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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan yuridis 

terhadap pelaksanaan nikah mut’ah dalam hukum positif di Indonesia dan untuk 

mengetahui pendapat para tokoh agama di kota Mataram mengenai nikah mut’ah 

beserta alasan seseorang melakukan nikah mut’ah. Menggunakan jenis penelitian 

normatif empiris dengan metode pendekatan Yuridis dan pendekatan sosiologis. 

Hasil penelitian: (1) Analisis yuridis tentang pelaksaaan nikah Mut’ah menurut 

hukum positif tidak di atur dalam Undang-undang, karena dianggap sebagai 

fenomena baru, secara hukum bila berdasarkan kontrak dengan maksud 

mengadakan perjanjian untuk waktu tertentu dan ada imbalan, jelas menyalahi 

Undang-undang .(2) Pendapat para tokoh agama di Kota Mataram tentang hukum 

nikah mut’ah adalah pada dasarnya nikah mut’ah dibolehkan, tetapi seiring 

berkembangnya zaman nikah mut’ah tersebut tidak diperbolehkan (haram). 

Adapun alasan seseorang melakukan nikah Mut’ah dapat terdiri dari alasan sosial, 

alasan cinta, alasan biologis. 

Kata Kunci: Pelaksanaan, Nikah Mut’ah, Hukum Positif di Indonesia 

 

ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF MUT'AH IN POSITIVE LAW IN 

INDONESIA (CASE STUDY OF MATARAM CITY) 

 

ABSTRACT 

 

 The purpose of this study is to know and analyze the juridical review on 

the implementation of marriage mut'ah in positive law in Indonesia and to know 

the opinion of religious leaders in the city of Mataram on mut'ah marriage along 

with the reason of someone doing mut'ah marriage. Using the type of empirical 

normative research with the juridical approach and sociological approach. The 

results of the study: (1) The juridical analysis of the implementation of Mut'ah 

marriage according to positive law is not regulated in the Law, because it is 

considered as a new phenomenon, legally if under contract with the intention of 

entering into a contract for a certain time and there is a reward, (2) The opinion of 

religious leaders in the city of Mataram on the law of mut'ah marriage is basically 

mut'ah marriage is permissible, but as the age of mut'ah marriage is not allowed 

(haram). As for the reason of a person doing Mut'ah marriage can consist of social 

reasons, reasons for love, biological reasons. 

Keywords: Implementation, Marriage Mut'ah, Positive Law in Indonesia
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I. PENDAHULUAN 

Sejak dilahirkan kedunia manusia sudah mempunyai kecenderungan untuk 

hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Di dalam 

bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dari sebuah keluarga. Dimana 

dalam keluarga gejala kehidupan umat manusia akan terbentuk paling tidak oleh 

seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hidup bersama yang diakui oleh hukum 

antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi persyaratan inilah 

yang disebut dengan perkawinan. “ikatan perkawinan merupakan unsur pokok 

dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, seorang 

pria dan wanita yang semula merupakan pribadi yang bebas tanpa ikatan hukum, 

namun setelah perkawinan menjadi terikat lahir dan batin sebagai suami istri”.
1
  

Di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 

dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2
 

Pada zaman yang modern ini nikah mut’ah biasa desebut dengan kawin 

kontrak yang dimana perkawinan ini sekarang banyak menuai kotroversi dan 

perdebatan dikarenakan nikah mut’ah lebih banyak mudaratnya bagi kaum wanita 

dan anak dari hasil nikah mut’ah yang dimana perkawinan ini tidak sah menurut 

hukum yang berlaku di Indonesia. Banyak para tokoh atau ulama yang telah 

                                                             
1
 Miftahul Munwarah, “Tinjauan Yuridis tentang Pelaksanaan Perkawinan antara Suami 

Istri yang Sudah Talak 3 (Ba’in Qubra) dalam Hukum Positif Indonesia”, (Skripsi Sarjana Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Mataram), 2015, hlm. 1 
2
 Indonesia, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Psl.1 
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melarang nikah mut’ah itu sendiri. Adapun hadits yang memperkuat tentang 

terkait larangan nikah mut’ah itu sendiri antara lain: 

