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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum kawin 

kontrak dalam perspektif UU Perkawinan dan Hukum Islam dan mengetahui 

akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan anak. Metode penelitian yang 

digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kawin 

kontrak merupakan perkawinan yang bertentangan dengan UU Perkawinan 

sehingga perkawinannya menjadi tidak sah, dalam Islam kawin kontrak  adalah 

perkawinan yang haram dan hukumnya batal karena tidak memenuhi rukun dan 

syarat perkawinan. Akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan anak adalah 

menjadi anak yang tidak sah atau sebagai anak luar kawin.  

 

Kata kunci : Kawin Kontrak, Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam 

 

JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE CONTRACT AND LEGAL EFFECTS 

IN PERSPECTIVE OF THE MARRIAGE OF LAW AND ISLAMIC LAW 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to know the legal arrangement of contract 

marriage in the perspective of marriage law and Islamic law and to know the 

legal effect of marriage contract to the position of the child. The research method 

used is normative research. The results of the study indicate that the marriage 

contract is a marriage that is contrary to Marriage Law so marriage becomes 

invalid, in Islamic marriage contract is a forbidden marriage. The result of 

marriage contract to the position of the child is ti become an outsider. 

 

Keyword : Marriage contrac, Marriage law, Islamic law  
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I. PENDAHULUAN 

Manusia diciptakan berpasang-pasangan sesuai dengan pasangan hidupnya 

yang telah ditentukan oleh sang pencipta. Pasangan antara laki-laki danperempuan 

itu diciptakan untuk hidup bersama. Oleh karena itu manusia yang telah 

diciptakan berpasang-pasangan tersebut melakukan suatu perkawinan. Menurut 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu menjelaskan bahwa : 

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah 

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

 

Anwar Harjono (1987:220) mengatakan bahwa “kata perkawinan sama 

dengan kata nikah atau zawaj dalam istilah fiqih”.1 

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

mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz 

nikah atau tazwij.2 

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, 

karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut 

dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta.3 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah 

merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan. yang diatur dalam Pasal 2 

sebagai berikut : 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 2) Tiap-tiap perkawinan 

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

                                                           
1Mustofa Hasan,Hukum Keluarga,CV Pustaka,Bandung,2011,hlm.9 
2Ibid., hlm.10 
3Anshary MK,Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial,Cet.2, Pustaka 

Pelajar, Yogyakarta ,2015,hlm.12 
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Pemerintah telah merumuskan peraturan yang ketat, tetapi  masih banyak 

pihak yang tidak menghiraukan peraturan tersebut. 

Istilah kawin kontrak mulai berkembang di tengah-tengah kehidupan 

masyarakat. Kawin kontrak atau nikah mut’ah adalah seorang laki-laki menikahi 

seorang wanita dengan sesuatu dari harta untuk jangka waktu tertentu. 

Praktek kawin kontrak banyak terjadi di tengah-tengah kehidupan 

masyarakat Indonesia, seperti salah satu kasus kawin kontrak yang di beritakan 

oleh Tribunnews.com.yang terjadi di daerah Bogor (Jawa Barat) yang dilakukan 

oleh seorang wanita yang bernama Susi yang berumur 18 tahun, Susi diketahui 

bahwa ia telah melakukan kawin kontrak sebanyak 11 kali dengan sejumlah pria 

asal Timur Tengah. Selama susi melakukan kawin kontrak ia selalu dibayar 

dengan jumlah yang variatif, Itu tergantung dengan lamanya kontrak. Kalau 10 

(sepuluh) hari maka susi dibayar sebesar Rp7 juta, sedangkan kalau hanya 2 (dua) 

hari maka ia di bayar sebesar Rp700 ribu hingga Rp1 juta. Kawin kontrak yang 

dilakukan oleh susi dengan pria Timur Tengah itu dihadiri oleh seorang penghulu 

palsu yang hanya dibayar Rp250 ribu dan di tambah dengan saksi maka sah lah 

perkawinan tersebut bagi pria Timur Tengah tersebut .4 

 

Praktek kawin kontrak juga sudah pernah terjadi pada awal datangnya 

Islam dan perkawinan itu dilegalkan oleh hukum Islam. Hal itu di perbolehkan 

dikarenakan banyak umat Islam yang pergi untuk berperang meninggalkan 

istrinya untuk waktu yang lama. Kemudian setelah peristiwa itu, praktek kawin 

kontrak atau nikah mut’ah itu di larang atau di haramkan sampai hari kiamat oleh 

Rasulullah SAW.  

