ways; (1) regulates the relationship between two 

types of people, that the engagement is built based on recognizing each other not 

based on offense or deception. (2) Maintaining human survival through marriage, 

and the letter of agreement in the engagement leads the relationship to marriage. 

And (3) creating a sakīnah mawaddah wa raħmah married life. Engagement is the 

first step in building a sacred marriage relationship. Through a letter of agreement 

in engagement, each self must recognize the character and personality of his 

partner well, and by knowing all of that the purpose of marriage is easily realized. 

Keyword: Agreement in Engagement, Maqāṣid al-Usrah, and Mulo Village.  
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MOTTO 

 

الضرر والضرار " "  

“Laa Dhorara wa Laa Dhiraar” 

“Janganlah memberikan kemudaratan kepada diri sendiri, dan jangan 

memberikan kemudaratan kepada orang lain.” 
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A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 bā’ B Be ب

 tā’ T Te ت

  śā’ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jīm J Je ج

 Ħā Ħ ha (dengan titik di bawah) ح

 Khā Kh ka dan ha خ

 Dāl D De د

 Zāl Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 rā’ R Er ر

 Zāi Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Şād Ş es (dengan titik di bawah) ص

 Đād Đ de (dengan titik di bawah) ض

 ţā’ Ţ te (dengan titik di bawah) ط

 žā’ Ž zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 fā’ F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf K Ka ك

 Lām L El ل
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 Mīm M Em م

 Nūn N En ن

 Wāwu W We و

 hā’ H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 yā’ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 متعقد ين

 عدة

Ditulis 

Ditulis 

Muta’aqqīn 

‘Iddah 

 

C. Tā’ Marbūţah 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 هبة

 جزية

Ditulis 

Ditulis 

Hibah 

Jizyah 

 

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 

dengan h. 

 ’Ditulis Karāmah al-auliyā كرامة األولياء 

 

2. Bila tā’ marbūţah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan đammah 

ditulis t. 

 Ditulis Zakāh al-fiţri زكاة الفطر
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D. Vokal Pendek 

 ا  

 ا  

 ا  

Fathah 

Kaşrah 

Dhammah 

a 

i 

u 

 

E. Vokal Panjang 

Fathah+Alif 

 جاهلية

Fathah+Yā’ Mati 

 يسعى 

Kasrah+Yā’ Mati 

 كريم

Dhammah+Wāwu Mati 

 فروض

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

a 

Jāhiliyyah 

a 

Yas’ā 

ī 

Karīm 

ū 

furūđ 

 

F. Vokal Rangkap 

Fathah+Yā’Mati 

 بينكم

Fathah+Wāwu Mati 

 قول

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

ai 

bainakum 

au 

qaulu 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 أأنتم

 أعدت 

 لئن سكرتم

Dibaca 

Dibaca 

Dibaca 

a’antum 

u’idat 

la’in syakartum 
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H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah 

 القرأن 

 القياس

Dibaca 

Dibaca 

al-Qur’ān 

al- Qiyās 

 

2. Bila ikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah 

yang mengikutinya, serta mengilangkan huruf l (el)-nya. 

 السماء

 الشمس

Dibaca 

Dibaca 

as-Samā’ 

asy-Syams 

 

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

 ذويالفروض

 اهل السنة 

Ditulis 

Ditulis 

żawī al-furūđ 

ahl as-sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Khitbah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

peminangan, dan Peminangan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah 

kegiatan upaya ke arah terjadinya perjodohan antara seorang pria dengan 

seorang wanita.1 Maksudnya ialah seorang laki-laki (atau keluarganya) 

meminta kesediaan seorang wanita (kepada walinya) untuk menjadi istrinya.2 

Dalam hal pinang meminang perlu diketahui terlebih dahulu kondisi 

wanita yang hendak dipinang, apakah ia termasuk wanita yang halal untuk 

dikawin atau justru sebaliknya, dilarang oleh syara’ untuk dikawin. Karena itu, 

dalam hal peminangan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu wanita 

yang dipinang tidak memiliki halangan syara’ dan tidak sedang dalam 

pinangan orang lain.3 

Kategori wanita yang boleh dipinang karena tidak memiliki halangan 

syara’ adalah wanita yang tidak termasuk mahram (haram dikawin lantaran 

nasab, atau sepersusuan, atau mushaharah), dan juga wanita yang tidak sedang 

dalam masa ‘iddāh; baik ‘iddāh karena talak raj’i, atau ‘iddāh sebab talak 

ba’in. Sedangkan wanita yang ‘iddāh karena wafat suaminya boleh dilamar 

 
1 Kementrian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Direktorat Bina 

KUA dan Keluarga Sakinah., 2018), hlm. 3. 
2 Dedi Junaidi, Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah menurut Al-Qur’an 

dan As-Sunnah (Jakarta: Akademika Pressindo, 2002), hlm. 80. 
3 Aulia Muthiah, Hukum Islam dinamika seputar Hukum Keluarga (Yogyakarta: Pustaka 

Baru Press, 2017), hlm. 53-54.  
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tetapi dengan cara sindiran.4 Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah 

(2): 235 berbunyi: 

 5وال جناح عليكم فيما عرضتم من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم 

Selanjutnya, tentang wanita yang sedang dalam pinangan seseorang 

(dan ia menerimanya) maka diharamkan dipinang oleh orang lain, karena 

secara etika hal itu dianggap sebagai penyerangan (penyerobotan) terhadap 

hak peminang pertama dan peremehan terhadapnya. Penjelasan sebagaimana 

di atas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 12 ayat (3) sebagai berikut: 

“Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria 

lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada 

penolakan dari pihak wanita.”6  

Larangan dalam Kompilasi Hukum Islam di atas sesuai dengan hadits 

Nabi saw: 

 اليخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن 7

 Larangan dalam hadits ini dan sejenisnya, sangat menunjukkan akan 

keharaman perbuatan tersebut. Karena orang tersebut dilarang untuk 

menyakiti orang lain.8 Dengan demikian hal tersebut diharamkan. Dari sini 

 
4 Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqh Munakahat 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 

hlm. 46-48. 
5 Q.S. Al-Baqarah (2): 235. 
6 Kementrian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Direktorat Bina 

KUA dan Keluarga Sakinah., 2018), hlm. 9-10. 
7 Muhammad bin Isma’il Abu ‘Abdullāh al-Bukhāri, Sahih al-Bukhāri, Cet. II (Bairut: 

Dār Ibnu Kasir, 1987/1407, t.th.), V: 1958, hadis nomor 4746, “Kitāb an-nikāh,” “Bab Seseorang 

Tidak Boleh Menikah Pinangan Kawannya Hingga Ia Menyerahkannya.” Hadis dari Makki bin 

Ibrahim dari Ibnu Juraij dari Umar bin Khattab r.a. 
8 Wahbah Az-Zuhaili. al-Fiqhul Islām wa Adillātuhu (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), IX: 

6499. 
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dapat ditarik kesimpulan bahwa meminang wanita tidak hanya dikarenakan 

kesediaan wanita itu sendiri, tetapi juga melihat kondisi wanita tersebut pada 

saat dipinang.9 

Dalam praktiknya di masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa 

Khitbah yang telah berlangsung belum tentu membawa masing-masing 

pasangan ke jenjang perkawinan, karena khitbah masih dalam janji untuk 

kawin, artinya janji itu suatu saat jika menimbulkan masalah dapat saja 

diputus.10  

Dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa khitbah hanyalah 

sebuah janji untuk menikah yang belum menimbulkan akibat hukum dan para 

pihak bebas memutuskan hubungan peminangan sebagaimana Pasal 13 ayat 

(1). Sedangkan dalam pasal yang sama ayat (2) disebutkan juga bahwa:  

“Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata 

cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat 

sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.”11 

Dalam hal pemutusan hubungan peminangan sebagaimana bunyi pasal 

di atas, sering kali dijumpai permasalahan diantara kedua belah pihak, yang 

mana salah satu pihak merasa dirugikan karena pembatalan peminangan 

tersebut, bahkan ada juga yang sampai berakhir di pengadilan. Misalnya 

Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bms, yang 

 
9 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 

71. 
10 Umar Haris Sanjaya, Aunur Rohman Faqih, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia 

(Yogyakarta: Gama Media Yogyakrta, 2017), hlm. 34. 
11 Pasal 13 ayat (2). 
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berisikan tentang gugatan seorang perempuan bernama Sri Subur Lestari 

(SSL) yang dikhitbah oleh laki-laki bernama Agus Suyitno (AS).12 

Gugatan ini diajukan oleh SSL karena setelah satu tahun dikhitbah 

oleh AS, AS tidak kunjungan menikahinya, sebaliknya AS datang kerumah 

SSL justru dengan tujuan untuk memutuskan hubungan pertunangan. Tentu ini 

membuat SSL dan keluarganya terpukul, sebab sudah menunggu cukup lama 

dan AS juga sudah sembilan kali mengajak SSL check-in di salah satu hotel di 

Cilacap dan melakukan hubungan terlarang sebagaimana hubungan suami istri 

atas permintaan dari AS dengan janji akan menikahinya. Karena tidak terima 

dengan pemutusan hubungan pertunangan tersebut, serta merasa dirugikan 

secara moril dan materil akhirnya SSL mengajukan gugutan di Pengadilan 

Negeri Banyumas. Dan akhirnya Pengadilan Negeri Banyumas memberikan 

denda ganti rugi kepada AS untuk kemudian dibayarkan kepada SSL senilai 

seratus juta rupiah.13 

Fenomena semacam ini, ternyata tidak hanya terjadi di Kabupaten 

Banyumas saja, tetapi juga di daerah-daerah lain seperti di Desa Ngreco, 

Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana diungkapkan oleh Nur 

Wahid Yasin melalui tulisannya ia mengatakan bahwa masyarakat Desa 

Ngreco di dalam melaksanakan sanksi pembatalan peminangan sangat 

 
12 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/ PN Bms (PDF), dalam putusan.mahkamahagung.go.id, 

akses 29 Oktober 2021.  
13 Ibid. 
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bervariatif; ada yang berupa uang dengan nominal dua juta hingga puluhan 

juta rupiah 14 

Pembatalan Khitbah juga bukan hanya dilakukan oleh pihak laki-laki 

saja, tetapi juga dilakukan oleh pihak perempuan sebagaimana yang terjadi di 

Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, seperti yang 

diungkapkan oleh Novita Kusumawardani dalam penelitiannya, yang 

menyebutkan bahwa di Desa Bandung Kecamatan Mayong Jepara, berlaku 

denda bagi pihak perempuan yang membatalkan khitbah dengan denda dua 

kali lipat, yakni berupa pengembalian barang ditambah dengan denda. Hal 

tersebut dilakukan sebagai penutup malu (tebus wirang) sekaligus karena 

sebab tidak menepati janji.15 

Terjadinya pembatalan khitbah atau pertunangan tentu memberikan 

luka dan dampak yang kurang baik terhadap salah satu pihak sehingga 

menimbulkan rasa trauma atau ketidakpercayaan dalam membangun sebuah 

hubungan. Karena itu diperlukan langkah preventif agar supaya tidak terjadi 

lagi hal sebagaimana demikian. Salah satu cara yang kemudian muncul adalah 

dengan dibuatnya surat perjanjian dalam khitbah yang dikenal dengan surat 

 
14 Nur Wahid Yasin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan: 

Studi Kasus Di Desa Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo,” Skripsi UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta (2010), hlm. 56.  
15 Novita Kusumawardani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan 

Khitbah Oleh Pihak Perempuan: Studi Kasus Di Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten 

Jepara,” Skripsi Universitas Negeri Semarang (2018), hlm. 20. 
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perjanjian pra-nikah, sebagaimana yang dikenal dilingkungan masyarakat 

Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.16   

Surat perjanjian pra-nikah tersebut memuat tentang pemberian sanksi 

terhadap pelaku pembatalan khitbah yaitu dengan membayar denda sesuai 

dengan kesepakatan kedua belah pihak saat dilangsungkannya khitbah. Pada 

umumnya, pemberian denda terhadap pelaku pembatalan Khitbah berlaku 

untuk seluruh masyarakat Desa Mulo, namun ada salah satu Dusun yang 

secara spesifik membuat peraturan tentang pemberian sanksi sebagaimana 

termuat dalam Kumpulan Peraturan Dusun Kepil Nomor: 01/KPTS/2014 

tentang tata tertib warga pedukuhan Kepil Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, 

Bab V Pasal 39 ayat (2) sebagai berikut: 

“Pembatalan lamaran pernikahan dikenakan denda kepada pihak yang 

membatalkan dan besarannya sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.”17 

Aturan ini kemudian diejawantahkan melalui surat perjanjian pra-nikah 

pada saat pelaksanaan Khitbah. Di dalam surat perjanjain tersebut dijelaskan 

bahwa kedua belah pihak baik calon mempelai laki-laki maupun perempuan 

untuk melangsungkan akad nikah pada waktu yang telah ditentukan. Apabila 

di kemudian hari terjadi pembatalan, maka pihak yang membatalkan akan 

dikenakan denda uang sesuai dengan kesepakatan. 

 
16 Surat perjanjian pranikah yang dimaksudakan dalam pelaksanaan khitbah di Desa Mulo 

bukanlah surat perjanjian pranikah sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Perkawinan tahun 

1974 atau Kompilasi Hukum Islam, melainkan surat perjanjian yang dibuat pada saat pelaksanaan 

khitbah yang isinya adalah komitmen antar kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan 

dan apabila salah satu pihak membatalkan maka akan dikenakan sanksi denda pembatalan. 

Wawancara dengan Sugiarto, Kepala Desa Mulo, Dusun Mulo, Tanggal 23 Desember 2020. 
17  Kumpulan Peraturan Dusun Kepil, Desa Mulo, 2014, Pasal 39 ayat (2). 
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Hal ini dilakukan lantaran seringnya terjadi pembatalan khitbah di 