Tujuan perkawinan menurut Masdar Helmi tujuan perkawinan dalam islam 

adalah selain untuk memenuhi kebutuahan jasmani dan rohani manusia juga 

sekaligus membentuk kelauarga dan memelihara serta meneruskan keturunan 

dalam menjalani hidupnya di dunia ini dan juga untuk mencegah perbuatan zina 

agar tercipta ketenangan dan juga bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga 

dan masyarakat.
3
 

Tujuan perkawinan menurut Soemiati yaitu: untuk memenuhi tuntutan hajat 

tabiat kemanusiaan, berhubungan laki-laki dan prempuan dalam rangka 

mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk meperoleh 

keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan 

yang telah diatur dalam syariat.
4
  Ada beberapa tujuan perkawinan menrut agama 

islam yaitu untuk memperoleh ketenangan hidup, untuk menjaga kehormatan diri 

dan pandangan mata dan untuk mendapatkan keturunan.
5
   

Dari uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah (1) Bagaimanakah keabsahan nikah mut’ah ditinjau menurut Hukum 

Positif di Indonesia?, dan (2) Apakah alasan–alasan seseorang melakukan nikah 

mut’ah dan pendapat tokoh agama di Kota Mataram ? 

Tujuan serta manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu: (a) Untuk 

mengetahui dan menganalisis keabsahan nikah mut’ah ditinjau menurut Hukum 

                                                             
3
Ibid hlm 26  

4
 Soemiati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Liberty, 

Yogyakarta, 1999, hlm. 30 
5
 Dedi Junaedi, Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah menurut Al-Quran 

dan As-Sunnah, Cet 1, Akademi Pressindo, Jakarta, 2001, hlm. 14 
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Positif di Indonesia, (b) Untuk mengetahui dan menganalisis alasan–alasan 

seseorang melakukan nikah mut’ah dan pendapat tokoh agama di Kota Mataram. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian jenis 

ini diperoleh langsung dari studi lapangan melalui wawancara dengan melakukan 

tanya jawab secara lisan dan dapat diperoleh dari laporan, skripsi, tesis, desertasi 

dan peraturan perundang-undangan. 
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II. PEMBAHASAN 

 

KEABSAHAN NIKAH MUT’AH MENURUT HUKUM POSITIF DI 

INDONESIA 

Menurut imam-imam madzhab di dalam kitab mereka, nikah mut’ah adalah 

pernikahan dengan batasan waktu baik waktunya sudah diketahui atau tidak, 

kurang lebih lamanya waktu adalah sampi 45 hari, kemudian nikah itu baik 

dengan mengganti batas waktu tersebut dengan batasan satu kali haid atau dua 

kali haid pada wanita yang haid. Dan selama 4 bulan 10 hari pada wanita yang 

ditinggal mati suaminya, dan hukum nikah tersebut bahwasannya tidak ditetapkan 

mahar tanpa syarat baginya, dan tidak ditetapkan nafkah baginya, dan tidak ada 

waris mewaris, tidak ada masa iddah kecuali meminta lepas menurut yang ia 

ingat, dan tidak ditetapkan nasab. 

