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SARI 

 
 
Ita Yuanita, 2005, Studi Kasus Kawin Kontrak di Desa Pelemkerep Kecamatan 
Mayong Kabupaten Jepara. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu 
Sosial Universitas Negeri Semarang, 115 halaman, 8 tabel, 4 lampiran. 

Perkawinan merupakan sesuatu yang sudah menjadi kodrat manusia, 
dimana perkawinan bertujuan untuk membentuk mahligai rumah tangga yang 
bahagia dan kekal serta sejahtera lahir maupun batin sesuai dengan yang dicita-
citakan. Namun kenyataannya dalam masyarakat ada yang menyalahgunakan 
perkawinan tersebut yaitu beberapa wanita yang melakukan kawin kontrak. 
Kawin kontrak merupakan perkawinan yang berdasarkan sebuah perjanjian untuk 
hidup bersama sebagai suami istri dalam jangka waktu tertentu dengan disertai 
imbalan bagi salah satu pihak. Keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi 
dan memenuhi kebutuhan biologis, merupakan tujuan dari pelaksanaan kawin 
kontrak. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Latar belakang 
dan tujuan wanita di desa Pelemkerep melakukan kawin kontrak, (2) Proses 
pelaksanaan kawin kontrak di desa Pelemkerep. Penelitian ini bertujuan: (1) 
Untuk mengetahui  latar belakang dan tujuan wanita di desa Pelemkerep 
melakukan kawin kontrak, (2) Untuk mengetahui proses pelaksanaan kawin 
kontrak di desa Pelemkerep. 

Pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif dengan fokus latar belakang dan tujuan wanita di desa 
Pelemkerep melakukan kawin kontrak dan proses pelaksanaan kawin kontrak di 
desa Pelemkerep. Alat pengumpul data yang digunakan adalah wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Validitas data diuji dengan tehnik triangulasi, yang 
kemudian dianalisis melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 
verifiksi data. 

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kawin kontrak yang 
terjadi di desa Pelemkerep  dilatar belakangi oleh keadaan ekonomi yang kurang 
mencukupi, pendidikan agama yang kurang, dan kondisi sosial masyarakat yang 
individualis, serta budaya matrealisme yang memandang kesejahteraan hanya dari 
uang. Tujuan dari pelaksanaan kawin kontrak bagi pihak wanita adalah untuk 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi diri dan keluarganya, sedang bagi pihak 
pria tujuan melaksanakan kawin kontrak adalah untuk menyalurkan kebutuhan 
biologisnya secara aman. Proses pelaksanaan kawin kontrak diproses dengan 
ketentuan hukum agama Islam dengan bantuan seorang Kyai, dengan alasan 
prosesnya lebih mudah dan cepat. Walaupun perkawinan diproses sesuai hukum 
Islam, namun dalam membangun rumah tangga tidak menjiwai hukum Islam 
karena di dasarkan pada kontrak/perjanjian yang isinya sangat bertentangan 
dengan hukum Islam itu sendiri. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa kawin 
kontrak di desa Pelemkerep dilatar belakangi oleh alasan ekonomi, pendidikan, 
agama, sosial dan budaya, dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dan 



 ix

memenuhi kebutuhan biologis. Proses pelaksanaan kawin kontrak dilakukan 
sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam dengan bantuan seorang Kyai. 
Kawin kontrak diikat dengan sebuah perjanjian atau kontrak atau kesepakatan 
yang mengikat kedua belah pihak.  

Saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah agar para Kyai 
membuat kesepakatan bersama dan berani menolak melangsungkan perkawinan 
sirri, karena perkawinan yang demikian tidak dicatat dan dapat dijadikan ajang 
pelaksanaan kawin kontrak, serta menyarankan agar calon pengantin 
melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan UU No.1 Tahun 1974, namun apabila 
terpaksa melakukan perkawinan sirri hendaknya menanyakan apakah ada 
perjanjian perkawinan yang bertentangan dengan hukum Islam dan UU No. 1 
Tahun 1974 . Saran yang kedua adalah agar diadakan penyuluhan tentang masalah 
perkawinan dengan meminta bantuan para tokoh agama atau tokoh masyarakat 
melalui kelompok pengajian atau perkumpulan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  

Sudah menjadi kodrat alam, sejak dilahirkan manusia selalu hidup 

bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama 

manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat jasmani 

maupun rohani. 

Pada umumnya, pada suatu masa tertentu bagi seorang pria maupun 

seorang wanita timbul kebutuhan untuk hidup bersama dengan manusia lain, 

yang berlainan jenis kelaminnya. Hidup bersama antara seorang pria dan wanita 

tersebut tidak selalu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan biologis kedua 

manusia tersebut saja, tetapi pada umumnya dapat dikatakan, menyalurkan 

kebutuhan biologis merupakan faktor pendorong yang penting untuk hidup 

bersama tadi, baik dengan keinginan mendapat anak keturunannya sendiri, 

maupun hanya untuk memenuhi hawa nafsu belaka. 

