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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan pernikahan siri secara online melalui 

mobile aplikasi “nikah siri”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, 

metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan 

konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa: pernikahan siri secara online melalui mobile 

aplikasi “nikah siri” dalam praktiknya bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam dan dapat merugikan dari pihak mempelai wanita maupun mempelai 

pria karena selain melanggar aturan agama praktik tersebut juga melanggar Undang-Undang dan 

hukum negara tentang perkawinan.  

 

Kata Kunci : Keabsahan, Pernikahan Siri, Online 

 

A LEGAL ANALYSIS VALIDITY OF ONLINE SIRRI MARRIAGE  THROUGH “NIKAH 

SIRRI” MOBILE APPLICATION BASED ON LAW NUMBER 1 YEAR 1974 ON 

MARRIAGE 

ABSTRACT 

This research purposes is to know the validity of online sirri marriage through the “Nikah Sirri” 

mobile application. This  research is a normative-legal research which used statute and 

conceptual approach. The research result showed that sirri marriage through online mobile 

application named Nikah Sirri in practice against the Law Number 1 Year 1974 on Marriage 

and Islamic Law Compilation. This kind of marry could harm the women and men since not only 

break the religion law but also the national law on marriage.  

Keyword : Validity, Sirri Marriage, Online   
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I. PENDAHULUAN 

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting bagi seorang laki-laki dan 

seorang perempuan yang telah sepakat mengikat dirinya untuk membentuk suatu keluarga 

dalam rangka meneruskan keturunan. Untuk membentuk sebuah keluarga tentunya harus 

berasal dari suatu perkawinan yang sah dan memiliki rasa cinta mencintai, sayang 

menyayangi dan hormat menghormati. Oleh karena itu setiap orang yang akan 

melangsungkan perkawinan pasti menghendaki perkawinannya diakui baik pihak keluarga, 

masyarakat sekitar pada umumnya dan hukum pada khususnya. Perkawinan menurut Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-

Undang Perkawinan), menyatakan bahwa:  

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai 

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

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” 

 

Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: 

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau 

mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 

ibadah.” 

 

Setiap makhluk hidup memiliki hak azasi untuk melanjutkan keturunannya melalui 

sebuah perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang 

dilakukan di Indonesia. 

Nikah siri secara umum adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan tidak 

memenuhi syarat dan prosedur di tentukan oleh peraturan perundangan, dilakukan dengan 

memenuhi sahnya perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan tetapi tidak 

didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA). 
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Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai 

berikut: 1. Bagaimanakah mekanisme pernikahan siri secara online melalui mobile aplikasi 

“nikah siri”? 2. Bagaimanakah status hukum dalam pernikahan yang dilakukan secara online 

menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui tentang mekanisme pernikahan siri 

secara online melalui mobile aplikasi “nikah siri”. 2. Untuk mengetahui status hukum dalam 

pernikahan yang dilakukan secara online menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini 

adalah: 1. Secara akademis, sebagai suatu bentuk informasi dalam pengembangan Ilmu 

hukumpada umumnya dan hukum perkawinan khususnya menyangkut nikah siri online 

melalui mobile aplikasi nikah siri. 2. Secara praktis, diharapkan dengan pembahasan ini dapat 

memberikan kontribusi bagi pihak-pihak berkompeten dalam membuat perdata serta regulasi 

atau aturan yang mengatur tentang nikah melalui online serta dapat mendorong penyusun 

untuk lebih giat berusaha untuk melakukan penelitian dalam bidang ilmu hukum. Selain itu 

hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wawasan untuk mengetahui keabsahan dari 

pernikahan siri secara online menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam proposal ini adalah: 1. Pendekatan 

peraturan perundangan-undangan (statute approach) Yaitu menelaah semua Undang-Undang 

dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani yang berkaitan 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Pendekatan 

konseptual (conceptual approach) Yaitu metode untuk mengkaji pandangan-pandangan dan 

doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum agar dapat melahirkan pengertian-
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pengertian hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan 

literatur atau pandangan para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini. 
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II. PEMBAHASAN 

A. Mekanisme Pernikahan Siri Secara Online Melalui Mobile Aplikasi Nikah Siri 

Di era globalisasi ini, pernikahan siri mengalami perkembangan yang signifikan mulai 

dari banyaknya kasus pernikahan siri serta maraknya agen pernikahan siri secara online di 

berbagai wilayah Indonesia khususnya di wilayah Jakarta. Salah satu contoh maraknya agen 

pernikahan siri secara online adalah situs jasa nikah siri online itupun terang-terangan 

menyebutkan bisa menyiapkan semuanya, termasuk para saksi dan wali. Menemukan jasa 

pernikahan siri online sangatlah mudah hanya dengan mengetik kata kunci 

www.nikahsiri.com di internet. 

