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ABSTRAK 

 Keabsahan suatu perkawinan didasarkan pada pemenuhanrukun dan syarat 
nikah. Rukun nikah dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam, adapun syarat nikah 
dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 
tentang Perkawinan. Dalam UUP dan KHI tidak membahas perkawinan yang 
dilarang sebagaimana dalam fikih. Di antara jenis perkawinan yang dilarang yaitu 
nikah mut’ah. Nabi SAW. pernah membolehkan nikah mut’ah pada masa awal 
Islam, namun kemudian beliau melarang. Keharaman nikah mut’ah merupakan 
masalah khilafiyah antara Sunni dan Syi’ah sampai saat ini.Pada kenyataannya di 
Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor ditemukan praktek 
“kawin kontrak” yang dalam pelaksanaannya terdapat kesamaan dengan nikah 
mut’ah yakni sama-sama memiliki batas waktu. Selanjutnya, bagaimana 
pelaksanaan kawin kontrak di Tugu Utara? Bagaimana tinjauan hukum Islam dan 
hukum positif? Dan bagaimana kondisi sosial masyarakat Tugu Utara? 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan dokumen, 
observasi dan interview (wawancara). Melalui penelitian ini deskripsipelaksanaan 
kawin kontrak ditelusuri langsung kepada pelaku dan aparat pemerintah serta 
tokoh masyarakat setempat melalui observasi dan wawancara kemudian diolah 
secara kualitatif. Setelah terjawab dihubungkan dengan aturan mengenai nikah 
mut’ah menurut Syi’ah, teori fungsionalisme strukturaldari Robert K. Merton 
berupa 1) kultur;2) struktur; dan 3) anomi-teori ini digunakan untuk menjawab 
kondisi sosial masyarakat Desa Tugu Utara- dan undang-undang perkawinan. 

Akhirnya penelitian ini menemukan bahwa praktek kawin kontrak yang 
berlangsungtidak sesuai dengan ketentuan nikah mut’ah yang berlaku menurut 
Syi’ah maupun undang-undang perkawinan. Adapunpenyebab yang melatar 
belakangi praktek kawin kontrakdibagi menjadi dua, pertama penyebab internal: 
1) Tingkat perekonomian, 2) Pemahaman ajaran agama, 3) Perasaan kecewa, 4) 
Prosedur yang rumit. Kedua penyebab eksternal: 1) Sikap saling melindungi, 2) 
Pandangan masyarakat setempat, 3) Peran pejabat dusun. Kedua faktor (internal 
dan eksternal) di atas, saling berkaitan satu dengan yang lain.Dari sebab-sebab di 
atas dapat diketahui bahwa kondisi sosial masyarakat Tugu Utara 
mengindikasikan terjadinya anomi.Hal ini dikarenakan pelaku kawin kontrak 
tidak mampu mencapai nilai-nilai kultural yang berlaku, dalam hal ini aturan 
perkawinan. Indikator-indikator tersebut antara lain: 1) Ketidak percayaan kepada 
pemerintah, 2) Ketidakpuasan terhadap kondisi kehidupan, 3) Pesimisme 
menghadapi masa depan, 4) Anomi individu. 
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

� Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 

L Ba b Be 

M Ta t Te 

7 s\a s\ Es (dengan titik di atas) 

N ji>m j Je 

O h}a>’ h{ ha(dengan  tutik di bawah) 

P kha>’ kh Dan dan ha 

" da>l d De 

Q z\a>l z\ Zet (dengan titik di atas) 

8 ra>’ r er 

R Zai z zet 

( Sin s Es 

S Syin sy Es dan ye 

T sa>d s} Es ( dengan titik  di bawah) 

U da>d d} De (dengan titik di bawah) 

V t}a>’ t} Te (dengan ttitik  di bawah) 

W z}a’ z{ Zet (dengan titik di bawah) 

X ‘ain ‘ Koma terbalik dari atas 

Y Gain g Ge 

Z fa> f Ef 



xi 
 

[ qa>f q Qi 

\ ka>f k Ka 

4 la>m l ’el 

. mi>m m ’em 

] nu>n n ’en 

' wa>wu> w W 

^ ha>’ h Ha 

A Hamzah ’ apostrof 

  ya> Y Ye 

 

B. Kosonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap 

0"���*� ditulis Muta‘adiddah 

0��- ditulis ‘iddah 

 

C. Ta’ MarbutTa’ MarbutTa’ MarbutTa’ Marbut}} }}ahahahah diakhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis  h. 

��6� ditulis h}ikmah 

��- ditulis ‘illah 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang suadah terserap 

dalam bahasa indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya,  kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya) 

2. Bila diikuti  denagan kata  sandang ’al’ seta bacaaan kedua itu terpisah 

maka ditulis dengan h. 

A���'D� ����_ ditulis Kara>mah al-auliya>’ 
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3. Bilata’marbu>t}ahhidupataudenganharakatfath}ah, kasrah dan 

d}ammahditulistatauh. 

�;`�� 0�_R ditulis Zaka>h al-fit}ri 

 

D. Vocal pendek 

� Fath}ah ditulis A 

a�C  ditulis Fa‘ala 

b Kasrah ditulis I 

�_Q  ditulis Zukira 

c D}ammah ditulis U 

d&�!  ditulis yaz\habu 

 

E. Vocal Panjang 

1 Fath}ah + Alif ditulis a> 

 ��&�� ditulis ja>hiliyyah 

٢ Fath}ah +ya’mati ditulis ai 

 ,��G ditulis tansa> 

٣ Kasrah + ya’mati ditulis i> 

 e�_ ditulis kari>m 

٤ D}ammah + wawumati ditulis u> 

 U'�C ditulis furu>d} 

 

F. Vocal Rangkap 

1 Fath}ah + ya’mati ditulis Ai 

2 �6��� ditulis Bainakum 

3 Fath}ah + wawumati ditulis Au 

4 4+E ditulis Qaul 

 

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan  

apostrof 

�*%�� ditulis A’antum 
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M�-� ditulis U‘iddat 

f�6g �h� ditulis La’in syakartum 

 

H.  Kata Sandang Alif +Lam 

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis menggunakan huruf ”l”. 

]��i�� ditulis Al-Qur‘a>n 

(��i�� ditulis Al-Qiya>s 

 

2. BiladiikutihurufSyamsiyyahditulisdenganmengunakanhurufSyamsiyyah 

yang mengikutinya, denganmenghilangkanhuruf l(el)nya. 