Dengan demikian agama Islam memandang bahwa, perkawinan merupakan 

basis yang baik dilakukan bagi masyarakat karena perkawinan merupakan ikatan 

lahir batin yang sah menurut ajaran Islam, dan merupakan perjanjian yang mana 

hukum adat juga berperan serta dalam penyelesaian masalah-masalah perkawinan 

seperti halnnya pernikahan dini atas latar belakang yang tidak lazim menurut 

hukum adat hingga  hal ini adat menjadikan  hukum untuk mengawinkan secara 

mendesak oleh aparat desa, yang itu mengacu kepada kesepakatan masyarakat 

yang tidak lepas dari unsur agama Islam.
6
 

 

Dengan berdasarkan pada perubahan keadaan masing-masing orang yang 

hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi 

sunnah, wajib, makruh, dan haram.
7
  

Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi 

jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah 

                                                             
6
 Imam Sudiyat, Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar, Liberty,Yogyakarta, 1991, 

hlm.1. 
7
 Ibid, 29. 
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mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang demikian itu sunnah baginya 

untuk kawin. Sedangkan ulama Syafi’yah menganggap bahwa niat itu sunnah bagi 

orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan 

melanjutkan keturunan.
8
 

Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi 

biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk 

kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus melakukan 

penyelewengan, maka bagi orang yang demikian itu wajiblah baginya untuk 

kawin.  

Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang 

dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak 

sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin hanya akan 

menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian 

itu makruh baginya untuk kawin. 

Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu menyadari 

bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan 

kewajiban batin seperti mencampuri isteri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia 

sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada hal-hal yang 

menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau 

kusta atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, 

tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki-lakinya. Ibaratnya 

                                                             
8
 Hamdani, Risalah Al Munakahah, Citra Karsa Mandiri, Jakarta, 1995, hlm. 24 
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seperti seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barangnya 

bilamana ada aibnya.
9
 

Bila terjadi salah satu pasangan mengetahui aib pada lawannya, maka ia 

berhak untuk membatalkan. Jika yang aib perempuan, maka suaminya boleh 

membatalkan dan dapat mengambil kembali mahar yang telah diberikan.
10

 

Macam-macam Perkawinan terdiri dari (a) Nikah mut’ah; (b) Nikah 

Muhallil; (c) Nikah Gadai; (d) Nikah Syighar; (e) Nikah Kontrak; (f) Poliandri; 

(g) Kawin Paksa; (h) Nikah Sirri; (i) Kawin di Bawah Tangan.  

Khusus untuk penjelasan tentang Nikah Mut’ah, Nikah mut’ah adalah akad 

yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan memakai 

lafadz tamattu, istimza’ atau sejenisnya. Ada yang mengatakan nikah mut’ah 

disebut juga kawin kontrak (muaqqad) dengan jangka waktu tertentu atau tak 

tertentu, atau tidak ada wali ataupun saksi. Sayyid sabiq mengatakan bahwa nikah 

mut’ah disebut juga kawin sementara, atau kawin terputus karena laki-laki 

mengawini seorang perempuan untuk sehari atau seminggu atau sebulan. 

Dinamakan kawin mut’ah karena laki-lakinya bermaksud untuk bersenan-senang 

secara temporer.
11

Sebagian besar imam mazhab menetapkan bahwa nikah mut’ah 

hukumnya haram. Alasannya adalah sebagai berikut:
12

 (1) Nikah mut’ah tidak 

sesuai dengan perkawinan yang dimaksud oleh AL-Quran, juga tidak sesuai 

dengan masalah yang berkaitan dengan talak, iddah, dan kewarisan. Jadi, nikah 

seperti itu batal sebagaimana bentuk perkawinan-perkawinan lain yang dibatalkan 

                                                             
9
 Ibid, 21. 

10
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, PT Al Ma’arif, Juz VI, Bandung, 2000, hlm. 24. 

11
 Beni Ahmad Saebani dan H. Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam Di Indonesia. 

Pustaka Setia, Bandung, 2011. hlm 54 
12

 Ibid, hlm 55 
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islam. (2) Banyak hadits dengan tegas menyebutkan haramnya nikah mut’ah. 

Sebagaimana hadis dari Saburah AL-Jahmi bahwa ia pernah menyertai Rasulullah 

dalam perang penaklukan Mekah yang ketika itu Rasulullah SAW. Mengizinkan 

mereka nikah mut’ah. Saburah mengatakan, “tidak meninggalkan nikah mut’ah 

ini sampai kemudian diharamkan oleh Rasulullah SAW. (3) Umar Bin Khatab 

ketika menjadi khalifah berpidato dengan menyatakan keharaman nikah mut’ah. 