Maraknya situs online yang menawarkan jasa pernikahan siri akan membuat 

masyarakat lebih tergiur untuk melakukan nikah siri. Meskipun dampak dari pernikahan siri 

lebih banyak negatifnya akan tetapi jasa ini semakin ramai dan banyak diminati oleh 

masyarakat dengan jumlah 5.300 akun yang telah mendaftarkan diri di situs nikah siri 

online.
1
 

Saat ini persoalan nikah siri muncul kembali di masyarakat seiring dengan munculnya 

situs nikah siri online yang menghebohkan masyarakat. Kasus nikah siri sudah banyak terjadi 

di kalangan masyarakat namun kasus nikah siri online ini untuk pertama kalinya terjadi di 

Indonesia khususnya di kota Jakarta. 

Adapun mekanisme pelaksanan pernikahan siri online dapat di terangkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

                                                             
1
www.nikahsirri.com, Diakses Pada Tanggal 16 April 2018, Pukul 14.00 Wita 

http://www.nikahsiri.com/
http://www.nikahsirri.com/
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1. Proses nikah siri online 

a. Aris wahyudi, pencetus situs www.nikahsiri.com. Bahkan pemilik akun, aris 

wahyudi menyediakan jasa lelang keperawanan bagi kaum perempuan yang ingin 

dipinang oleh laki-laki secara siri. 

Situs ini menawarkan kepada klien baik pria atau wanita yang ingin mencari 

pasangan secara mudah dan penuh kepastian.
2
Untuk mencegah situs tersebut 

dapat diakses, Kementerian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) memutuskan 

untuk melakukan pemblokiran. 

b. Saat pertama kali membuka situs nikah siri online ini akan muncul tampilan 

seorang wanita cantik dan tulisan nikah siri mengubah zina menjadi ibadah. 

c. Ada dua kategori bagi pengguna akun nikah sirri ini, yaitu mitra (pihak yang akan 

dipilih) dan klien (pihak yang akan memilih pasangan). 

d. Sebutan mitra itu yang nantinya fotonya akan di pajang di situs tersebut, kalau 

klien itu yang harus membayar mahar. 

e. Saat mendaftar sebagai mitra harus mengirimkan dokumen pendaftaran ke email 

ariswahyudi@nikahsirri.com pada saat itu. Namun email tersebut sudah tidak 

dapat digunakan lagi. 

f. Pihak yang ingin masuk situs ini atau klien harus membayar Rp. 100.000 (serratus 

ribu rupiah) yang di transfer ke rekening pemilik situs. 

g. Setelah itu klien tersebut akan diberikan username dan password untuk 

mengakses data mitra atau orang yang dipilih untuk menjadi pasangan nikah siri. 

                                                             
2
 Elza Astari Retaduari, Pelanggaran Situs Nikahsirricom Dari Prostitusi Hingga 

Eksploitasi,https://m.detik.com/news/berita/3657974/pelanggaran-situs-nikahsiricom-dari prostitusi -hingga- 

eksploitasi, Diakses Pada Tanggal 19 Mei 2018 Pada Pukul 12.00 Wita 

http://www.nikahsiri.com/
mailto:ariswahyudi@nikahsirri.com
https://m.detik.com/news/berita/3657974/pelanggaran-situs-nikahsiricom-dari%20prostitusi%20-hingga-%20eksploitasi
https://m.detik.com/news/berita/3657974/pelanggaran-situs-nikahsiricom-dari%20prostitusi%20-hingga-%20eksploitasi
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h. Jika berminat melakukan nikah siri online ini, pemilik situs juga bisa 

memfasilitasi penghulu hingga saksi. 

i. Sementara lokasi pernikahan di serahkan ke pada pasangan yang akan melakukan 

nikah siri ini. 