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa adanya kesenjangan antara 

hukum positif dengan fakta yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. 

Pelaksanaan kawin kontrak sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu 

                                                           
4http://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/10/30/demi-uang-susi-rela-belasan-kali-

lakukan-kawin-kontrak-di-puncak-bogor?page=4, di akses pada tanggal 13 November 2017 

http://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/10/30/demi-uang-susi-rela-belasan-kali-lakukan-kawin-kontrak-di-puncak-bogor?page=4
http://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/10/30/demi-uang-susi-rela-belasan-kali-lakukan-kawin-kontrak-di-puncak-bogor?page=4
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untuk membentuk keluarga  atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan 

rahmah. 

Perkawinan kontrak ini juga dipandang tidak memenuhi peraturan 

perundang-undangan karena tidak dicatatkan yang dapat menimbulkan pro dan 

kontra di kalangan masyarakat dimana persoalannya akan berakibat terhadap 

kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. 

Berdasarkan atas latar belakang permasalahan diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. bagaimanakah pengaturan hukum 

kawin kontrak dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam? 

dan 2. bagaimanakah akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan anak? 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 1. untuk mengetahui 

pengaturan hukum kawin kontrak dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan 

dan Hukum Islam. 2. untuk mengetahui akibat hukum kawin kontrak terhadap 

kedudukan anak. 

Adapun  manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: Secara teoritis, 

diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan konstruksi pengembangan 

Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Perkawinan pada khususnya serta dapat 

digunakan sebagai landasan penelitian selanjutnya dalam bidang Ilmu penelitian. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan yaitu: 

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data 

diperoleh dari data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan. Sedangkan teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen.  
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II. PEMBAHASAN 

Pengaturan Hukum Kawin Kontrak Dalam Perspektif Undang-Undang 

Perkawinan dan Hukum Islam 

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang 

secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan 

hubungan kelamin atau bersetubuh).5 

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

dalam Pasal 1 merumuskannya dengan: 

“Perkawinan ialah ikatan lahir batun antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

 

Hal senada juga di sebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2 

yaitu bahwa: 

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 

sangat kuat dan mitsaqan gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah”. 

Pasal 3 merumuskan mengenai tujuan perkawinan yaitu: 

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah mawaddah dan rahmah”. 

Aturan Undang-Undang ini menegaskan bahwa perkawinan itu bukanlah 

bersifat sementara  tetapi untuk selamanya yang tujuan akhirnya adalah 

membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Perkawinan adalah kekal 

artinya perkawinan itu tidak dibatasi waktunya. Perkawinan akan berlangsung 

selamanya sampai maut memisahkan suami istri. Ketentuan ini secara tersirat 

melarang adanya perkawinan yang dibatasi waktu tertentu yaitu kawin kontrak. 

                                                           
5 Anonimous, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Cet.Ke-3, Edisi 

Kedua, 1994, hlm. 456 
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Hal ini dikarenakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal abadi, sedangkan konsep kawin kontrak adalah 

hanya untuk mendapatkan kesenangan yang bersifat sementara atau sesuai dengan 

jangka waktu yang telah di sepakati oleh para pihak (suami dan istri). 

Dengan demikian, perkawinan kontrak bertentangan dengan ketentuan 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut 

karena kawin kontrak hanya bersifat sementara. 

Kawin kontrak  merupakan perkawinan yang tidak dicatatkan, karena 

kawin kontrak merupakan perkawinan yang melanggar aturan yang berlaku. 

Selanjutnya di dalam Undang-Undang Perkawinan  terdapat ketentuan 

yang mengharuskan untuk mencatatkan suatu perkawinan yang dilakukan oleh 

pegawai pencatat perkawinan. Hal tersebut di atur di dalam Pasal 2 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni: 

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku”. 

Mengenai pencatatan perkawinan juga diatur lebih lanjut oleh Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 atas pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

Di samping itu perkawinan yang sah yang diatur di dalam Undang-Undang 

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam juga mengharuskan adanya wali nikah, 

saksi, ‘iddahnya tiga kali suci tiga kali haid, nafkah ‘iddah, hubungan saling 

mewarisi anatara suami isteri, hubungan orang tua dan anak serta tanggung 
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jawabnya. Sedangkan di dalam kawin kontrak aturannya tidak sejalan dengan 

ketentuan perundang-undangan ini.6 

Dengan demikian setelah memperhatikan hal-hal yang telah di paparkan 

diatas maka perkawinan kontrak merupakan perkawinan yang bertentangan 

dengan Undang-Undang Perkawinan, karena kawin kontrak tidak memenuhi 

aturan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga kawin kontrak 

tidak memenuhi peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan proses pencatatan 

perkawinan oleh pegawai pencatat nikah atau yang mewajibkan untuk 

mencatatkan perkawinannya ke KUA (Kantor Urusan Agama). 