A����� ditulis As-Sama>’ 

��:�� ditulis Asy-Syams 

 

I. Penyusunan kata-katadalamrangkaiankalimat 

Ditulismenurutpenyusunannya. 

U'�`�� 'Q ditulis Z}awi al-furu>d} 

����� a&� ditulis Ahl as-sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangantermasuk di 

dalamnya manusia. 1Penciptaan manusia yang berpasang-pasangan, laki-laki 

dan perempuan, ditujukan untuk saling mengenal dalam bingkai perkawinan, 

suatu prosesberkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri 

menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.2Demikianlah kecenderungan 

setiap manusia untuk bermitra dan melangsungkan perkawinan sesuai dengan 

kodrat penciptaannya yang berpasang-pasang. 

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan didefinisikan 

sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 

suami isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.3Adapun definisi 

perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau 

m>s|\a>qon goli>z{a>n untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah.4 

Selanjutnya, perkawinan dalam hukum adat mencakup makna yang 

lebih luas, dimana perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal 

                                                            

1������ �	
�� ��� ���
� ��� �� ���, az|-Z|a>riya>t (51): 49. 
 
2Khoirudin Nasution, Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara 

Muslim Kontemporer), edisi revisi, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2005), hlm. 17. 
 
3Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
 
4
Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan. 

1 
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mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, 

juga keluarga mereka masing-masing bahkan bagi arwah-arwah leluhur kedua 

belah pihak, dari arwah-arwah inilah mereka mengharapkan restu bagi kedua 

mempelai sehingga dapat hidup rukun dan bahagia sampai tua.5Oleh karena itu, 

tata cara perkawinan dalam hukum adat sangat diperhatikan dalam setiap 

tahapannya. Demikianlah uraian dari beberapa definisi perkawinan di atas, baik 

ditinjau dari perundang-undangan, hukum Islam dan hukum adat, yang 

mengindikasikan pentingnya perkawinan. 

Berkaitandengan urgensitas perkawinan, Rasulullah SAW. sangat 

menganjurkan pernikahanterutama bagi  mereka yang sudah memiliki 

kemampuan lahir dan batin.6 Dalam hal ini beliau bersabda: 

� �������� ����� ��  �� !�"#��� $#�%��� �&'�� ��(�� ��)�� *+
(� *#�	� ��� �,'

�- ./0 #�1#�� 2�
' 3*4 

 

Keabsahan suatu perkawinan didasarkan pada pemenuhan syarat dan 

rukun. Dalam hukum positif, rukun nikah dibahas dalam pasal 14 Kompilasi 

Hukum Islam, yakni terdiri dari calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang 

                                                            
5 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, cet. ke-12,(Jakarta: 

Haji Masagung, 1994), hlm.122. 
 
6 ��#5��  6�
�' 7&8"9 : ��� $�;
� �5<�� �5=
� #>/� 6#)�' $#�%8�
' ?!�=�� �	�� @�&81� �� A�=#B�� �B�� �9

!��� 6� 6#)�'. Muhammad bin Yazi>d Abi> ‘Abdilla>h Ibnu Ma>jah, Sunan Ibnu Ma>jah, (Beiru>t:Da>r al-

Fikr, t.t.), I: 566-567, hadis nomor 1867, “Ba>b Ma> Ja>’a fi> Fad}li an-Nika>h}.” Diriwayatkan dari Abd 
Alla>h bin Ami>r bin Zuro>roh. 

 
7Ima>m an- Nawa>wi>, S}ah}i>h} Muslim bi Syarh}i an-Nawa>wi>, (Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1972), IX: 

175-176, “Ba>b Istih}ba>b an-Nika>h Li Man Ta>qot Nafsuhu Ilaihi wa Wajada Mu’natun.” 
Diriwayatkan dari Abu> Bakar bin Na>fi’. 
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saksi, serta ijab dan kabul. 8Adapun,syarat-syarat perkawinan dibahas pada 

BAB II Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 15-29 Kompilasi 

Hukum Islam. 

Salah satu pembahasan yang menjadi titik tekan di sini adalah mengenai 

syarat ijab kabul. Ulama fikih sepakat bahwa suatu akad harus dimulai dengan 

ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Materi dari ijab dan kabul tidak boleh 

berbeda, ijab dan kabul harus diucapkan secara bersambung, menggunakan 

lafaz yang jelas, serta tidak boleh menggunakan kalimat yang membatasi masa 

perkawinan.9 

Selain memuat ketentuan rukun dan syarat perkawinan, di dalam Islam 

juga dikenal beberapa macam perkawinan yang dilarang seperti, nikah 

mut’ah,10nikahsyiga>r,nikahmuh}allil, menikahi wanita yang sedang menjalani 

masa iddah dan lain sebagainya.11Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974maupun Kompilasi Hukum Islam tidak dibahas secara rinci 

mengenai jenis-jenisperkawinan yang dilarang, hanya saja perkawinan adalah 

sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 

kepercayaannya. 12 Adapun peraturan mengenai larangan kawin dibahas 

                                                            
8Pasal 14Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan. 
 
9Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan), cet. ke-3, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 62. 
 
10

Nikah mut’ah disebutkan untuk perkawinan dengan masa tertentu, yang mana pada 

waktu akad dinyatakan berlaku ikatan perkawinan sampai masa tertentu yang bila masa itu telah 
datang, perkawinan terputus dengan sendirinya tanpa melalui proses perceraian.Ibid., hlm. 100. 

 
11Syaikh Ka>mil Muhammad ‘Uwaidah, Fiqih Wanita (Edisi Lengkap), alih bahasa M. 

‘Abd al-Goffa>r E. M., cet. ke-26, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), hlm. 403-407. 
 
12 Pasal 2 
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dalampasal 39-44Kompilasi Hukum Islam dan pasal 8Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974. 

Berkaitan dengannikah mut’ah,ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan 

Hanabilah bersepakat bahwasannya nikah mut’ahyaitunikahmu’aqqat, tidak 

ada perbedaan diantara keduanya.13 Sedangkan ulama Hanafiyah mensyaratkan 

adanya katamut’ahdalam nikah mut’ah, seperti “saya nikah 

mut’ahdenganmu”. 14  Hakikat nikah mut’ahyaitu mengkaitkan akad nikah 

dengan waktu tertentu. 15Adanya pembatasan waktu dalam nikah mut’ah, 

dianggap bertentangan dengan tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 

1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah 

disebutkan dimuka yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.  