Desa Mulo dengan sebab yang bermacam-macam salah satunya adalah karena 

salah satu pihak (laki-laki atau perempuan) berselingkuh dengan orang lain 

dan memilih membatalkan khitbahnya. Padahal dalam sebuah hadis Nabi 

sudah dijelaskan bahwa dilarang mengkhitbah perempuan yang sudah 

dikhitbah karena dapat merusak hubungan persaudaraan antara sesama muslim 

atau ukhuwah Islamiyah. 18 

Dalam pespektif Maqāşid al-usrah, tujuan dari pernikahan adalah agar 

tercipta keluarga yang sakīnah, mawaddah, dan rahmah.19 Tujuan tersebut 

tidak mungkin dapat dicapai tanpa adanya saling mengenal antar masing-

masing pasangan. Upaya untuk saling mengenal tentang berbagai macam sifat 

dan karakter pasangan dilakukan melalui khitbah atau pinangan.20 

Selain itu khitbah juga merupakan perjanjian untuk menikah, karena 

itu dianjurkan kepada seorang peminang, sebelum mengajukan pinangannya, 

agar membulatkan niatnya terlebih dahulu dan kemudian menetapkan 

kemantapan pilihannya. Hal ini untuk mencegah jangan sampai terjadi 

 
18 Irham Sya’roni, “Maqasid Syariah dalam Nalar Ilmiah Ibnu Ashur,” Makalah (t.t., t.p) 

hlm. 13. 
19 Jamāluddin Aţiyah, Nahw Taf’il Maqāşid Al-Shari’ah (Damaskus: Dār al-Fikr, 2001), 

hlm. 149. 
20 Biasanya dalam proses peminangan melibatkan keluarga laki-laki dan keluarga 

perempuan. Dalam proses ini, diharapkan terjadinya pengenalan dan penyesuaian bagi kedua calon 

pengantindan juga keluarga besar kedua belah pihak. Pada tahapan ini kedua calon pengantin 

masuk dalam tahapan pra-nikah yang krusial dan akan sangat baik jika dipergunakan untuk saling 

mengenal perbedaan masing-masing dalm berbagai hal, mulai dari karakter, budaya, keluarga; 

termasuk visi tentang pernikahan dan keluarga yang hendak dibangun. Pengenalan yang lebih 

mendalam terhadap sisi psikologi, karakter, keluarga dan budaya calon pasangan hidup ini akan 

berguna di masa yang akan datang; terutama meminimalisir konflik yang diakibatkan oleh 

perbedaan yang ada. Lihat Direktorat Bina KAU & Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah 

Bacaan Mandiri Calon Pengantin (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 33-34. 
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penyesalan dan menarik diri setelah dilakukan peminangan, sehingga 

merugikan wanita, melukai perasaannya dan menghancurkan kehormatannya, 

hal ini bertentangan dengan ajaran agama dan akhlak yang mulia.21 

Dari latar belakang sebagaimana di atas, penulis tertarik untuk meneliti 

lebih dalam tentang surat perjanjian pra-nikah sebagai bagian dari upaya yang 

dilakukan oleh tokoh masyarakat Desa Mulo agar khitbah yang telah 

dilaksanakan dapat diteruskan sampai ke jenjang pernikahan, dan apabila 

terjadi pembatalan khitbah maka akan ada pemberian sanksi denda atas 

pembatalan khitbah tersebut. 

Kemudian penelitian ini dikemas dengan judul “Perjanjian dalam 

khitbah perspektif maqāşid al-usrah (Studi khitbah di Desa Mulo, Kecamatan 

Wonosari, Kabupaten Gunungkidul)”. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun untuk menunjang penelitian agar supaya fokus terhadap 

sasaran, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Faktor apa yang melatarbelakangi adanya surat perjanjian dalam 

khitbah di Desa Mulo? 

2. Bagaimana Pandangan Maqāşid al-Usrah tentang perjanjian dalam 

khitbah di Desa Mulo? 

 
21 Husein Muhammad Yusuf, Memilih Jodoh Dan Tatacara Meminang Dalam Islam 

(Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 100. 
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C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk memahami alasan yang melatarbelakangi adanya surat 

perjanjian saat Khitbah di Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, 

Kabupaten Gunungkidul. 

b. Untuk mengeksplore lebih jauh Pandangan maqāşid al-Usrah tentang 

adanya surat perjanjian dalam Khitbah di Desa Mulo, Kecamatan 

Wonosari, Kabupaten Gunungkidul. 

2. Kegunaan Penelitian 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran tentang kebiasaan atau tradisi masyarakat Desa Mulo saat 

pelaksanaan Khitbah yakni dengan adanya surat perjanjian yang memuat 

pemberian sanksi terhadap seseorang atau pihak yang membatalan khitbah. 

Selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai pijakan 

awal dalam memahami maqāşid al-usrah kaitannya dengan praktik 

pembuatan surat perjanjian pada saat khitbah di Desa Mulo, Wonosari, 

Gunung Kidul. 

Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi dan pengetahuan kepada penulis pribadi dan 

masyarakat luas tentang nilai-nilai Islam yang terkandung dalam praktik 

pembuatan surat perjanjian dalam khitbah yang diterapkan oleh 

masyarakat Desa Mulo, Wonosari, Gunung Kidul. 
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D. Telaah Pustaka 

Penelitian tentang khitbah dan maqāşid al-usrah sejatinya sudah 

banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu, baik penelitian tersebut berupa 

Tesis, Disertasi, Buku, ataupun Jurnal. Namun sejauh ini belum ditemukan 

penelitian tentang perjanjian dalam khitbah perspektif maqāşid al-usrah 

sebagaimana yang penulis teliti di Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, 

Kabupaten Gunungkidul. 

Berikut penyusun jelaskan beberapa penelitian yang berkaitan dengan 

khitbah dalam bentuk Tesis misalnya penelitian Muhammad Dzakiyyul Hikam 

dengan judul, “Sanksi Pembatalan Khitbah: Studi Kasus Tradisi Masyarakat 

Dikecamatan Semin Kabupaten Gunung Kidul”. Penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan untuk mengetahui upaya preventif yang dilakukan oleh 

masyarakat Kecamatan Semin dalam merespon adanya pembatalan 

pertunangan yakni dengan membuat kesepakatan adanya pemberian ganti rugi 

secara materiil dari pihak yang membatalkan kepada pihak yang dibatalkan 

dengan nominal sesuai dengan kesepakatan. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan ‘urf dan maslāhah mursalah sebagai pisau analisis terhadap 

konsekuensi hukum pembatalan khitbah.22 

Hasil peneitian Hikam menyebutkan bahwa masyarakat Semin masih 

mempraktekkan tradisi tersebut adalah karena beberapa alasan; Pertama, 

untuk melestarikan tradisi leluhur masyarakat yang sudah berjalan selama 

 
22 Muhammad Dzakiyyul Hikam, “Sanksi Pembtalan Khitbah: Studi Kasus Tradisi 

Masyarakat Dikecamatan Semin Kabupaten Gunung Kidul,” Tesis UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta (2019). 
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puluhan tahun. Kedua, untuk menghindarkan masyarakat Semin dari dampak 

negatif dari pembatalan khitbah. Dan ketiga, untuk memberikan rasa nyaman 

kepada pihak yang terikat dalam Khitbah.  

Penelitian Hikam ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis dengan judul, “Perjanjian dalam Khitbah Perspektif Maqāşid Al-

usrah: Studi Khitbah di Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten 

Gunungkidul”. Dari sisi pendekatan metode, Hikam menggunakan ‘Urf dan 

Maslāhah Mursalah sebagai pisau analasisnya, sedangkan penulis 

menggunakan pendekatan Maqāşid al-Usrah. Dan dari sisi objek penelitian, 

Hikam meneliti Sanksi Pembatalan Khitbah di Kecamatan Semin, sedangkan 

penulis meneliti Perjanjian dalam Khitbah di Desa Mulo Kecamatan 

Wonosari. Jadi penelitian Hikam dengan penulis berbeda. 