Ketika itu para sahabat langsung menyetujuinya, padahal mereka tidak akan 

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 Muslim bahwa para sahabat 

pada waktu penaklukan mekah masih diizinkan oleh nabi melakukan nikah 

mut’ah. Jika benar pada waktu perang Khaibar itu diharamkan berarti terjadi 

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

sampai dua kali karena itulah mucul ikhtilaf di kalangan ulama, kaitannya dengan 

hadis bersangkutan. Ada yang berpendapat bahwa Nabi pernah melarang 

memakan daging keledai penduduk Khaibar pada waktu perang Khaibar dan 

melarang nikah mut’ah. Akan tetapi, tidak disebutkan denagn tegas sejak kapan 

nikah mut’ah itu dilarang, seangkan hadis Muslin di atas menjelaskannya, yaitu 

pada tahun penaklukan Mekah. 

Rasulullah SAW. Mengeluarkan larangan mut’ah sebanyak enam kali pada 

kesempatan yang berbeda untuk menguatkan pengharamannya dan agar 

pengharaman tersebut jelas bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, para sahabat 
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meminta Rasulullah untuk memberikan rukhshah (keringanan) dalam hal 

pengendalian syahwat mereka, namun Rasulullah SAW. Tidak mengabulkan 

peremintaan tersebut. Seandainya nikah mut’ah itu halal, para sahabat tentu akan 

melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa pada akhirnya mut’ah hukumnya 

haram. 

Hikmah pengharaman nikah mut’ah adalah karena tidak terealisasikan 

tujuan-tujuan dasar pernikahan yang abadi dan langgeng, serta tidak bertujuan 

membentuk keluarga yang langgeng sehingga tidak akan lahir anak-anak hasil 

zina dan lelaki yang memanfaatkan nikah mut’ah untuk berbuat zina. 

Nikah mut’ah atau kawin kontrak di insonesia tidak diatur dalam Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena nikah mut’ah 

merupakan sebuah fenomena baru dalam masyarakat. Nikah mut’ah 

menggambarkan sebuah perkawinan yang didasarkan pada kontrak atau 

kesepakatan-kesepakatan tertentu, yang mengatur mengenai jangka waktu 

perkawinan, imbalan bagi salah satu pihak, hak dan kewajiban masing-masing 

pihak, dan lain-lain. Tujuan dari nikah mut’ah adalah untuk menyalurkan nafsu 

birahi, tanpa disertai adanya keinginan untuk membentuk rumah tangga yang 

kekal, serta terkadang juga tidak mengharapkan adanya keturunan. Nikah mut’ah 

merupakan perkawinan yang bersifat sementara, dan sangat menonjolkan nilai 

ekonomi, menyebabkan perkawinan ini berbeda dengan perkawinan. 

Pada umumnya, sehingga nikah mut’ah dianggap menyimpang dari tujuan 

perkawinan yang mulia. Kawin kontrak (nikah mut’ah) merupakan perkawinan 

berdasarkan kontrak yang dalam pelaksanannya bersifat sementara, dan lebih 
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menonjolkan nilai ekonomi, sehingga sangat bertentangan dengan perkawinan 

yang dikonsepkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. Pelaksanaan kawin kontrak sangat bertentangan dengan asas-asas 

perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

Alasan- alasan Seseorang Melakukan Nikah Mut’ah di Kota Mataram  

Dalam proses perkawinan yang terjadi di kota Mataram masalah Nikah 

Mut’ah, berkaitan dengan masalah yang penulis angkat dalam skripsi ini lebih 

menitik beratkan pada praktek yang terjadi di tengah-tengah sebagian kecil 

masyarakat kota Mataram. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh 

kenyatan bahwa disamping masalah perkawinan Nikah Mut’ah, kurangnya 

pengetahuan dan akibat-akibat hukumnya juga masyarakat Kota Mataram 

mengaggap nikah Mut’ah ini sebagai perkawinan untuk memenuhi kebutuhan 

biologis agar birahinya bisa tersalurkan.Berkaitan dengan uraian di atas kami 

telah mengambil sample dari beberapha kecamatan di kota Mataram. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan H. Muhammad akhyar salah satu tokoh Agama yang 

berada di kecamatan sekarbela menjelaskan: “Nikah Mut’ah pada zaman 

Rasulullah, saat itu Rasulullah mengizinkaan tentaranya yang berpisah jauh dari 

istrinya untuk melakukan nikah Mut’ah, dari pada melakukan penyimpangan. 

Namun kemudian Rasulullah mengharamkannya ketika melakukan pembebasan 

kota Mekah pada tahun 8 H / 630 M. Nikah Mut’ah di awal-awal islam 
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dibolehkan atau halal lalu dinaskh (dihapus). Nikah ini menjadi haram hingga hari 

kiamat”.
13

 

Adapun pendapat lain  yang kami temukan mengenai nikah mut’ah dari 

salah satu tokoh agama di kecamatan Ampenan yang menuturkan bahwa : Hukum 

Nikah Mut’ah Pada awal tegaknya agama Islam nikah mut’ah diperbolehkan oleh 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam di dalam beberapa sabdanya, di antaranya 

hadits Jabir bin Abdillah radhiyallahu ‘anhu dan Salamah bin Al-Akwa’ 

radhiyallahu ‘anhu: “Bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah 

menemui kami kemudian mengizinkan kami untuk melakukan nikah mut’ah.” 

(HR. Muslim). Al-Imam Al-Muzani rahimahullah berkata: “Telah sah bahwa 

nikah mut’ah dulu pernah diperbolehkan pada awal-awal Islam. Kemudian datang 

hadits-hadits yang shahih bahwa nikah tersebut tidak diperbolehkan lagi. 

Kesepakatan ulama telah menyatakan keharaman nikah tersebut.” (Syarh Shahih 

Muslim hadits no. 1404 karya An-Nawawi). Dan beliau shallallahu ‘alaihi wa 

sallam bersabda: “Wahai manusia! Sesungguhnya aku dulu pernah mengizinkan 

kalian untuk melakukan nikah mut’ah. Namun sekarang Allah ‘azza wa jalla telah 

mengharamkan nikah tersebut sampai hari kiamat.” (HR. Muslim). 

Penulis dapat menyimpulkan dari kedua tokoh agama tersebut bahwa 

penafsiran mereka tentang hukum nikah mut’ah adalah pada dasarnya nikah 

mut’ah dibolehkan, tetapi seiring berkembangnya zaman nikah mut’ah tersebut 

tidak diperbolehkan (haram).
14

 

                                                             
13

 Wawancara dengan H. Muhammad Ahyar Tokoh Agama, di Kecamatan Sekarbela, 

tanggal 14 Maret 2018. 
14

 Wawancara dengan H. Mahli  Tokoh Agama, di Kecamatan Ampenan, tanggal 1 April 

2018. 
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Adapun pendapat lain dari yang kami temukan dari Than Tawi Jauhari S.HI 

ialah salah satu tokoh agama di kecamatan selaparang bahwa: menurut saya  nikah 

mut’ah hukumnya sah  (boleh) di lakukan karena pada dasarnya pernikahan itu 

mencakupi persetujuan dari kedua belah pihak, adanya wali adanya dua orang 

saksi dan yang paling penting adalah mahar seperti yang sudah diuraikan didalam 

perkawinan mut’ah. Syarat-syarat seperti itu sudah terpenuhi jadi apabila kita 

tinjau dari hukum perkawinan nikah mut’ah itu boleh di lakukan (sah hukumnya 

karena sudah mencapai semua syarat-syarat dalam perkawinan).
15

 