Nikah mut’ahpernah diizinkan oleh Nabi SAW. pada suatu peperangan, 

para sahabat pada waktu itu dalam kondisi membujang dan dirasa berat karena 

meninggalkan isteri selama berbulan-bulan, namun kemudian beliau melarang 

dan menghapus kebolehannya,16sebagaimana diriwayatkan dalam hadis: 

                                                                                                                                                                   

 
13‘Abdurrah}ma>n al-Jazi>ri>, Kita>b al-Fiqh ‘ala> al-Maz|a>hib al-Arba’ah, (Beiru>t: Da>r al-Fikr, 

1986), IV: 90. 
 
14Ibid. 

 
15Ibid. 
 
16 Abd al-‘Azi>z Muhammad ‘Azzam dan Abd al-Wahab Sayyed Hawwas, Fiqh 

Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak), alih bahasa H. Abd al-Majid Khon, cet. ke-1, (Jakarta: 
Amzah, 2009), hlm. 81. 
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�9 DE �F�#�< G� H� +�E� I� @�8,81J� K �	� L)M� L�� G� N#)E O�#��� �F#9� �

���P� I� �F
�=1 +�Q�
' ��� #�F�� RG�- ��� �,' S������� �T�� #�U�,8��V �#W١٧ 

  
Landasan hukum dalam Al-Qur’an yang dianggap membolehkan nikah 

mut’ah yaitu: 

SX9�' #�U0��� #�U��P' #�F�� 6  �8�81��,'YZ 

 
Sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas, Ubai bin Ka’ab, Said bin Zubair, 

Ibnu Mas’ud berpendapat bahwa ayat tersebut turun untuk menjelaskan 

kebolehannikah mut’ah,19 sebagaimana dalam hadis: 

%[) �#����  *5Q8") I� ��
�' !�") ��� 2�� �+
1� 6�
- H� *+
( H� ��10 7�

 ��� \#�0 +] ^�M �- �)�F�' �F#9��9 H� G=-��� +] ��� DE A�+_��  ?��`� a	�) ��

���� �9�+��� ��#�b I� �	� H� +�<� �� c�=#�d I� �G8��� �9G8�`� #.eI H� +�Efg 
 

Di sisi lain terdapat hadis yang melarang kebolehannya, sebagaimana 

sabda Nabi SAW.: 

 �#�< G� H� +��� h!�"#��� �� @�8,81J� K �	� L)M� L�� G� N#)E O�#��� �F#9��9

S������ ��9 DE ^�MfY 
                                                            

17Muhammad bin Yazi>d Abi> ‘Abdilla>h Ibnu Ma>jah, Sunan ibnu ma>jah, I: 605. Hadis dari 
Abu> Bakar dari ‘Abdah bin Sulaima>n dari ‘Abd al-‘Azi>z dari ‘umar dari Robi’ bin Sabroh dari 
ayahnya. 

 
18An-Nisa>’ (4): 24. 
 
19Ja’far Murtad}a al-Amili, Nikah mut’ah dalam Islam (Kajian Ilmiah dari Berbagai 

Mazhab), alih bahasa Abu> Muhammad Jawad, cet. ke-1, (Jakarta: Yayasan As-Sajjad, 1992), hlm. 
21.   

 
20 Ima>m an-Nawa>wi>, S}ah}i>h} Muslim bi Syarh}i an-Nawa>wi>, IX: 179-182. Hadis dari 

Muhammad bin ‘Abdulla>h bin Numair al-Hamdani dari Abi> Waki>’ dan Ibnu Basyar dari Isma>’i>l 
dari Qo’is. 
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Nas-nasdi atas, menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para 

ulama mengenai hukum nikah mut’ahuntuk saat ini. Menurut ulama Sunni, 

ayat mengenai kebolehan nikah mut’ah telah dihapus dengan ayat yang 

menerangkan tentang penjagaan farji, sebagian yang lain mengatakan dihapus 

oleh ayat tentang talak dan iddah, sebagian lain mengatakan dihapus oleh 

ijma’.22 

Berbeda halnya dengan kelompok Syi’ah, mereka menganggap tidak 

ada satu ayat atau hadis pun yang menghapus kebolehan nikah mut’ah, bahkan 

menurut mereka ayat tentang mut’ah adalah ayat yang muh}kama>t.23 

Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai keabsahan nikah mut’ah, di 

Indonesia ditemukan praktek kawin kontrak.24Dalam pelaksanaannya terdapat 

kesamaan dengan nikah mut’ah,yakni adanya batasan waktu tertentu dalam 

pernikahan. Fuad M. Fahrudin memaknai nikah kontrak yaitu nikah hanya 

untuk sementara waktu saja sesuai dengan waktu yang ditentukan. Waktu 

                                                                                                                                                                   
21Ibnu H}ajar al-‘Asqala>ni>, Fath} al-Ba>ri> (Penjelasan Kitab S}ah}i>h} al-Bukha>ri>), alih bahasa 

Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 232-237. 

 
22Ja’far Murtad}a al-Amili, Nikah mut’ah dalam Islam, hlm. 23. 

 
23Ibid., hlm. 25. 
 
24Kawin kontrak biasa disebut kawin sementara. Hasan Basri menyebutnya dengan 

“kawin liar”. Dalam perkawinan ini biasanya pelaku hidup bersama dalam satu atap layaknya 
sebagai suami-isteri, dalam jangka waktu tertentu dan tidak permanen sebagaimana janji yang 
telah disepakati kedua belah pihak. Istilah kawin kontrak juga biasa digunakan untukmemberikan 
pengertian pada perkawinan orang asing yang bekerja di Indonesia yang biasanya dilaksanakan 
sepanjang umur kontrak kerja mereka. Perkawinan semacam ini semata-mata berlatar belakang 
mengejar materi bagi perempuan dan pemenuhan kebutuhan biologis bagi laki-laki. Namun 
banyak kasus yang terungkap di media massa, bahwa banyak dari pelaku perempuan mengaku 
lambat laun jatuh cinta kepada pasangannya dan diperisteri secara serius-melakukan perkawinan 
sah-oleh laki-laki pendatang. Wannimaq Habsul, Perkawinan “Terselubung” di antara Berbagai 
Pandangan, (Jakarta: Golden Terayon Press, 1994). hlm. 32-34. 
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tersebut boleh tiga hari, satu bulan, atau satu tahun sesuai kebutuhan dan 

kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun 

dan apapun.25 

Kasus kawin kontrak dapat ditemukan antara lain di Desa Tugu Utara, 

suatu desa yangmerupakan kawasan wisata di wilayah Cisarua Kabupaten 

Bogor. Desa ini sangat menarik untukdijadikan tempat berlibur, banyak 

wisatawan lokal maupun mancanegara yang menghabiskan waktu liburnya di 

kawasan ini. Sepintas terlihat masyarakatnya agamis dengan berbalut busana 

muslim rapi baik laki-laki maupun perempuan, nama toko dan vila banyak 

ditulis dengan bahasa Arab sehingga dikenal dengan “kampung arab”. Hal ini 

bertujuan diantaranya untuk memudahkan wisatawan mancanegara yang 

kebanyakan berasal dari Timur Tengah.Wisatawan Timur Tengah lebih tertarik 

mengunjungi vila maupun restoran yang ditulis dengan bahasa Arab karena 

dianggapbisa memenuhi selera mereka.26 

Kedatangan wisatawan tersebut memberikan banyak keuntungan bagi 

warga setempat khusunya pemilik toko, restoran, rental mobil dan pemilik vila. 

Demikian halnya dengan wanita yang siap menemani mereka kapanpun 

dibutuhkan. Namun, dengan alasan agama mereka tidak ingin melakukan 

hubungan seksual tanpa ijab kabul terlebih dahulu. Sehingga muncul akad 

perkawinan untuk sementara waktu sebagaimana yang disepakati kedua belah 

                                                            
25
Fuad Muhammad Fachrudin, Kawin Mut’ah dalam Pandangan Islam, (Jakarta: 

Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 74. 
 
26Wawancara dengan H. Royadi salah satu penjual makanan khas bogor, Tugu Utara, 26 

Juli 2011. 
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pihak27 atau denganmelakukan syahadat -istilah yang digunakan dalam akad 

kawin kontrakagar dapat berhubungan dengan wanita yang disukaidan 

terhindar dari perbuatan zina.28 

Kawin kontrak yang mereka lakukan dianggap sah sebagaimana halnya  

nikah mut’ah yang legal dikalangan Syi’ah. Namun, kenyataan yang ada terkait 

syarat dan rukun nikah tidak demikian. Misalnya dari sisi perwalian, terkadang 

pelaku kawin kontrak-pihak wanita- menghadirkan wali sebagai pihak yang 

menikahkan bukan sebagai wakil dari pihak wanita dan terkadang juga wali 

yang menikahkan bukan wali yang sah. Perwalian dalam akad tersebut 

dilakukan oleh mamih –istilah untuk pengelola/yang mengkoordinir pelaku 

kawin kontrak-.29 

Untuk dapat mengetahui gambaran pelaksanaankawin kontrakyang 

terjadi di “kampung Arab” Desa Tugu Utaraserta bagaimana pandangan 

hukum Islam dan hukum positif,penyusun akan meneliti dalamskripsi yang 

berjudul“KAWIN KONTRAK”(STUDI TERHADAP PRAKTEK KAWIN 

KONTRAK DI DESA MEGA MENDUNG, KECAMATAN CISARUA, 

KABUPATEN BOGOR). 

B. Pokok Masalah 

Dari paparan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalahdalam 

skripsi ini adalah: 

                                                            
27Wawancara dengan Vi salah satu pelaku kawin kontrak melalui saleh, 07 November 

2011. 

 
28Wawancara dengan Bapak Tatang salah satu pemilik Vila Pondok Ciburial Indah, Tugu 

utara, 26 juli 2011. 

29Ibid. 
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1. Bagaimana pelaksanaan kawin kontrak di Desa Tugu Utara Kecamatan 

Cisarua Kabupaten Bogorberlangsung? 

2. Bagaimanakondisi sosial masyarakat Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua 

Kabupaten Bogor? 

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif mengenai praktek 

kawin kontrak di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan pelaksanaankawin kontrakyang berlangsung di Desa 

Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, kemudian dilihat 

kesesuaian antara teori dan praktek terkait syarat dan rukun nikah 

mut’ahyang berlaku menurut kelompok Syi’ah. 

2. Untuk menjelaskan bagaimana kondisi sosial masyarakat Desa Tugu Utara 

Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. 

3. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum 

Positifmengenai aturan perkawinan dan tujuannya, terhadap pelaksanaan 

kawin kontrakyang berlangsung di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua 

Kabupaten Bogor. 

Adapun Kegunaan dari penelitian ini sendiri adalah: 

1. Kegunaan teoritis, yaitu untuk memberikan sumbangsih bagi khazanah 

ilmu pengetahuan terutama tentang hukum perkawinan khususnya tentang 
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peraturan terkaitnikah mut’ah dan pelaksanaannya dalam bidangkawin 

kontrak. 

2. Kegunaan praktis, yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dalam 

mengenali, memahami selanjutnya memberikan sumbangsih dalam bentuk 

rekomendasi maupun pijakan kebijakan terhadap praktek kawin kontrak 

ini. 

D. Telaah Pustaka 

Penelitian mengenai kawin kontrak sudah cukup banyak, namun 

kebanyakan penelitian yang dilakukan belum menyeluruh dalam 

menggambarkan kondisi riil para pelaku kawin kontrak. Misalnya Octa 

Sanusi,30 dalam skripsinya yang berjudul “Nikah mut’ah (Studi Perbandingan 

Pemikiran Ja’far Murtad}a al-Amili (Syi’ah) dan Imam asy-Syafi’i 

(Sunni)”,mengkaji perbedaan pendapat mengenai nikah mut’ah antara sunni 

yang diwakili oleh imam asy-Safi’i dan golongan Syi’ah diwakili oleh 

Ja’farMurtad}a al-Amili.Dalam skripsi inidipaparkanmengenai metode yang 

digunakan oleh masing-masing fuqoha di atas dalam memahami nas yang 

berhubungan dengan nikah mut’ah sehingga sampai pada ketentuan hukum 

yang berbeda antara keduanya. 