Selanjutnya, Tesis yang ditulis oleh Fitrah Tahir Berjudul, “Konsep 

Khitbah Perspektif Hadis Nabi Muhammad Saw., Menggunakan Analisis 

Maudhu’i”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk hadis 

tentang khitbah, kualitas hadis dan makna yang terkandung dalam hadis 

tentang khitbah. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa terdapat tiga macam 

hadis tentang khitbah; (1) hadis yang berstatus dha’if yakni hadis tentang 

mempermudah dalam menerima pinangan, (2) hadis berstatus shahih yaitu 

hadis tentang larangan meminang di atas pinangan orang lain, dan (3) hadis 
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yang berstatus hasan lighairihi yaitu hadis tentang kebolehan dalam melihat 

saat meminang.23 

Penelitian Fitra di atas dengan penulisan Tesis ini terdapat perbedaan 

yang sangat jelas. Fitra menggunakan analisis maudhu’I untuk meneliti hadis-

hadis Nabi saw., yang berkaitan dengan khitbah, sedangkan penulis meneliti 

tentang khitbah dengan menggunakan perspektif maqāşid al-usrah (tujuan 

disyariatkannya perkawinan). Selain itu, Fitra dalam metode penelitiannya 

menggunakan library research sedangkan penulis menggunakan field research. 

Dari sini dapat disimpulkan bahwa penelitian Fitra dengan penulis jauh 

berbeda. 

Kemudian penelitian dalam bentuk Tesis karya Endang Jaelani 

berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Dalam 

Perkawinan di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una.” Dalam 

penelitiannya ini Endang membahas tentang adat atau tradisi peminangan di 

Kecamatan Ampana dan penelitian ini jauh berbeda dengan penelitian yang 

sedang penulis teliti. Sebab penulis membahas perjanjian dalam khitbah 

perspektif maqāşid al-usrah dan objek penelitian lapangannya adalah Desa 

Mulo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul. 

Sedangkan pembahasan tentang khitbah dalam bentuk buku sudah 

disajikan oleh banyak penulis diantaranya; Amir Syafruddin,24 Dedi Junaidi25, 

 
23 Fitrah Tahir, “Konsep Khitbah Perspektif Hadis Nabi Muhammad Saw., Menggunakan 

Analisis Maudhu’I,” Tesis UIN Alauddin Makassar (2018). 
24 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 49. 
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Aulia Muthiah26, Slamet Abidin dan Aminudin27, Mustofa Hasan28, Tihani dan 

Sobari,29 dan Abdul Rahman Ghozali.30 Semuanya membahas tentang khitbah 

di dalam bukunya, mulai dari definisi, ketentuan-ketentuan perempuan yang 

boleh dikhitbah, hukum khitbah, dan hikmah serta tujuan khitbah. Dan dari 

semua pembahasan dalam buku tersebut belum ditemukan pembahasan 

tentang perjanjian dalam khitbah. Namun buku-buku tersebut cukup 

memabantu penulis dalam memasuki dan memahami persoalan tentang 

khitbah. 

Dan terakhir penelitian dalam bentuk Jurnal misalnya tulisan Sudirman 

dengan judul, “Analisis hukum Islam terhadap sanksi pembatalan Khitbah 

nikah”. Hasil kajian Sudirman menyebutkan bahwa Khitbah merupakan 

langkah awal menuju jenjang pernikahan yang lebih serius, karena itu para 

pihak dituntut untuk tidak melakukan tindakan yang menodai khitbah, sebab 

itulah penerapan perjanjian khitbah oleh masyarakat di Gaya Baru 3 dan 5 bisa 

dibenarkan secara syariat dengan mengacu pada argument maslahah mursalah.  

Sebaliknya, sanksi pembatalan yang terlalu tinggi seringkali 

menyulitkan para pihak, sehingga para pihak melakukan hal-hal yang justru 

menodai kesucian pernikahan dan merusak Maqāşid pernikahan seperti 

 
25 Dedi Junaidi, Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah menurut Al-Qur’an 

dan As-Sunnah (Jakarta: Akademika Pressindo, 2002), hlm. 80. 
26 Aulia Muthiah, Hukum Islam dinamika seputar Hukum Keluarga (Yogyakarta: Pustaka 

Baru Press, 2017), hlm. 53-54. 
27 Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqh Munakahat 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 

hlm. 46-48. 
28 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 

71. 
29 Tihani dan Sobari, Fikih Munakahat (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 24. 
30 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 74. 
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dilaksanakannya akad nikah bohongan demi menghidari denda.31 Penelitian 

ini menarik untuk dikaji dan disandingkan dengan penelitian yang hendak 

penulis teliti. 

Perbedaan yang jelas terlihat dari penelitian Sudirman adalah objek 

lapangan dan metode penggalian hukum. Dari sisi objek penelitian lapangan 

Sudirman meneliti kasus sanksi pembatalan khitbah di Gaya Baru 3 dan 5, 

sedangkan peneliti melakukan penelitian di Desa Mulo Wonosari. Dari sisi 

metode Sudirman menggunakan masalahah mursalah sebagai pisau 

analisisnya, sedangkan peneliti berfokus pada Maqāşid al-usrah sebagai pisau 

analisis dari fenomena adanya surat perjanjian dalam Khitbah di Desa Mulo 

Wonosari Gunungkidul. 

Kemudian Saifuddin Sa’dan dan Arif Afandi menulis, “Pengembalian 

mahar berganda karena pembatalan Khitbah dalam pandangan Islam: analisis 

terhadap persepsi dan praktek masyarakat Kuta Baro Aceh Besar”. Dalam 

temuannya disebutkan bahwa apabila seorang perempuan sudah menerima 

khitbah dari seorang laki-laki maka ia berada dalam perjanjian yang kuat dan 

akan menimbulkan masalah jika salah satu pihak mengingkarinya.  

Perbuatan ingkar merupakan perbuatan yang tercela dan dibenci oleh 

Allah. Karena itu di masyarakat Kuta Baro Aceh Besar ketika terjadi 

pembatalan Khitbah oleh calon mempelai perempuan maka pemberian yang 

diberikan oleh calon mempelai laki-laki harus dikembalikan secara berganda 

 
31 Sudirman, “Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Nikah,” 

Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05 (Januari 2017), hlm. 134-160. 
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(dua kali lipat pemberian). Hal tersebut merupakan hukuman ta’zir bagi 

perempuan yang ingkar terhadap perjanjian untuk melaksanakan pernikahan.32 

Persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan Saifuddin Sa’dan 

dan Arif Afandi dengan yang dilakukan oleh peneliti kurang lebih sama 

dengan penelitian Novita Kusumawardani. Bedanya, kalau Sa’dan dan Arif 

melakukan penelitian lapangan di Aceh, serta berfokus pada pengembalian 

mahar apabila terjadi pembatalan Khitbah, penulis melakukan penelitian di 

Desa Mulo Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, dengan berfokus 

pada surat perjanjian dalam khitbah perspektif maqāşid al-usrah. 

Selanjutnya Jurnal karya Ilham dan Robiatul Adawiyah berjudul, 

“Pandangan Ulama Terhadap Pergaulan Laki-laki dan Perempuan Selama 

Masa Tunangan: Studi Kasus di Desa Tunggak Cerme, Kecamatan 

Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.” Hasil penelitiannya menyebutkan 

bahwa tunangan di Desa Tunggak selain sebagai sesuatu yang biasa dilakukan 

sebelum melangsungkan pernikahan juga berfungsi sebagai mediator untuk 

saling mengenal satu sama lain. Namun seiring berjalannya waktu dan 

perkembangan tradisi tunangan di Desa Tunggak Cerme mengalami 

 
32 Saifuddin, Arif Afandi, “Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah 

Dalam Pandangan Islam: Analisis Terhadap Persepsi Dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh 

Besar,” Jurnal Samarah; Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1:1 (Januari-Juni 2017), hlm. 