Pendapat penulis dalam hal nikah mut’ah ini tidak setuju atau menolak 

tentang nikah mut’ah karena sudah jelas bahwa nikah mut’ah itu sendiri sudah 

dilarang atau diharamkan oleh sebagian besar ulama terutama di Indonesia karena 

nikah mut’ah itu sendiri sudah dilarang atau tidak diper bolehkan sejak zaman 

kekhalifahan, jadi penulis berpegan pada penetapan yang melarang mengenai 

nikah mut’ah. Pendapat lain tentang alasan seseorang melakukan nikah mut’ah 

berdasarkan hasil wawancara dengan bapak fahrurrozi, tanggal 24 maret 2018 

selaku orang tua dari perempuan yang melakukan nikah mut’ah. Beliau 

mengatakan bahwa dari pada anaknya melakukan hal-hal yang tidak-tidak 

(berzina) dan dapat menjadi fitnah di dalam masyarakat lebih baik mereka 

melakukan perkawinan sekalipun itu nikah mut’ah kontrak (mut’ah), masalah 

kontrak tersebut biar waktu yang menjawab.
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Dari pendapat tersebut diatas, disimpulkan  bahwa terdapat 3 alasan-alasan 

seseorang melakukan nikah mut’ah ini adalah sebagai berikut: (1) Latar belakang 

sosial; (2) Latar belakang cinta; (3) Latar belakang biologis. 
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III. PENUTUP 

Kesimpulan 

Melihat dari pembahasaan di atas dapat disimpulkan bahwa: (1) Analisis yuridis 

tentang nikah Mut’ah dalam pembahasaan ini adalah ikatan seseorang laki-laki 

dengan perempuan dalam batas waktu tertentu. Yang dibahas di sini ialah 

pelaksanaan nikah Mut’ah di dalam hukum positif di Indonesia menurut Undang-

undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Nikah Mut’ah dalam bahasa 

Indonesia adalah kawin kontrak, hal tersebut tidak ada di atur dalam Undang-

undang, karena nikah Mut’ah di anggap sebagai fenomena baru dalam masyarakat 

padahal nikah Mut’ah ini sudah sudah ada pada zaman Nabi Muhammad S.A.W 

secara hukum bila berdasarkan kontrak dengan maksud mengadakan perjanjian 

untuk waktu tertentu dan terdapat imbalan, jelas menyalahi Undang-undang 

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. (2) Pendapat para tokoh agama di Kota 

Mataram tentang nikah mut’ah dan penerapannya dalam masyarakat, dapat 

menyimpulkan bahwa: dari kedua tokoh agama tersebut penafsiran mereka 

tentang hukum nikah mut’ah adalah pada dasarnya nikah mut’ah dibolehkan, 

tetapi seiring berkembangnya zaman nikah mut’ah tersebut tidak diperbolehkan 

(haram). Adapun alasan seseorang melakukan nikah Mut’ah dapat dibagi menjadi 

3, yaitu: (1)Faktor Sosial; (2) Faktor Cinta; (3) Faktor Biologis. 

Saran 

Agar pemerintah lebih memperhatikan masalah tentang nikah Mut’ah ini. 

Meskipun nikah Mut’ah ini sudah dilarang oleh pemerintah, tetapi masih ada 

sebagian masyarakat yang melanggar atau melakukan nikah Mut’ah, oleh sebab 
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itu dalam hal ini pemerintah harus lebih memperhatikan masalah ini untuk 

memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan-perempuan yang menjadi 

korban nikah Mut’ah. Karena perkawinan seperti itu akan menimbulkan efek 

hukum terhadap status anak yang dilahirkan dari perkawinan kontrak atau nikah 

Mut’ah. Sehingga anak yang dilahirkan oleh pasangan yang melakukan nikah 

Mut’ah ini dapat terlindungi oleh hukum. 
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