Sehingga dengan tidak adanya bukti atas perkawinan yang telah dicatatkan 

itu , dimana bukti tersebut berupa buku nikah yang telah diakui oleh Negara. 

Maka perkawinan kontrak itu merupakan perkawinan yang tidak mempunyai 

kekuatan hukum sehingga tidak mendapat perlindungan hukum oleh Negara, serta 

perkawinan kontrak itu tidak diakui keabsahannya oleh hukum.  

Selanjutnya, di dalam Hukum Islam nikah mut’ah adalah akad yang 

dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan menggunakan lafaz 

“tamattu, istimta” atau sejenisnya.Ada yang mengatakan nikah mut’ah disebut 

juga kawin kontrak (mu’aqqat) dengan jangka waktu tertentu atau tidak tertentu, 

tanpa wali atau saksi.7 

                                                           
6Rais, Loc.cit 
7Bunyamin Dan Hermanto, Op.cit., hlm.135 
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Nikah mut’ah menurut Abdul Wahab merupakan perkawinan yang 

dilarang (bathil). Larangan tersebut telah disepakati oleh Jumuhur Ulama. Dengan 

menyatakan bahwa tidak ada yang mengikuti perkawinan tersebut.8 

Seluruh imam mazhab mengharamkan nikah mut’ah dengan alasan sebagai 

berikut : 1) Nikah mut’ah tidak sesuai dengan perkawinan yang dimaksudkan oleh 

Al-Quran, juga tidak sesuai dengan masalah yang berkaitan dengan talak, iddah, 

dan kewarisan. Jadi, hukumnya batal sebagaimana bentuk perkawinan-

perkawinan lain yang dibatalkan Islam.9 2) Banyak hadis yang dengan tegas 

menyebutkan haramnya nikah mut’ah. Sebagaimana hadis dari Subrah Al-jahmy, 

bahwa ia pernah menyertai Rasullullah SAW. dalam perang penaklukan Mekah. 

Ketika itu, Rasulullah SAW.mengizinkan mereka kawin mut’ah. Saburah 

mengatakan, “tidak meninggalkan kawin ini sampai kemudian diharamkan oleh 

Rasulullah SAW.” Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 

Rasulullah SAW. mengharamkan nikah mut’ah dengan sabdanya  yang artinya: 

“Wahai manusia! Saya telah pernah mengizinkan kamu nikah mut’ah, tetapi 

sekarang ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkannya sampai hari Kiamat.” 

10 Zufar berpendapat nikah mut’ah disebut dengan tegas dan jelas batas waktunya 

maka kawinnya sah, tetapi pembatasan waktunya yang batal. Hal ini apabila di 

dalam ijab qabulnya digunakan kata-kata tazwij (kawin), tetapi kalau digunakan 

kata-kata mut’ah (sementara), hukumya haram dan batal.  

                                                           
8Hasan, Loc.cit 
9Ibid. 
10Ibid. 
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Hadis lain yang dikemukan oleh Ali bin Abi Thalib menyebutkan yang 

artinya: “Dari Ali, Rasulullah SAW. telah melarang kawin mut’ah pada waktu 

Perang Khibar dan melarang makan daging keledai penduduknya.”11 3) Ketika 

menjadi khalifah, Umar berpidato menyatakan keharaman nikah mut’ah. Ketika 

itu, para sahabat langsung menyetujuinya padahal mereka tidak akan mau 

menyetujui sesuatu yang salah, jika pernyataan Umar tentang haramnya nikah 

mut’ah itu salah. Nikah mut’ah itu sebenarnya baru diharamkan pada tahun 

penaklukan kota Mekah, sebagaimana diriwayatkan di dalam Shahih 

Muslimbahwa para sahabat pada waktu penaklukan kota Mekah masih diizinkan 

oleh Nabi melakukan nikah mut’ah. Jika benar pada waktu Perang Khibar itu di 

haramkan, berarti terjadi nasakh(pembatalan hukum) dua kali. Padahal, tidak 

pernah terjadi pembatalan hukum sampai dua kali, karena itulah muncul ikhtilafdi 

kalangan ulama tentang hadis bersangkutan. Ada yang berpendapat bahwa Nabi 

pernah melarang memakan daging keledai penduduk Khibar pada waktu Perang 

Khibar dan melarang mut’ah, tetapi tidak disebutkan dengan tegas sejak kapan 

nikah mut’ah itu dilarang, sedangkan hadis Muslim diatas menjelaskannya, yaitu 

pada tahun penaklukan Mekah. Imam Syafi’I tetap berpegang pada lahiriah hadis 

itu. Ia berkata, “Tidak pernah saya mengetahui sesuatu yang dihalalkan Allah lalu 