129-147. 
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perubahan dimana pergaulan yang terjalin selama masa pertunangan berubah 

menjadi pergaulan yang lebih bebas dan bertetangan dengan hukum Islam. 33 

Penelitia di atas tampak jauh berbeda dengan penelitian yang sedang 

penulis lakukan, dari sisi metode maupun objek penelitian. Dari sisi metode, 

ilham dan rabiatul menggunakan deskriptif kualitatif sedangkan penulis 

menggunakan empiric filosofis. Sedangkan dari sisi objek penelitian, mereka 

meneliti pandangan ulama tentang khitbah di Desa Tunggak Cerme dan 

penulis menggunakan perspektif maqāşid al-usrah sebagai analisis tentang 

perjanjian dalam khitbah di Desa Mulo, Wonosari, Gunungkidul. 

Kemudian penelitian Hafidhul Umami berjudul, “Studi Perbandingan 

Madzhab Tentang Khitbah dan Batasan Melihat Wanita dalam Khitbah”. Hasil 

penelitian Umami menyebutkan bahwa sebagian besar ulama berpendapat 

boleh hukumnya melihat wajah karena mewakili kecantikan paras dan kedua 

telapak tangan karena mewakili subur tidaknya tubuh. Imam Malik dan Abu 

Hanifah menambahkan boleh melihat kedua kaki dan pendapat ini disepakati 

oleh Imam Syafi’i.34 Penelitian Umami sudah sangat jelas berbeda dengan 

penelitian penulis dan perbedaan tersebut dapat dilihat cukup dari segi 

judulnya saja. 

Adapun penelitian yang terkait dengan maqāşid al-usrah sejauh ini 

sudah pernah diangkat oleh Moch. Nurcholis dalam sebuah Jurnal berjudul, 

 
33 Ilham dan Robiatul Adawiyah, “Pandangan Ulama Terhadap Pergaulan Laki-laki dan 

Perempuan Selama Masa Tunangan: Studi Kasus di Desa Tunggak Cerme, Kecamatan 

Wonomerto, Kabupaten Probolinggo”, Jurnal Usrah, Vol. 1:1 (2020), hlm. 1-11. 
34 Hafidhul Umami, “Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah dan Batasan Melihat 

Wanita dalam Khitbah,” Jurnal Usratuna, Vol. 3:1 (Desember 2019), hlm. 22-48. 
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“Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria dan Wanita Pespektif Maqāşid Al-

Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)”. 

Hasil penelitian menyebutkan bahwa penyamaan batas usia perkawinan antara 

pria dan wanita menurut maqāşid al-usrah dapat dibenarkan dan dianggap 

legal secara syari’ah sepanjang tujuannya adalah untuk mewujudkan tujuan 

perkawinan yang telah ditetapkan. Selain itu, tujuan tersebut juga harus 

merujuk pada kondisi sosial kemasyarakat terkini dan proyeksi masa depan, 

disamping harus tetap memperhatikan rambu-rambu ajaran agama sebagai 

bentuk pengamalan Pancasila sila Ketuhanan Yang Maha Esa, demi 

terwujudnya masyarakat agamis yang adil dan makmur.35  

Penelitian Nurcholis di atas dengan penelitian penulis terdapat 

perbedaan. Jika Nurcholis menggunakan maqāşid al-usrah sebagai pisau 

analisis terhadap penyamaan batas usia perkawinan antara pria dan wanita, 

sedangkan penulis menggunakan maqāşid al-usrah sebagai pisau analisis 

terhadap surat perjanjian dalam khitbah. Sehingga dari judul saja dapat 

diketahui bahwa penelitian antara Nurcholis dengan penulis adalah berbeda.  

Oleh karena itu, dari semua penelitian yang sudah penulis paparkan di 

atas baik yang terkait dengan khitbah maupun maqāşid al-usrah belum ada 

penelitian tentang perjanjian dalam khitbah perspektif maqāşid al-usrah (studi 

khitbah di Desa Mulo, Wonosari, Gunungkidul). 

 
35 Moch. Nurcholis, “Penyamaan Batas usia perkawinan pria dan Wanita pespektif 

maqāşid al-usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017),” Jurnal 

Mahakim, Vol. 3:1 (Januari 2019), hlm. 1-18. 
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E. Kerangka Teori 

Dewasa ini kajian tentang khitbah perlu mendapat perhatian yang 

serius, terutama tentang fenomena pembatalan khitbah. Dimana salah satu 

pihak akan merasa dirugikan oleh pihak yang lain akibat dari pembatalan 

khitbah tersebut baik kerugian itu bersifat materil maupun moril. Sejauh ini 

sudah ada upaya untuk menanggulangi persoalan ini dengan cara membayar 

denda atas pembatalan khitbah yakni; ada yang membayar berupa uang, atau 

material seperti batu dan pasir, bahkan ada yang menurunkan genteng rumah 

sebagai hukuman dari pembatalan khitbah tersebut. Namun hal ini masih 

kurang efektif karena pada praktiknya, tetap saja pembatalan khitbah 

seringkali menimbulkan konflik baru antar pihak yang bersangkutan. Karena 

itu perlu ada upaya lain untuk mengawal hubungan khitbah ini agar supaya 

sampai pada pernikahan. 

Khitbah merupakan permulaan menuju jenjang pernikahan atau dapat 

pula diasumsikan sebagai janji untuk menikah, namun bukan sebagai 

pelegalan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dikarenakan Khitbah 

merupakan janji yang telah direncanakan maka terdapat pula kemungkinan 

untuk dibatalkan oleh sebab-sebab tertentu. 36 

Pada dasarnya Islam membolehkan pembatalan khitbah dengan syarat 

pembatalan tersebut dilakukan atas dasar atau didasarkan pada alasan yang 

rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembatalan Khitbah dilarang 

 
36 Ahmad Sudirman Abbas, Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan Antar 

Madzhab (Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006), hlm. 91. 
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apabila dilakukan tanpa alasan yang tidak dibenarkan oleh syara’, sebab akan 

mengecewakan salah satu pihak.37 Karena itu dianjurkan kepada seorang 

peminang, sebelum mengajukan pinangannya, agar membulatkan niatnya 

terlebih dahulu dan kemudian menetapkan kemantapan pilihannya. Hal ini 

untuk mencegah jangan sampai terjadi penyesalan dan menarik diri setelah 

dilakukan peminangan, sehingga merugikan wanita, melukai perasaannya dan 

menghancurkan kehormatannya, hal ini bertentangan dengan ajaran agama 

dan akhlak yang mulia.38 

Oleh karenanya, Islam perlu mengatur persoalan khitbah ini agar tidak 

mudah untuk dibatalkan. Sebab dalam khitbah terdapat unsur janji, dimana 

dalam sebuah Hadits disebutkan bahwa seorang Muslim pantang mengingkari 

perjanjian yang telah disepakati bersama. Sehingga perlu adanya sebuah 

regulasi yang mengatur tentang khitbah ini dalam sebuah perjanjian. 

Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang sah, dan dibuat oleh 

dua belah pihak keluarga yang mengikatkan diri dalam khitbah dimana 

keduanya berkenan untuk menyatakan kesediaan dan kesanggupan mematuhi 

isi perjanjian. Menurut R. Soebekti dalam buku Pokok-pokok Hukum Perdata, 

menyebutkan bahwa suatu perjanjian yang sah harus memenuhi empat syarat: 

(1) Kebebasan melakukan perjanjian dari para pihak, (2) Kebebasan 

melakukan perjanjian dari para pihak, (3) Suatu hal tertentu yang 

 
37 Agus Salim, Risalatun Nikah (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 27. 
38 Husein Muhammad Yusuf, Memilih jodoh dan tatacara meminang dalam Islam, hlm. 