2. Syarat dan Kriteria pendaftaran 

a. Dewasa. 

b. Berumur 17 tahun keatas. 

c. Perawan bagi perempuan, bagi perempuan diminta melakukan tes keperawanan. 

d. Perjaka bagi laki-laki, untuk membuktikan bahwa ia merupakan perjaka atau 

bukan harus melakukan sumpah pocong. 

e. Untuk mitra atau klien yang beragama nonmuslim, jika ingin mengikuti lelang 

perawanan dan perjaka nantinya harus pindah agama terlebih dahulu.
3
  

Makna perkawinan menurut hukum Islam sendiri adalah akad yang kuat atau 

mitssaqanghalidzan. Akad juga sering dimaknai sebagai perjanjian. Menurut ilmu 

hukum, perjanjian termasuk perbuatan hukum ganda yang memerlukan kehendak dan 

pernyataan kehendak dari sekurang-kurangnya dua subjek yang ditujukan kepada akibat 

hukum yang sama.
4
 Perkawinan, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum 

positif di Indonesia, mempunyai akibat hukum terhadap pelakunya. Konsekuensi yuridis 

pada sebuah perkawinan yang paling awal muncul adalah pencatatan perkawinan. Setiap 

perkawinan yang dilakukan di Indonesia wajib untuk dicatatkan, dimana dinyatakan 

secara tegas dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa tiap-tiap 

                                                             
3
Ridwan Aji Pitoko, situsnikah siri bisnis berujung bui, 

https://megapolitan.kompas.com/read/2017/09/26/09081241/situs-nikah-siri-bisnis-yang-berujung-bui, diakses pada 

tanggal 28 april 2018 pada pukul 15:00 wita 
4
Ibid, hlm. 52 

https://megapolitan.kompas.com/read/2017/09/26/09081241/situs-nikah-siri-bisnis-yang-berujung-bui
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perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undang yang berlaku. Nikah yang 

dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai 

pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. 

Setiap perkawinan wajib dicatatkan, dimana secara tegas disebutkan dalam Pasal 

5 ayat (1) Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban 

perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Dan Pasal 5 ayat (2) 

menyatakan, pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai 

Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 

jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. 

Dalam pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa, untuk memenuhi ketentuan dalam 

Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan 

Pegawai Pencatat Nikah. 

Dalam pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa, perkawinan yang dilakukan di luar 

pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. 

Berdasarkan peraturan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap perkawinan yang 

tunduk pada hukum positif Indonesia baik yang dilaksanakan di wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, wajib untuk dicatatkan. 

B. Status Hukum Dalam Pernikahan Yang Dilakukan Secara Online Menurut Hukum 

Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

 

Nikah siri adalah pernikahan yang dilangsungkan diluar pengetahuan petugas resmi 

Kantor Urusan Agama (KUA). Sehingga perkawinan tidak dicatat yang mengakibatkan 

perkawinan tersebut tidak memiliki akta nikah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. 

Dalam Al-Quran memang tidak dijelaskan mengenai pencatatan perkawinan, akan tetapi 
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dalam hal ini dikaitkan dengan hutang piutang dalam Al-Quran dijelaskan tentang 

pentingnya alat bukti. 

Sebagai wujud ikut serta menjaga ketertiban dan ketentuan kepada ulul amri, maka 

sebagai warga negara Indonesia wajib mengikuti perUndang-Undangan yang berlaku 

terutama dalam pencatatan perkawinan, sesuai dengan firman Allah swt sebagai berikut 

“pencatatan perkawinan sebagi salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi oleh 

masyarakat Indonesia. Hal ini berkaitan dengan pembaharuan hukum keluarga muslim. Akta 

nikah merupakan bukti autentik dalam sebuah pernikahan,sehingga pernikahan itu memiliki 

legitimasi hukum. Akta nikah juga berfungsi sebagai syarat administrasi dan juga sebagai 

penentuan sah atau tidaknya perkawinan. 