Penelitian pustaka mengenai nikah mut’ah juga dilakukan oleh Edi 

Sugiyanto,31 dalam skripsinya yang berjudul “Nikah mut’ah dalam Tafsir Al-

                                                            
30Octa Sanusi, “Nikah mut’ah (Studi Perbandingan Pemikiran Ja’far Murtad}a al-Amili 

(Syi’ah) dan Imam asy-Syafi’i (Sunni))”,skripsi S-1 tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.  

 
31Edi Sugiyanto, “Nikah mut’ah dalam Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Mizan”, skripsi 

S-1 tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2003.  
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Maraghi dan Tafsir Al-Mizan”. Dia mencoba mengkomparasikan penafsiran 

nikah mut’ahmenurut Al-Maraghi dan T}aba’t}aba’i untuk menemukan 

persamaan dan perbedaan dari keduanya. 

Disamping itu beberapa penelitian field researchyang sudah dilakukan 

belum secara utuh menggambarkan pelaksanaannikah mut’ah maupunkawin 

kontrak, diantaranya: Yang pertama, Pauziah Hasanah,32dalam skripsinya yang 

berjudul “Kawin kontrak Akibat Istri Menjadi TKW: Perspektif Sosiologi 

Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur Jawa 

Barat)”. Diamencoba mengungkapkan faktor-faktor yang melatarbelakangi 

praktek kawin kontrak di Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur. 

Diantaranya, kebutuhan biologis yang menjadi faktor utama terjadinya kawin 

kontrakdi kawasan tersebut,karena para suami ditinggal oleh istrinya menjadi 

TKW.Skripsi tersebut menghukumikawin kontrak sebagaimananikah 

mut’ahyang dianggap haram bagi golongan Sunni tanpa memberikan penilaian 

yang seimbang antara dua kelompok –Sunni dan Syi’ah- yang nyata 

bersebrangan dalam melihat hukum nikah mut’ahuntuk saat ini. 

Yang kedua, Nuriyati Nailil Faroh,33dalam skripsinya yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Nikah mut’ah (Studi Kasus di 

Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)”, ia memberikan gambaran mengenai 

                                                                                                                                                                   

 
32Pauziah Hasanah, “Kawin kontrak Akibat Istri Menjadi TKW: Perspektif Sosiologi 

Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur Jawa Barat)”,skripsi S-
1tidak diterbitkan,  Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009. 

 
33
Nuriyati Nailil Faroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Nikah mut’ah (Studi 

Kasus di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)”,skripsi S-1 tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006. 
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praktek nikah mut’ah yang terjadi di kecamatan Tahunan kabupaten Jepara. 

Menurutnya, perkawinan yang terjadi di daerah tersebut sebenarnya sudah 

memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikahsebagaimana yang terdapat dalam 

KHI, akan tetapi pernikahan yang mereka lakukan dibatasi oleh waktu antara 

dua sampai sepuluh tahun mengikuti lamanya masa kontrak suami yang 

menikahinya secara mut’ahtersebut. Hal ini dipandang bertentangan dengan 

tujuan mulia perkawinan yakni untuk membangun keluarga yang sakinah 

mawadah warahmah dan kekal untuk selamanya.Perlu diketahui, dalam skripsi 

ini dijelaskan bahwa pernikahan yang berlangsung sebenarnya pernikahanda>im 

karena tanpa menyebutkan batasan waktu tertentu secara jelas dalam akad. 

Bahkan beberapa pernikahan yang dilakukan tercatat di KUA. Hanya saja 

ketika suami yang menikahi pulang ke negara asaldan tidak membawa 

istrinya,maka pernikahan akan berakhir dengan sendirinya tanpa ada tuntutan 

ataupun gugatan dari pihak istri. Dari sini penulis skripsi mengkategorikan 

perkawinan di atas sebagai nikah mut’ah tanpa mempertimbangkan syarat dan 

rukun yang harus dipenuhi dalam akad nikah mut’ahsebagaimana yang 

disepakati kelompok Syi’ah. 

Yang ketiga, Fauzan Rahmat Harisano, 34  dalam skripsinya yang 

berjudul “Hadis tentang Nikah mut’ah dan Pelaksanaannya di Kecamatan 

Cipanas Kabupaten Cianjur Jawa Barat”, ia melihat praktek kawin kontrakyang 

berlangsung di Kecamatan CipanasKabupaten Bogor dari tinjauan kajian hadis 

tentang nikah mut’ah dan kemudian mengungkapkan faktor-faktor yang 

                                                            
34 Fauzan Rahmat Harisano, “Hadis tentang Nikah mut’ah dan Pelaksanaannya 

diKecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Jawa Barat”, skripsi S-1 tidak diterbitkan, Fakultas 
Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008. 
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melatar belakangi praktek kawin kontrak di Kecamatan Cipanas Kabupaten 

Bogor. Di antara faktor yang melatar belakangi yaitu, untuk kebutuhan 

ekonomi bagi pihak perempuan.  

Setelah menelaah hasil-hasil penelitian tentang nikah mut’ah dan kawin 

kontrak, maka problem dalam dalam penelitian ini belum pernah dilakukan. 

Oleh karena itu, skripsi ini meneliti pelaksanaan kawin kontrak yang 

berlangsung di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, 

menelaahtinjauan hukum Islam dan Hukum positif terhadapkawin kontrak, 

kemudian dijabarkan mengenaikehidupan sosial masyarakat setempat. 

E. Kerangka Teoritik 

Maraknya praktek kawin kontrakdi DesaTugu Utaramerupakan problem 

dalam kehidupan sosial masyarakat.Untuk melihat hal itu, dapatdikaitkan 

dengan beberapa teori.Pokok masalah yang pertama akan dijawab dengan 

menggunakan teorisyarat dan rukunnikah mut’ahyang berlaku menurut 

kelompok Syi’ah. Rukun nikah mut’ahyaitu, ijab dan qabul, calon mempelai 

laki-laki dan perempuan, adanya periode waktu tertentu sesuai kesepakatan 

kedua belah pihak, dan mahar.35 

Untuk menjawab pokok masalah yang kedua akan digunakan beberapa 

teori. Pertama,mengenai faktor-faktor yang menentukan perilaku seseorang. 