diharamkan-Nya, lalu dihalalkan-Nya kemudian diharamkan-Nya lagi, kecuali 

soal kawin mut’ah.”12 4) Al-Khatthabi menyatakan bahwa nikah mut’ah telah 

disepakati keharamannya oleh ulama mazhab, kecuali ulama Syi’ah Imam 12 

yang membolehkannya. Dalil yang mereka rujuk adalah riwayat yang 

membolehkan perkawinan ini pasa awal periodesasi munculnya Islam, sebelum 

turun dalil yang me-nasakh-nya. Dalil lain yang dijadikan alasan adalah firman 

Allah surat An-Nisa ayat 24 yang artinya :“ Maka karena kenikmatan yang telah 

kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebgai 

suatu kewajiban.” Ayat tersebut mewajibkan member harta bagi perempuan 

sebagai ganti telah “bersenang-senang” dengannya. Ayat tersebut menyebutnya 

ajran (upah). ‘Bersenang-senang’ dengan seorang perempuan berarti tidak 

menikahinya. Upah di situ juga bukan berarti mahar. Hal ini menjadi dalil 

terhadap kebolehan mut’ah. Sayyiq Sabiq mengatakan bahwa kelompok Syi’ah 

Imamiyah jika menghadapi masalah ikhtilaf selalu merujuk pada dalil-dalil yang 

di keluarkan oleh Ali bin Abi Thalib, tetapi kali ini, justru dalil yang menyatakan 

bahwa nikah mut’ah telah dihapus, adalah dalil yang dinyatakan oleh Ali bin Abi 

Thalib dengan hadis yang kedudukannya sahih. Bahkan, diperkuat oleh Baihaqi 

yang meriwayatkan dari Ja’far bin Muhammad ketika ia ditanta tentang nikah 

mut’ah. Baihaqi menjawab bahwa nikah mut’ah sama dengan zina.13 5) Nikah 

mut’ah sekedar bertujuan pelampiasan syahwat, bukan untuk mendapatkan 

keturunan dan memeliharanya. Nikah mut’ah hanyalah pelampiasan nafsu yang 

menjadikan perempuan sebagai objek seksualitas laki-laki dengan 

mengatasnamakan kondisi darurat. Oleh karena itu, nikah mut’ah disamakan 

dengan zina, jika dilihat dari segi tujuan untuk semata-mata bersenang-senang. 

Selain itu, nikah mut’ah dapat membahayakan posisi perempuan, karena ia ibarat 

                                                           
11Ibid.hlm. 34 
12Ibid. hlm.34-35 
13Ibid. hlm. 35 
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sebuah benda yang pindah dari satu tangan ke tangan lain, juga merugikan anak-

anak karena mereka tidak mendapatkan tempat tinggal dan tidak memperoleh 

pemeliharaan serta pendidikan dengan baik.14 

 

Adapun ciri-ciri nikah mut’ah atau kawin kontrak, yaitu sebagai berikut:15 

1) Ijab qabul menggunakan kata-kata nikah atau dengan kata mut’ah; 2) Tanpa 

wali dan saksi; 3) Ada ketentuan dibatasi waktu; 4) Tidak ada waris mewarisi 

antara suami istri; 5) Tidak ada talak. 

Suatu perkawinan yang dilakukan tanpa adanya saksi dan wali adalah 

batal, karena wali dan saksi termasuk ke dalam rukun perkawinan. Suatu 

perkawinan berakhir apabila adanya putusan pengadilan, perceraian dan kematian.  

Beda halnya dengan kawin kontrak berakhir apabila batasan waktu yang 

telah disepakati telah habis, dan tanpa adanya talak. Hal ini jelas bertentangan 

dengan ajaran Islam.  

Berdasarkan uraian pernyataan di atas jelaslah bahwa kawin kontrak atau 

nikah mut’ah sangat dilarang dan bertentangan dengan ajaran agama Islam. 

Perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat dalam Islam adalah batal dan 

tidak sah. Sehingga hukumnya adalah haram atau batil, karena tidak 

mengindahkan tujuan dan asas dari perkawinan yang sangat sakral yaitu 

perkawinan untuk selama-lamanya bukan untuk sementara waktu. 