100. 
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diperjanjikan, (4) Suatu sebab yang halal, artinya tidak terlarang (Pasal 1320 

KUH Perdata).39 

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan memang tidak mengatur perjanjian dalam khitbah tetapi mengatur 

tentang perjanjian pra nikah, dimana perjanjian tersebut dibuat sebelum 

dilangsungkannya pernikahan dan mengikat kedua calon yang akan menikah. 

Dan pada dasarnya perjanjian pra nikah diperbolehkan asalkan tidak 

bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan, nilai-nilai moral serta 

adat istiadat setempat. Sebab, hal ini telah diatur dalam pasal 29 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: 

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, keduabelah 

pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis 

yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya 

berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”.40 

Senada dengan Undang-Undang di atas, Kompilasi Hukum Islam juga 

memperbolehkan adanya pembuatan surat perjanjian Pra Nikah sebagaimana 

bunyi Pasal 47 yang mengatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan 

dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang 

disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam 

perkawinan.41 

 
39 Subekti, R., Pokok-pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 134. 
40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 29 ayat (1)   
41 Kementrian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hlm. 24. 
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Meskipun surat perjanjian pra nikah yang di sebutkan di dalam UU 

Perkawinan No. 1. Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan 

Harta dan tidak menyebutkan secara jelas peraturan tentang perjanjian dalam 

khitbah namun dari sini dapat diambil pesan secara tersirat bahwa 

mengadakan perjanjian sebelum pernikahan dilangsungkan itu boleh asalkan 

tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan, nilai-nilai moral 

serta adat istiadat. Sehingga perjanjian dalam khitbah dapat diterapkan sebagai 

upaya melindungi ikatan khitbah itu sendiri agar tujuannya tercapai yakni 

sampai ke pernikahan. 

Selain itu dalam agama Islam, dikatakan dalam sebuah Hadits yang 

diriwayatkan oleh Al-Hakim:  

  42(ترميذيبين المسلمين )رواه الح جائز المسلمون على شروطهم والصل

Hadis di atas menyatakan bahwa muslim itu terikat dengan peraturan 

dan perjanjian yang telah disepakati bersama. Maksudnya, jika seorang 

Muslim sudah berjanji maka harus dilaksanakan. Karena itu, Islam sebagai 

agama yang diturunkan Allah swt., kepada Nabi Muhammad saw., digunakan 

untuk mengatur interaksi antara manusia dengan Rabbnya, Manusia dengan 

dirinya sendiri dan interaksi antara manusia dengan manusia lainnya. 

Wujud dari interaksi manusia dengan sesama manusia lainnya diatur 

dengan serangkaian aturan mengenai muamalah dan uqubat. Muamalah disini 

 
42 Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, alih bahasa Fahmi Aziz dkk 

(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 516. 
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mencakup hubungan antara manusia laki-laki dan manusia perempuan 

berkaitan dengan perkawinan yang diawali dengan khitbah. Khitbah sendiri 

sesungguhnya adalah bagian dari sistem yang hidup. Bukan hanya sebatas 

meminang saja dan lepas dari masalah lainnya. Akan tetapi masalah khitbah 

ini harus ditempatkan sebagai bagian dari aturan-aturan sistem interkasi 

dimana sistem interaksi itu sendiri merupakan bagian dari sistem hidup Islam 

secara keseluruhan.43 

Dalam persolan khitbah terdapat sebuah hadis yang menyebutkan 

bahwa seorang muslim dilarang meminang perempuan yang sudah dipinang 

sebagaimana hadis Nabi saw: 

 اليخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن 44

 Larangan dalam hadits ini dan sejenisnya, menunjukkan akan 

keharaman perbuatan tersebut. Karena orang tersebut dilarang untuk 

menyakiti orang lain. Menurut Ibnu ‘Āsyur sebagaimana dikutip oleh Irham 

Sya’roni bahwa maqāşid al-syari’āh dari persoalan di atas adalah menjaga 

kelangsungan ukhuwah di antara sesama muslim.45  

Ibnu ‘Āsyur membagi maqāşid menjadi dua maqāşid al-syari’āh al-

’ammah dan maqāşid al-syari’āh al-khāşşah. Maqāşid al-syari’āh al-’ammah 

 
43 Yahya Abdurrahman, Risalah Khitbah: Panduan Islami Dalam Memilih Pasangan dan 

Meminang (Bogor: Al-Azhar Press, 2013), hlm. 35-36. 
44 Muhammad bin Isma’il Abu ‘Abdullāh al-Bukhāri, Sahih al-Bukhāri, Cet. II (Bairut: 

Dār Ibnu Kasir, 1987/1407, t.th.), V: 1958, hadis nomor 4746, “Kitāb an-nikāh,” “Bab Seseorang 

Tidak Boleh Menikah Pinangan Kawannya Hingga Ia Menyerahkannya.” Hadis dari Makki bin 

Ibrahim dari Ibnu Juraij dari Umar bin Khattab r.a. 
45 Irham Sya’roni, “Maqasid Syariah dalam Nalar Ilmiah Ibnu Ashur,” Makalah (t.t., t.p) 

hlm. 13. 
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adalah sasaran dan tujuan syariat yang mencakup kepentingan dan 

kemaslahata manusia secara umum, sedang maqāşid al-syari’āh al-khāşşah 

adalah tujuan syariat yang bersifat khusus, yang di dalamnya mengupas 

berbagai isu maqāşid al-syari’āh seperti maqāşid al-syari’āh hukum 

keluarga.46  

Menurut Ibnu ‘Āsyur maqāşid al-syari’āh hukum-hukum keluarga 

merujuk kepada empat maqāşid utama, yaitu: (1) mengukuhkan ikatan 

pernikahan, (2) mengukuhkan ikatan nasab kekerabatan, (3) mengukuhkan 

ikatan persemendaan, dan (4) tata cara melepaskan ikatan-ikatab tersebut 

dalam situasi tertentu.47 

Yahya Abdurrahman dalam bukunya, “Risalah Khitbah” 

menambahkan setidaknya ada beberapa hal yang harus mendasari adanya 

khitbah yaitu: (1) Melandasinya dengan Akidah, (2) Manifestasi kecintaan 

kepada Rasul saw., (3) Mewujudkan Tujuan penciptaan laki-laki dan 

perempuan, (4) Mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, (5) 

Mewujudkan generasi Islami48 

Lima hal yang mendasari khitbah sebagaimana tersebut di atas ternyata 

selaras dengan maqāşid al-usrah. Maqāşid al-usrah dapat dikatakan sebagai 

cabang kajian dari konsep maqāşid al-syari’āh. Dalam kajian hukum, 

keduanya masuk dalam kategori kajian filsafat hukum, khususnya hukum 

 
46 Ibid. 
47 ‘Āsyur, Muhammad at-Tāhir Bin, maqāşid al-syari’āh al-islāmiyyah, cet. 2, tahkik 

Muhammad at-Tāhir al-Misāwiy (Jordania: Dār an-Nafā’is, 1421H/2001M), hlm. 430. 
48 Yahya Abdurrahman, Risalah Khitbah, hlm. 35-36. 
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Islam. Secara sederhana maqāşid al-usrah dapat dipahami sebagai tujuan-

tujuan yang ingin dicapai dari pensyariatan perkawinan.49 

Diantara tujuannya tersebut diantaranya adalah (1) mengatur hubungan 

antara laki-laki dan perempuan, (2) menjaga kelangsungan hidup manusia, dan 

(3) agar tercipta keluarga yang sakīnah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan 

tersebut tidak mungkin dapat dicapai tanpa adanya saling mengenal antar 

masing-masing pasangan. Upaya untuk saling mengenal tentang berbagai 

macam sifat dan karakter pasangan dilakukan melalui khitbah atau pinangan.  