Merujuk pernyataan Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Amiruddin 

dan Zainal Asikin bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi seseorang 

berperilaku tertentu. Pertama, memperhitungkan untung rugi. Kedua, menjaga 

                                                            
35Sachiko Murata, Lebih Jelas Tentang Mut’ah Perdebatan Sunni dan Syi’ah, alih bahasa 

Tri Wibowo Budi Santoso, cet. ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.44. 
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hubungan baik dengan sesamanya atau penguasa. Ketiga, sesuai dengan hati 

nuraninya. Keempat, adanya tekanan-tekanan tertentu.36 

Kedua, faktor-faktor di atas akan dikaitkan dengan teori fungsionalisme 

struktural Robert K. Merton. Salah satu sumbangan Merton terhadap 

fungsionalisme struktural adalah analisisnya mengenai hubungan antara kultur, 

struktur dan anomi. Merton mendefinisikan kultur sebagai seperangkat nilai 

normatif yang terorganisir, yang menentukan perilaku bersama anggota 

masyarakat atau anggota kelompok. Sturuktur sosial diartikan sebagai 

seperangkat hubungan sosial yang terorganisir, yang dengan berbagai cara 

melibatkan anggota masyarakat atau kelompok di dalamnya. Anomi terjadi bila 

ada keterputusan hubungan antara norma kultural dan tujuan dengan kapasitas 

yang terstruktur secara sosial dari anggota kelompok untuk bertindak sesuai 

nilai kultural. Artinya, karena posisi mereka di dalam struktur sosial 

masyarakat, beberapa orang tidak mampu bertindak sesuai dengan nilai 

normatif. Kultur menghendaki tipe perilaku tertentu yang justru dicegah oleh 

struktur sosial.37Teori ini digunakan untuk mengungkapkan sikap serta kondisi 

sosial masyarakat Desa Tugu Utara. 

Pokok masalah yang ketiga akan dijawab dengan menggunakan 

beberapa teori.Pertama, mengenai tujuan perkawinan di antaranya yaitu untuk 

                                                            
36Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, cet. ke-5 (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 141. 

 
37George Ritzer, Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, alih bahasa Alimandan, 

cet. ke-6, (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 142-143. 
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memenuhi kebutuhan biologis,38 mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah, dilandasi mawaddah, dan rahmah.39Hal ini diperkuat dengan firman 

Allah:  

��	"8� ������ �	";)� �� �	� i
� �� 6��9� ����E  ���� �F��� Sj0� ?#k�� �	�

E���+	;89 ���� c�9l ^�M K �٤٠ 

 
Perkawinan juga bertujuan untuk reproduksi/ regenerasi.41 Sebagaimana 

firman Allah: 

 ?�;<� �  �	����� �� �	� ���� ������ �	";)� �� �	� ��� H��

c�=#�&�� �� �	��0�٤٢ 

 

Selanjutnya, tujuan perkawinan untuk menjaga diri dari perbuatan yang 

dilarang.43Hal ini dipertegas dengan hadis Nabi SAW.: 

 $�;
� �5<�� �5=
� #>/� 6#)�' $#�%8�
' ?!�=�� �	�� @�&81� �� A�=#B�� �B�� �9

!��� 6� 6#)�' ��#5��  6�
�' 7&8"9 : ���mm 

 
                                                            

38
Khoirudin Nasution, Hukum Perkawinan I, hlm. 43. 

 
39
Pasal 3Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan. 

 
40Ar-Ru>m (30):21. 
 
41
Khoirudin Nasution, Hukum Perkawinan I, hlm. 40. 

 

42An-Nah}l (16): 72. 
 
43
Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan,cet. ke-3, (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1993), hlm. 13. 

 
44Muhammad bin Yazi>d Abi> ‘Abdilla>hIbnu Ma>jah, Sunan ibnu ma>jah, (Beiru>t: Da>r al-

Fikr, t.t.), I: 566-567, hadis nomor 1867. 
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Kedua, syarat dan rukun nikah yang harus dipenuhi. Sebagaimana 

dalam KHI untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon 

isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan Kabul.45Syarat-syarat nikah yang 

harus dipenuhi tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 15-29 KHI dan 

pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Demikianlah kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian skripsi 

ini untuk menganalisis data yang ditemukan di lapangan. 

F. Metode Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah field research yang 

didukung library research.46Penelitian lapangan digunakan untuk mencari data 

primer yang diperoleh secara langsung daripelakukawin kontrak di Desa Tugu 

Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dan untuk mengetahui kondisi 

masyarakat setempat. Penelitian kepustakaan digunakan untuk mencari data 

sekunder seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian 

dan lain-lain terkait kawin kontrak.47 

Secara terperinci metode penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Sifat dan Bentuk Penelitian 

                                                            
45Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. 
 
46Ahmad Pattiroy, “Qualitative Research (mendesain proposal),” hand out disampaikan 

pada perkuliahan metodologi penelitian, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah 
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 27 April 2011. 

 
47 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. ke-3, (Jakarta: Universitas 

Indonesia, 2010), hlm. 12. 
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Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitik,48 peneliti 

memaparkan praktek kawin kontrakyang berlangsungserta kehidupan 

sosial masyarakat setempat kemudian menganalisishal-hal yang 

melatarbelakangi sehingga bisa dipahami makna tingkah laku yang 

dilakukan.49 

Bentuk dari penelitianini adalah evaluatif,50 yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi untuk 

dibandingkan dengan kriteria, kemudian diambil kesimpulan. Penelitian 

ini berusaha mencari kesenjangan antara kondisi nyata dengan kondisi 

harapan yang dinyatakan dalam kriteria.51 Dalam penelitian ini, kriteria 

atau tolok ukur yang digunakan adalah undang-undang dan nas-nasterkait 

aturan perkawinan. Hal ini untuk mengetahui kesenjangan antara kondisi 

harapan yang termuat dalam undang-undang dan nas-nas terkait aturan 

perkawinan dengan kondisi nyata yakni praktek kawin kontrak. 

2. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data: Pertama, 

peneliti mengumpulkan dokumen, buku, jurnal yang terkait dengan kawin 

                                                            
48
Deskriptif analitik yaitu, penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang 

realitas pada obyek yang diteliti secara 
obyektif.http://www.damandiri.or.id/file/ahmadsuyutiunairbab4.pdf, akses 18 Februari 2012. 

 
49Ahmad Pattiroy, “Qualitative Research (mendesain proposal)”, hand out disampaikan 

pada perkuliahan metodologi penelitian, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah 
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 27 April 2011. 