Adapun status hukum perkawinan nikah siri menurut hukum positif Indonesia sebagai 

berikut: 

1. Status Hukum Nikah Siri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan 

 

Pernikahan siri memang sah secara agama namun tidak sah secara administrasi 

negara. Pernikahan yang legal atau sah secara administrasi negara diatur dalam peraturan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Praktik 

perkawinan yang dilakukan di Indonesia harus mengacu kepada Undang-Undang yang 

berlaku tersebut, karena untuk meminimalisir adanya langkah atau prosedur perkawinan 

yang salah dan mengakibatkan masalah-masalah yang berkepanjangan dan merugikan 

pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini terdapat beberapa kasus jasa nikah siri online 

yang dalam praktiknya sangat jauh dari aturan-aturan yang ada. Nikah siri online tidak 

sesuai dengan ajaran Islam sebab tidak memenuhi syarat dan juga rukun nikah. 
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Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila sah 

menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, serta perkawinan tersebut harus 

dicatatkan. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah sah apabila 

menurut agama Islam, kemudian syarat pencatatan yang ada agar menjamin ketertiban 

perkawinan bagi masyarakat Islam. Berdasarkan kedua aturan tersebut dapat diketahui 

bahwa suatu perkawinan ini tetap harus dicatatkan demi terciptanya suatu ketertiban 

perkawinan dalam masyarakat. Meskipun suatu perkawinan itu sudah disebut sah apabila 

sudah secara agama apabila tidak dicatatkan dapat dikatakan perkawinan tersebut adalah 

perkawinan secara siri. 

2. Status Hukum Nikah Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)  

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan 

kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional yang menempatkan 

hukum Islam memiliki eksistensi sendiri tanpa diresepsi oleh hukum adat.
5
 Kebijakan 

pemerintah untuk membuat peraturan  pencatatan pernikahan tersebut merupakan siyasah 

as-syar’iyahyakni kebijakan yang diambil pemerintah yang diyakini akan mampu 

membawa rakyatnya dalam kehidupan yang mengandung maslahah kendati tidak ada 

hukum yang mengaturnya.
6
 Secara umum hukum Islam bertujuan untuk meraih 

kemaslahatan. Tercapainya tujuan perkawinan harus di dukukung oleh semua sarana 

yang wajib ditempuh, salah satunya adalah pencatatan perkawinan dengan adanya 

pencatatan perkawinan ini, maka hal-hal yang merugikan dan bertentangan dapat 

diminimalisir atau bahkan mungkin bisa dihilangkan. 

                                                             
5
Zainudi Ali, Hukum Permahar Islam di Indonesia, Sinar Grafika Jakarta, 2007, hlm. 27 

6
Malik Mandary, Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Makalah Disampaikan  Dalam Rangka 

Seminar  Nikah Siri Yang Diselenggarakan Oleh PKMS, Masjid Ayuhada Yogyakarta, 22 April 2001,   
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Menurut Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 menyebutkan rukun 

dan syarat perkawinan, yaitu: a. Calon suami b. Calon istri c. Wali nikah d. Dua orang 

saksi e. Ijab dan kabul 

Dalam konteks nikah siri online, perkawinan yang dilakukan tentunya tanpa 

kehadiran fisik antara kedua mempelai dan saksi dan penghulunya ditempat yang sama 

dan dilakukan diwaktu yang sama dengan tempat yang berbeda. 

Rukun dan syarat perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam harus ada: a. Calon 

Suami, b. Calon Istri, c. Wali Nikah, d. Dua Orang Saksi, e. Ijab dan Kabul 

perkawinan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi rukun dan syarat 

perkawinan yang telah disebutkan di atas baru dapat dikatakan sah begitu pula dalam 

Undang-Undang perkawinan. 