 

 

 

                                                           
14Ibid. hlm. 35-36 
15Citra, Op.cit., hlm. 13 
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Akibat Hukum Kawin Kontrak  Terhadap Kedudukan Anak 

Tujuan dari dilaksanakannya suatu perkawinan adalah utnuk memperoleh 

sebuah keturuanan (anak) yang sah guna untuk melanjutkan generasi yang akan 

datang. Kemudian perkawinan juga di lakukan untuk membentuk sebuah keluarga 

yang bahagia dan abadi untuk selama-lamanya. 

Perkawinan kontrak atau nikah mut’ah merupakan perkawinan yang tidak 

mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia untuk selama-lamanya, karena kawin 

kontrak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang 

perempuan dengan jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh kedua belah pihak, 

seperti sehari, seminggu, sebulan, setahun, dan seterusnya, atau tidak ada wali dan 

saksi. 

Suatu perkawinan yang sah harus dilaksanakan berdasarkan hukum 

masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan dilangsungkan di hadapan 

Pegawai Pencatat Nikah, agar perkawinan tersebut tercatat dan dianggap sah 

dihadapan hukum. 

Ketika seorang anak yang sudah terlanjur lahir dari hasil perkawinan 

tersebut, tentu akan mempunyai akibat hukum yang lain dalam sebuah 

perkawinan. 

Akibat hukum dalam perkawinan yang sah dengan berdasar Undang-

Undang mengenai anak hasil perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai kedudukan anak. Dimana 

diatur didalam Pasal 42 yang berbunyi: 

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat 

perkawinan yang sah”. 
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Kemudian Pasal 43 yang berbunyi: 

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” 

 

Hal senada juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XIV Pasal 

99 yang berbunyi bahwa: 

“Anak yang sah adalah: a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat 

perkawinan yang sah. b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar 

rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”. 

 

Pasal 100 yang menyebutkan bahwa: 

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab 

dengan ibunya dan keluarga ibunya”. 

 

Dalam perkawinan kontrak apabila berdasar dengan hal diatas, apabila 

terlahir seorang anak dari hasil perkawinan kontrak tersebut maka anak tersebut 

merupakan anak luar kawin, karena kawin kontrak adalah perkawinan yang tidak 

sah dan perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga di 

anggap tidak sah di mata hukum. Dimana anak yang lahir dari perkawinan yang 

tidak sah tersebut tidak dapat menuntut apa-apa dari Ayahnya. Dia hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. 
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III. PENUTUP 

Kesimpulan 

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 1) Pengaturan hukum kawin kontrak (nikah mut’ah) dalam perspektif 

Undang-Undang Perkawinan adalah merupakan perkawinan yang tidak sah dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum, karena perkawinan tersebut sangat 

bertentangan dengan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

Dalam Perspektif Hukum Islam pun kawin kontrak merupakan perkawinan yang 

diharamkan untuk selama-lamanya atau sampai dengan hari kiamat dan 

perkawinan tersebut menjadi batal karena tidak memenuhi rukun dan syarat 

perkawinan. 2) Akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan anak yang 

dilahirkan adalah anak yang lahir dari hasil perkawinan kontrak itu merupakan 

anak luar kawin, karena kawin kontrak merupakan perkawinan yang tidak sah dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 43 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga di dalam 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 100. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang 

sah hanya mempunyai hubungan perdata atau nasab dengan ibunya atau keluarga 

ibunya saja. Ia tidak mempunyai hak untuk menuntut apa-apa dari bapaknya, baik 

dalam hal pengakuan, perwalian, nafkah dan warisan. 

Saran 

Saran dari penelitian ini adalah: 1) Dengan adanya pengaturan hukum tentang 

masalah perkawinan yang sudah jelas yang diatur di dalam Undang-Undang 

Perkawinan serta sudah sangat jelas di terangkan dalam Hukum Islam, sebaiknya 
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masyarakat mengikuti aturan yang berlaku untuk melakukan suatu perkawinan 

yang sah sehingga akan mendapatakan kepastian hukum dan diakui secara sah 

oleh Negara. 2) Untuk meminimalisir terjadinya praktik kawin kontrak maka 

diharapkan pemerintah untuk secepatnya mengeluarkan aturan dalam bentuk 

Undang-Undang yang tegas tentang kawin kontrak agar tidak ada kesempatan lagi 

bagi para pihak yang tidak bertanggung jawab dalam hal perkawinan di negara 

ini. 
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