 
50Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, hlm. 10. 
 
51 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik), cet. ke-14, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 36. 
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kontrak, seperti undang-undang perkawinan, nas-nasAl-Qur’an dan al-

Hadis, monografi Desa Tugu Utara dan bahan tertulis lain.Kedua, 

observasi, 52  penelitian ini dilakukan dengan cara melihat langsung 

keadaan masyarakat pada waktu pelaksanaan kawin kontrak, untuk 

memperoleh gambaran mengenai praktek kawin kontrak serta kondisi 

sosial masyarakat dan mengamati kehidupan sehari-hari pelaku kawin 

kontrak. Ketiga, interview,53 peneliti melakukan wawancara kepada pelaku 

kawin kontrak di desa setempat dan pejabat pemerintah yang bergelut 

dibidang ini seperti KUA dan aparat desa setempat serta pihak lain yang 

terkait dalam praktek kawin kontrak ini. 

3. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

normatif-sosiologis,
54 dimana perilaku subjek diteliti untuk mengetahui 

                                                            
52
istilah observasi berasal dari bahasa Latin yang berarti melihat dan memperhatikan. 

Istilah observasi mengarah pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang 
muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Observasi 
bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah atau sebagai alat pembuktian atas 
keterangan yang diperoleh sebelumnya.Mas Tarmudi, “Pengertian Observasi”, 
http://mastarmudi.blogspot.com/2010/07/pengertian-observasi.html, akses 19 Februari 2012. 

53Interview atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan 
oleh pewawancara dan pihak yang diwawancara. Jenis wawancara yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah wawancara pembicaraan informal yakni mengajukan pertanyaan kepada 
responden secara sepontan, sehingga ada kemungkinan dia tidak mengetahui bahwa dirinya sedang 
diwawancara. Jenis wawancara pembicaraan informal, digunakan untuk memperoleh data 
mengenai praktek kawin kontrak dari pelaku dan pendapat masyarakat setempat mengenai kawin 

kontrak. Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. ke-20, (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2006), hlm. 186-187. Di samping itu penelitian ini juga menggunakan pedoman 
wawancara semi structured, yaitu pewawancara menanyakan pertanyaan ang sudah tersetruktur 
kemudian diperdalam untuk memperoleh keterangan lebih lanjut. Wawancara jenis ini digunakan 
untuk mengetahui pendapat aparat pemerintah dan para tokoh masyarakat mengenai kawin 

kontrak. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, hlm. 270. 

54
Pendekatan normatif-sosiologis dapat juga disebut pendekatan normatif-empiris yaitu 

menggunakan bahan-bahan yang bersifat normatif dalam rangka mengulas dan menganalisis data 
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faktor-faktor yang melatarbelakangi praktek kawin kontrak ini kemudian 

pelaksanannyadikaitkan dengan peraturan tentang rukun,syarat, makna dan 

tujuan perkawinan. 

4. Metode Analisis 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data 

kualitatif
55  dengan menggunakan kerangka berfikir induktif dan 

deduktif. 56Kerangka berfikir induktif digunakan untuk mengurai fakta 

terkait pelaksanaankawin kontrakyang ditemukan serta mengetahuikondisi 

masyarakat setempat. Kemudian diambil suatu kesimpulan mengenai 

penyebab terjadinya kawin kontrak. Adapun kerangka berfikir deduktif 

digunakan untuk menganalisis teori yang digunakanterhadap praktek 

kawin kontrakyang berlangsung. 

G. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian ini dimulai dengan pendahuluan (Bab I) 

yang terdiri dari permasalahan, pentingnya topik penelitian, penelitian 

terdahulu, metode yang digunakan, landasan teori, dan sistematika 

pembahasan.Bagian ini sebagai arahan dan acuan kerangka penelitian serta 

pertanggungjawaban penelitian. 

                                                                                                                                                                   

lapangan.Mudija Rahardjo, ”Penelitian Sosiologis Hukum Islam”, http://mudjiarahardjo.uin-
malang.ac.id/artikel/134-penelitian-sosiologis-hukum-islam.html, akses 20 Februari 2012. 

55
Analisis data kualtatif yaitu, analisis data yang dilakukan tidak melalui prosedur 

kuantifikasi, perhitungan statistik, atau cara-cara lain yang menggunakan angka. Uus Arum Ndalu, 
“ Penelitian Studi Kasus”,http://penelitianstudikasus.blogspot.com/2009/03/pengertian-penelitian-
kualitatif.html, akses20 Februari 2012. 

56Ahmad Pattiroy, “Qualitative Research (mendesain proposal)”, hand out disampaikan 
pada perkuliahan metodologi penelitian, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah 
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 27 April 2011. 
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Sebelum menjelaskan praktek kawin kontrak di Desa Tugu Utara maka 

dijabarkan analisis teori (hukum Islam dan Positif) terhadap praktek kawin 

kontrak ini (dalam bab II), yaitu tinjauan hukum Islam dan positif. 

BabIIIMemuat penyajian data berupa profil wilayah dan profil pelaku kawin 

kontrak di Desa Tugu Utara. Kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap 

data yang ditemukan di lapangan yang memuat jawaban tentang bagaimana 

praktek ini berlangsung dan bagaimanatinjauan hukum Islam dan hukum 

positif serta bagaiamana kehidupan sosial masyarakat setempat pada bab IV. 

Akhirnya, pada bab V penelitian ini diakhiri dengan kesimpulan dari 

penelitian dan rekomendasi berikut saran yang dihasilkan dari keseluruhan 

proses penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. PelaksanaanKawinkontrak di DesaTugu Utara 

Pelaksanaan kawin kontrak yang berlangsung di Desa Tugu Utara 

terdiri dari beberapa macam. Pertama, akad kawin kontrak yang dilakukan 

oleh dua orang saja, yakni pihak laki-laki dan pihak perempuan, ada mahar 

dan batasan waktu yang ditentukan. Pelaksanaan kawin kontrak semacam 

ini apabila dilihat dari segi rukun nikah mut’ah sudah sesuai, namun tidak 

memiliki akibat hukum seperti keharusan menjalani masa iddah. 