Biasanya dalam proses peminangan melibatkan keluarga laki-laki dan 

keluarga perempuan. Dalam proses ini, diharapkan terjadinya pengenalan dan 

penyesuaian bagi kedua calon pengantin dan juga keluarga besar dari kedua 

belah pihak. Pada tahapan ini kedua calon pengantin masuk dalam tahapan 

pra-nikah yang krusial dan akan sangat baik jika dipergunakan untuk saling 

mengenal perbedaan masing-masing dalam berbagai hal, mulai dari karakter, 

budaya, keluarga; termasuk visi tentang pernikahan dan keluarga yang hendak 

dibangun. Pengenalan yang lebih mendalam terhadap sisi psikologi, karakter, 

keluarga dan budaya calon pasangan hidup ini akan berguna di masa yang 

akan datang; terutama meminimalisir konflik yang diakibatkan oleh perbedaan 

yang ada.50 

Semua hal tersebut di atas tidak akan tercapai apabila dalam masa 

khitbah, salah satu pihak kemudian memutuskan khitbah terhadap pihak yang 

 
49 Jamāluddin Aţiyah, Nahw Taf’il Maqasid Al-Shari’ah, hlm. 149. 
50 Direktorat Bina KAU & Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah, hlm. 33-34. 
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lain. Hal tersebut tentu sangat menyakitkan bagi salah satu pihak. Oleh karena 

itu, untuk mencegah supaya tidak terjadi pembatalan khitbah, salah satu upaya 

yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mulo Kecamatan Wonosari Kabupaten 

Gunungkidul adalah dengan membuat surat perjanjian pra nikah. Dimana isi 

perjanjian tersebut adalah pemberian denda sebesar tiga puluh juta rupiah 

terhadap pihak yang membatalkan khitbah baik pembatalan tersebut datang 

dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan.  

Dari sini penulis tertarik untuk meneliti persoalan tentang khitbah 

terutama yang berkaitan dengan perjanjian dalam khitbah perspektif maqāşid 

al-usrah (studi praktik khitbah di Desa Mulo, Wonosari, Gunungkidul). 

Penulis ingin menguji tesis penulis tentang perjanjian dalam khitbah yang ada 

di Desa Mulo apakah sudah sesuai dengan tujuan dari pensyariatan 

perkawinan atau justru sebaliknya. 

F. Metode Penelitian 

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu 

masalah. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran 

secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian 

tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan 

dan diolah. 51  

 
51 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, Cet. Ke-14 (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 1. 
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Adapun penelitian (research) adalah usaha untuk menemukan, 

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu kebenaran, usaha mana 

dilakukan dengan metode-metode ilmiah.52 Adapun metode penelitian yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah teknik 

penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah suatu 

penelitian yang datanya diperoleh dari lapangan penelitian. Penelitian ini 

juga merupakan studi terhadap kehidupan yang terjadi dalam suatu 

masyarakat secara langsung.53 

Penelitian yang dilakukan berjenis penelitian hukum yang 

sosiologis normatif. Dengan jenis penelitian ini dimaksudkan untuk 

menemukan kaidah/norma hukum yang ada, mengenai perjanjian dalam 

khitbah di Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul. 

Sedangkan untuk mendapatkan data atau informasi tentang penelitian ini 

maka diadakan library research, sehingga penelitian inipun dinamakan 

penelitian pustaka yaitu penelitian dengan meneliti data yang ada di 

perpustakaan yang berkenaan dengan pembahasan ini, data tersebut 

diambil dari data primer dan data sekunder.54 

 
52 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid ke-1 (Yogyakarta: Abdi Offset, 2000), hlm. 

4. 
53 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

hlm. 52 
54 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Normatif, hlm. 34-35. 
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Data primer adalah data yang diperoleh penulis dari objek 

penelitian sebagai sumber penelitian dan sebagai sumber informasi.55 Data 

primer tersebut antara lain; ayat-ayat Al-Qur’an terkait penelitian ini, serta 

data-data lapangan yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dalam 

penelitian ini yang memfokuskan di Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, 

Kabupaten Gunungkidul. 

Adapun yang dimaksud data sekunder adalah data-data pelengkap 

yang mendukung dan sebagai tambahan bagi data primer. Data sekunder 

adalah data yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek 

penelitiannya.56 Dalam hal ini yang merupakan data pelengkap yaitu 

seperti; kitab suci Al-Qur’an, Hadits, Jurnal, Tesis, Skripsi, dan buku-buku 

tentang khitbah.  

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan filosofis. 

Dengan pendekatan tersebut, diharapkan penyusun mengetahui proses dan 

alasan pembuatan perjanjian dalam khitbah kaitannya dengan upaya 

pencegahan terjadinya pembatalan khitbah yang dipraktikkan masyarakat 

Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, 

peneliti juga dapat menemukan beberapa tujuan  

 
55 Saifuddin Azhar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91. 
56 Ibid. 
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3. Teknik Penentuan Informan 

Dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik 

Purpose Sampling, dimana teknik pengambilan informan dengan 

pertimbangan tertentu.57 Purpose Sampling merupakan penentuan 

informan tidak berdasarkan atas strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah 

tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap 

berhubungan dengan permasalahan penelitian. Adapun yang menjadi 

informan peneliti adalah: 

a. Informan kunci yaitu terdiri Kepala Desa, dan Jajaran Kepala Dusun 

serta pengurus karang taruna yang ada di Desa Mulo, Kecamatan 

Wonosari, Kabupaten Gunungkidul. 

b. Informan biasa yaitu masyarakat yang terlibat langsung dalam 

interaksi sosial yang diteliti. Dalam menentukan informasi biasa, 

peneliti menggunakan teknik accidental yaitu penarikan sampel 

berdasarkan kebetulan. Maka yang menjadi informan biasanya adalah 

masyarakat yang dalam melaksanakan khitbah terlibat dalam 

perjanjian khitbah.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang dipakai oleh 

peneliti untuk memperoleh data yang akan diselidiki. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan menggunakan metode pengumulan data sebagai 

berikut: 

 
57 S. Nasution, Metode Research (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 98. 
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a. Wawancara 

Wawancara yaitu pertemuan dua orang atau lebih untuk 

bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan dalam suatu data tertentu.58 Peneliti melakukan 

wawancara kepada pemangku kebijakan seperti Kepala Desa, Tokoh 

agama dan Masyarakat yang terlibat dalam proses pembuatan 

perjanjian dalam khitbah. 

b. Dokumentasi data 

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dari sumber non-insani yaitu benda-benda tertulis, 

buku-buku, majalah atau catatan harian. Dokumen ini digunakan untuk 

memperoleh data-data tentang perjanjian dalam khitbah yang 

melibatkan dua pihak yakni pihak keluarga laki-laki dan pihak 

keluarga perempuan yang melangsung prosesi khitbah seperti data-data 

yang diperoleh dari Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten 

Gunungkidul. 

5. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisa data peneliti menggunakan menggunakan 

model analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan 

Huberman, yang mana aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

 
58 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, Cet. I (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 

hlm. 190 

Pengumpulan 

Data Penyajian 
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sehingga datanya sudah jenuh. Teknik analisis data yang dilakukan 

meliputi; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Berikut gambar skema analisis data:59 

 

 

 

 

a. Pengumpulan Data (Data Collecting) 

Langkah awal yang peneliti lakukan adalah dengan 

mengumpulkan data-data yang ada yang diperoleh dari sumber data 

yang ada, baik hasil data observasi, interview, maupun data 

dokumentasi. 

b. Reduksi Data (Data Reduction) 

Pada tahap reduksi ini data difokuskan pada hal-hal yang 

penting serta menghapus data-data yang tidak terpola. Pada proses 

reduksi data berlangsung dari awal hingga akhir. 

c. Penyajian Data (Data Display) 

Pada tahap ini, penyajian data dilakukan dengan bentuk teks 

yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi kemudian 

 
59 Ibid. 

Reduksi 

Data Kesimpulan-kesimpulan 

Penarikan dan Verifikasi 
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merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan pada apa yang telah 

dipahami. 

d. Penarikan Kesimpulan 

Pada tahap terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari data 

yang telah dianalisis dan dideskripsikan, sehingga akan didapat 

kesimpulan akhir tentang proses perjanjian khitbah dalam perspektif 

maqasid al-usrah. Selama penelitian berlangsung, kesimpulan-

kesimpulan akan diverifikasi, sehingga makna-makna yang muncul 

dari data yang diuji kebenaran dan kesesuaiannya terjamin 

validitasnya.  

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan tesis ini, penyusun akan memberi penjelasan secara 

sistematis agar lebih mudah dalam pemahaman yang nantinya akan dibagi 

menjadi lima bab sebagai berikut: 

1. Bab pertama adalah pendahuluan yang menggambarkan secara umum isi 

tesis agar pembaca mudah dalam memahaminya. Dalam pendahuluan ini 

penyusun membahas tentang latarbelakang masalah yang berkaitan dengan 

khitbah terutama fenomena tentang pembatalan khitbah yang sering terjadi 

dibeberapa daerah. Dalam merespon fenomena tersebut penyusun 

mencoba untuk mengkorelasikan adanya surat perjanjian dalam Khitbah 

sebagai langkah preventif sebagaimana yang dipraktikkan oleh masyarakat 

Desa Mulo, Wonosari, Gunung Kidul. Selanjutnya penyusun membuat 
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rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

kerangka teoritik, metode penlitian dan sistematika pembahasan. 

2. Bab kedua penyusun secara khusus menulis teori umum tentang 

Perjanjian, mulai dari pengertiannya secara umum, dan aktualisasinya 

dalam Undang-undang misalnya surat perjanjian Pra nikah. Kemudian 

penyusun menjelaskan Khitbah, mulai dari membahas pengertian Khitbah 

menurut para ahli, Tujuan dan Hikmah Khitbah Nikah, syarat-syarat 

Khitbah, pendapat ulama dalam masalah pembatalan Khitbah. Dan 

terakhir tentang Maqāşid al-‘Usrah sebagai bagian dari Maqāşid as-

syari’ah, mulai dari pengertian hingga aspek-aspeknya. 

3. Bab tiga berisi subjek dari penelitian yaitu masyarakat Desa Mulo, 

Wonosari, Gunungkidul yang meliputi tentang Gambaran Umum Desa 

Mulo serta Pelaksanaan Khitbah dalam Tradisi Masyarakat Desa Mulo; 

Adat Istiadat di Desa Mulo, Mekanisme Pelaksanaan Khitbah dalam 

tradisi masyarakat Desa mulo, serta Tujuan diadakannya Perjanjian dalam 

Khitbah di Desa Mulo. 

4. Bab keempat membahas tentang analisis terhadap faktor dibuatnya surat 

perjanjian dalam khitbah di Desa Mulo kecamatan Wonosari, Kabupaten 

Gunungkidul serta analisis surat perjanjian dalam khitbah perspektif 

Maqāşid al-‘Usrah. 

5. Bab kelima berisikan tentang penutup yang meliputi kesimpulan dari 

penelitian serta saran. 
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BAB V 

PENTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perjanjian dalam Khitbah 

Perspektif Maqāşid al-Usrah (Studi Khitbah di Desa Mulo, Wonosari, 

Gunung Kidul) penyusun dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor yang melatar belakangi adanya surat perjanjian dalam khitbah di 

Desa Mulo ada tiga; (1) karena faktor kejadian masalalu yakni sering 

terjadinya pembatalan khitbah secara sepihak yang merugikan pihak 

perempuan Desa Mulo, (2) karena dampak pembatalan khitbah yakni 

kerugian yang dialami oleh pihak perempuan Desa Mulo bukan hanya 

kerugian moril tetapi juga materil dan waktu, dan (3) karena perlindungan 

terhadap perempuan, yaitu melindunginya dari pelanggaran dan penipuan 

dalam khitbah sehingga ada jaminan dan komitmen dari ikatan khitbah 

tersebut untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.  

2. Adapun perspektif Maqāşid al-Usrah terhadap surat perjanjian dalam 

khitbah di Desa Mulo ada tiga; (1) sebagai upaya untuk mengatur 

hubungan antara laki-laki dan perempuan terutama soal anjuran untuk 

menikah agar diawali dengan khitbah untuk saling mengenal satu sama 

lain baik antara calon perempuan dan laki-laki disatu sisi dan antara 

keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan di sisi yang lain. 

Dan hubungan khitbah tersebut bukan dibangun atas dasar pelanggaran 

dan penipuan. (2) sebagai upaya untuk menjaga kelangsungan hidup 
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manusia, maksudnya yaitu dengan adanya surat perjanjian dalam khitbah 

artinya masing-masing pihak berkomitmen untuk melangsungkan 

pernikahan, dan dengan pernikahan tersebut maka pasanagan tersebut akan 

bernak pinak dan menjaga kelangsungan hidup manusia, (3) sebagai upaya 

untuk mewujudkan rasa sakīnah mawaddah wa raħmah, yaitu dengan 

adanya surat perjanjian dalam khitbah maka masing-masing pasangan 

dapat saling mengenali pasangan satu sama lain dengan perasaan senang, 

tenang, dan nyaman, tanpa perlu menghawatirkan terjadinya pembatalan 

khitbah. Sehingga tumbuh rasa cinta dan sayang yang menghantarkan 

pernikahan antar mereka menjadi pernikahan yang dihiasi rasa sakīnah 

mawaddah dan raħmah.    

B. Saran 

1. Kajian seputar perjanjian dalam khitbah terutama dalam perspektif 

Maqāṣid al-usrah belum banyak digeluti oleh para peneliti terdahulu. 

Sehingga kajian ini dapat dibilang baru dalam isu-isu terkait dengan 

hukum keluarga. Karena di daerah-daerah di Indonesia tersimpan banyak 

adat dan kebiasaan dalam pelaksanan khitbah maka untuk para peneliti 

selanjutnya bisa melihat sisi lain dari pelaksanaan khitbah tersebut agar 

kemudian dapat dijadikan bahan peneliitian dan memperkaya khazanah 

kajian dalam hukum keluarga. 

2. Penyusun sangat mengharapkan agar surat perjanjian dalam khitbah 

sebagaimana dipraktikkan oleh masyarakat Desa Mulo Kecamatan 

Wonosari Gunungkidul dapat diadopsi oleh daerah-daerah yang lain, 
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sehingga fenomena pembatalan khitbah sebagaimana sering kita jumpai 

dapat diminimalisir dan karenanya orang-orang yang sudah melaksanakan 

khitbah dapat memegang komitmennya untuk menikah, dan bukan hanya 

untuk melegalkan sesuatu yang diharamkan seperti berduaan, mesra-

mesraan kemudian meninggalkan. Inilah yang sekiranya perlu 

diperhatikan oleh pemerintah tentang khitbah yakni agar pasangan-

pasangan yang melakukan khitbah dibangun sedari awal komitmennya 

untuk menikah melalui surat perjanjian dalam khitbah. 
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