Hukum nikah siri secara aturan agama adalah sah. Dan dihalalkan atau 

diperbolehkan jika syarat dan rukun nikah terpenuhi. Namun secara hukum yang berlaku 

dinegara kita tentang perUndang-Undangan perkawinan itu tidak sah karena di dalam 

perUndangan ada yang tidak lengkap secara administrasi. 
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III. PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Mekanisme pernikahan siri secara online dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai 

berikut:  

Proses terdiri dari: 1. Saat mendaftar sebagai mitra harus mengirimkan dokumen 

pendaftaran ke email ariswahyudi@nikahsirri.com. 2. Pihak yang ingin masuk situs ini 

atau klien harus membayar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang di transfer ke 

rekening pemilik situs. 3. Setelah itu klien tersebut akan diberikan username dan 

password untuk mengakses data mitra atau orang yang dipilih untuk menjadi pasangan 

nikah siri. 4. Pihak pria dan wanita yang sepakat melakukan nikah siri akan di 

pertermukan oleh pemilik situs yaitu aris wahyudi. 5. pemilik situs juga bisa 

memfasilitasi seorang penghulu dan saksi nikah siri. 6. Penentuan lokasi pernikahan 

diserahkan ke pada pasangan yang akan melakukan nikah siri.  

Syarat dan kriteria pendaftaran yang ditentukan dalam situs tersebut: 1. Dewasa. 

2. Berumur 17 tahun keatas. 3. Perawan bagi Perempuan. 4. Perjaka bagi laki-laki. 5. 

Untuk mitra atau klien yang beragama nonmuslimharus pindah agama terlebih dahulu. 

Pelaksanaannya Perkawinan sirri di Indonesia sama halnya dengan perkawinan 

sah yang harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan hanya saja perkawinan siri tidak 

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun pelaksanaan perkawinan terdiri 

dari: 1. Calon mempelai pria. 2. Calon mempelai wanita. 3. Wali. 4. Saksi. 5. Ijab dan 

Kabul. Akan tetapi perkawinan siri secara online ini ijab dan kabulnya terdiri dari: 1. 

Calon suami. 2. Calon istri. 3. Penghulu bayaran. 4. Saksi. Perkawinan di atas rukun dan 

syarat perkawinan siri online ini telah melanggar syarat dan rukun perkawinan yang sah 

mailto:ariswahyudi@nikahsirri.com
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karna tidak adanya wali dan penghulu yang tidak sah, yaitu penghulu dari Kantor Urusan 

Agama (KUA) kecamatan di wilayah tempat perkawinan berlangsung. 

Status hukum pernikahan sirri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan yaitu: 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. 3)  Perkawinan di dasarkan atas 

persetujuan kedua calon mempelai. 4) Untuk melangsungkan sebuah perkawinan 

seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin 

orang tua. 5) Perkawinan hanya di izinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan 

belas tahun) tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Dengan 

ketentuan di atas maka perkawinan dikatakan tidak sah karena perkawinan tersebut tidak 

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan dan tidak mendapatkan izin orang 

tua untuk melangsungkan perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 1) 

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2) Agar terjamin 

ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. 3) 

Pencatatan perkawinan tersebut ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah 

sebagaiman yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang 

No. 32 Tahun 1954. 4) Untuk memenuhi Ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan 

harus dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. 5) Perkawinan yang dilakukan 

di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. 6) 

Perkawinan hanya dapat di buktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai 

Pencatat Nikah. 
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Dengan ketentuan di atas scara hukumk yang berlaku di negara kita maka 

perkawinan siri online ini dikatakn tidak sah karna tidak lengkap rukun dan syarat sahnya 

perkawinan. 

Saran 

Pertama, Kepada pemerintah agar merevisi atau melengkapi Undang-Undang 

Perkawinan dan Kompuilasi Hukum Islam menambah Pasal-Pasal yang mengatur tentang 

sahnya hukum bagi masyarakat yang melakukan perkawinan sirri yang bertentangan dengan 

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua, Kepada seluruh 

masyarakat khususnya umat Islam, di anjurkan untuk tidak mengikuti tata cara perkawinan 

siri karena dapat merugikan baik dari pihak mempelai wanita maupun mempelai pria, 

terlebih lagi pernikahan siri yang di langsungkan secara online dengan melibatkan penghulu 

palsu selain melanggar aturan agama kegiatan tersebut juga melanggar Undang-Undang dan 

hukum negara tentang perkawinan. Ketiga, Pemerintah dan seluruh masyarakat dihimbau 

untuk ikut terlibat langsung dalam pencegahan pernikahan siri online, Pemerintah diharapkan 

bisa memberikan penyuluhan yang rutin dan mendalam tentang dampak buruk pernikahan 

siri online. 
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