Kedua, kawin kontrak yang dilaksanakan dengan menghadirkan 

wali, saksi, penghulu yang sah, mahar dan batasan waktu. Apabila dilihat 

dari pendapat Ibnu Abbas, perkawinan semacam ini tidak sesuai dengan 

aturannikah mut’ah akan tetapi menurut Syi’ah Imamiyah dapat 

dikategorikan nikah mut’ah selama ada batasan waktu yang disepakati 

kedua belah pihak. Sebagaimana jenis perkawinan yang pertama, jenis 

yang kedua ini juga tidak memiliki akibat hukum yakni keharusan 

menjalani masa iddah. 

Ketiga, pelaksanaan kawin kontrakyang dihadiri oleh wali, saksi, 

penghulu bayaran, batasan waktu dan mahar.Perkawinan semacam ini 

tidak sesuaidengan aturan nikah mut’ah, karena wali sebagai pihak yang 

menikahkan bukan wali yang sah bagi wanita. Di samping itu, perkawinan 

115 
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macam ini juga tidak memiliki akibat hukum seperti menjalani masa 

iddah. 

2. Kondisi sosial masyarakat Desa Tugu Utara 

Kondisi sosial masyarakat Desa Tugu Utara dapat dilihat dari 

faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan kawin kontrak. Faktor-

faktor tersebut dikelompokkan menjadi dua poin utama, yakni faktor 

internal berdasarkan penuturan para pelaku dan dan faktor eksternal 

berdasarkan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang mendukung 

terjadinya kawin kontrak dan tokoh masyarakat beserta aparat pemerintah. 

Faktor internal di antaranya: 1) Tingkat perekonomian, 2) Pemahaman 

ajaran agama, 3) Perasaan kecewa, 4) Prosedur yang rumit. 

Faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya kawin kontrak di 

antaranya: 1) Sikap saling melindungi, 2) Pandangan masyarakat setempat, 

3) Peran pejabat dusun. Kedua faktor (internal dan eksternal) di atas, 

saling berkaitan satu dengan yang lain. 

Kondisi sosial masyarakat tempat berlangsungnya kawin kontrak, 

berdasarkan faktor-faktor di atas apabila dilihat dari fungsionalisme 

struktural menunjukkan adanya indikator-indikator terjadinya anomi. Hal 

ini terjadi karena pelaku kawin kontrak tidak mampu mencapai nilai-nilai 

kultural yang berlaku, dalam hal ini aturan perkawinan. Di samping itu, 

peluang untuk melakukan penyimpangan cukup besar sperti adanya 

kerjasama di antara para pihak yang memiliki kepentingan dengan 

berlangsungnya praktek kawin kontrak. Hal ini dapat dilihat dari indikator-
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indikator anomi, antara lain: 1) Ketidak percayaan kepada pemerintah, 2) 

Ketidakpuasan terhadap kondisi kehidupan, 3) Pesimisme menghadapi 

masa depan, 4) Anomi individu. 

Dari indikator-indikator anomi di atas, dapat diketahui bahwa 

pelaksanaan kawin kontrak tidak hanya menguntungkan satu pihak saja 

yakni pihak wanita atau pihak laki-laki akan tetapi masyarakat sekitar 

yang merasa memiliki kepentingan.Kepentingan-kepentingan tersebut 

membuka peluang bagi para pelaku untuk melangsungkan kawin kontrak. 

3. Status Kawin kontrak 

Status 

kawinkontrakdilihatdaripemenuhanrukundansyaratperkawinanmerupakanp

erkawinan yang tidaksah.Karenatidakmemenuhirukundansyarat yang 

berlakusebagaimana yang termuat dalamundang-undangperkawinan. Hal 

ini dikarenakan kawin kontrak terkadang dilakukan hanya dengan dua 

orang yang melakukan akad tanpa dihadiri wali dan saksi, terkadangan 

juga dilakukan dengan dihadiri wali yang tidak memenuhi syarat. 

Pelaksanaankawinkontrakbertentangandengantujuanperkawinan, 

karena hanya mementingkan penyaluran kebutuhan biologis semata 

dantidaksesuaidengan status 

ikatanperkawinansebagaimanaditegaskandalam Al-Qur’an 

yaknimerupakanikatan yang sucidankokoh, yang harusdijagaolehpasangan 

yang mengikatkandiri di dalamnya. Hal 

initidakakanditemukandalamkawinkontrak, 
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karenakawinkontraklayaknyaprostitusiterselubung yang mengatasnamakan 

agama. 

B. Saran 

1. Menambah frekuensi sosialisasi mengenai pentingnya melakukan 

perkawinan sesuai aturan yang berlaku, serta larangan kawin 

kontrakkepada masyarakat, dengan penambahan media dan waktu 

sosialisasi. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui letak keharaman 

kawin kontrak. Sosialisasi ditujukan kepada seluruh masyarakat, tidak 

hanya terbatas pada pasangan yang akan melangsungkan perlawinan 

ataupun pada momen-momen tertentu yang tidak bisa menghadirkan 

seluruh warga masyarakat. 

2. Meningkatkan kontrol dari aparat pemerintah. Razia yang dilakukan 

hendaknya lebih teliti, sehingga akan mendapatkan hasil yang maksimal. 

Kontrol aparat pemerintah secara intern juga perlu dilakukan. Hal ini 

untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kawin 

kontrak. 

3. Memberikan pelatihan keterampilan. Keterampilan diberikan agar mereka 

mampu mandiri. Alasan kawin kontrak untuk meningkatkan tingkat 

perekonomian dapat diminimalisir, apabila mereka mampu menghasilkan 

uang dengan kemampuan yang memadai. 

4. Membuka lahan pekerjaan bagi masyarakat dan tidak mempersulit 

prosedurnya, serta memberikan upah yang memadai. 
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5. Memberikan sanksi yang mampu memberikan efek jera. Sanksi hendaknya 

tidak hanya dikenakan kepada pelaku wanita saja akan tetapi kepada 

pelaku laki-laki dan pihak-pihak lain yang ikut membantu pelaksanaan 

kawin kontrak. Sebagaimana dikemukakan Bapak Nandar kaur pemerintah 

Desa Tugu Utara, bahwa Desa Tugu Utara akan mulai memberlakukan 

sanksi berupa pemberitahuan kepada pihak keluarga mengenai perbuatan 

yang dilakukan oleh anggota keluarganya yakni, pelaku kawin kontrak. 
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