Hidup bersama antara seorang pria dan wanita tersebut mempunyai akibat 

yang sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun 

terhadap keturunannya serta anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu 

dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang hidup bersama tersebut. 

Dengan demikian sejak dulu kala hubungan pria dan wanita dalam perkawinan 

telah dikenal, walaupun dalam sistem yang beraneka ragam, mulai dari yang 

bersifat sederhana sampai kepada masyarakat yang berbudaya tinggi, baik yang 



pengaturannya melalui lembaga-lembaga masyarakat adat maupun dengan 

peraturan perundangan yang dibentuk melalui lembaga kenegaraan serta 

ketentuan-ketentuan yang digariskan agama. 

Manusia adalah mahluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan oleh 
Allah dibandingkan dengan mahluk-mahluk lainnya. Allah menetapkan adanya 
aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh 
dilanggar, manusia tidak boleh berbuat semaunya seperti binatang, kawin dengan 
lawan jenis semaunya atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan 
perantara angin. Allah telah memberikan batas dengan peraturan-peraturannya, 
yaitu dengan syare’at yang terdapat dalam Kitab-Nya dan Hadist Rasul-Nya 
dengan hukum-hukum perkawinan. (Al Hamdani, 1989:15) 

 
Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan tidak 

hanya dilakukan oleh manusia, tetapi hewan bahkan juga tumbuhan. Seperti 

firman Allah dalam Al Qur’an yaitu: 

1. Surat Yasin ayat 36 yang artinya “Maha suci Allah yang telah menjadikan 
pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan 
dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” dan  

2. Surat Adz Dzariyat ayat 49 yang artinya “Dan dari segala sesuatu kami 
ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.” 
(Al Hamdani, 1989: 15) 

 
Menurut Mahmud Junus (1968:1) tujuan perkawinan ialah menurut 

perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan 

mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. 

Maksud dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah sebagai berikut 

(Junus, 1968:5): 

1. Mentaati perintah Allah SWT, dan mengikuti jejak para nabi dan rasul, 
terutama meneladani sunah Rasulullah Muhammad SAW, karena hidup 
beristri, berumah tangga dan berkeluarga adalah termasuk sunah beliau. 

2. Memelihara pandangan mata, menentramkan jiwa, memelihara nafsu seksual, 
menenangkan pikiran, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan dan 
memelihara kepribadian. 



3. Melaksanakan pembangunan materiil dan spiritual dalam kehidupan keluarga 
dan rumah tangga sebagai sarana terwujudnya keluarga sejahtera dalam 
rangka membangun masyarakat dan bangsa. 

4. Memelihara dan membina kualitas dan kuantitas keturunan untuk 
mewujudkan kelestarian kehidupan keluarga disepanjang masa dalam rangka 
pembinaan mental spiritual dan fisik matriil dan yang diridhoi Allah SWT. 

5. Mempererat dan memperkokoh tali keluarga dan antara keluarga suami dan 
keluarga istri sebagai sarana terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman 
dan sejahtera lahir dan batin dibawah naungan rahmat Allah SWT. 

 
Perkawinan yang sah menurut hukum Islam adalah perkawinan yang 

memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Syarat umum yaitu tidak ada larangan perkawinan 
2. Syarat khusus yaitu adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin 

wanita. Kedua calon mempelai ini haruslah Islam, akil baligh (dewasa dan 
berakal), sehat baik rohani maupun jasmani. 

3. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon mempelai 
4. Harus ada wali nikah 
5. Harus ada dua (2) orang saksi 
6. Bayarlah mahar (mas kawin) 
7. Sebagai proses terakhir dan lanjutan dari akad nikah ialah pernyataan-

pernyataan ijab dan qabul. (Ramulyo,2002:50). 
 

Di Indonesia perkawinan diatur dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, pasal 1 dirumuskan 

pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir batin diantara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia 

dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga perkawinan 

merupakan salah satu tujuan hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan lahir 

dan batin khususnya dalam rangka melanjutkan atau meneruskan keturunan dan 

diharapkan pula dengan adanya perkawinan mampu mewujudkan masyarakat 

yang sejahtera baik lahir maupun batin. 



Perkawinan bukan saja merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan 

biologis, melainkan suatu ikhtiar lahir batin antara seorang pria dan wanita. 

Perkawinan merupakan suatu kegiatan yang utama untuk mengatur kehidupan 

rumah tangga, selanjutnya diharapkan adanya keturunan yang merupakan 

susunan masyarakat kecil dan nantinya akan menjadi anggota masyarakat luas. 

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah dan warrohmah serta kekal untuk selama-lamanya. Di 

Indonesia perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agama dan kepercayaannya yang merupakan dasar dari sebuah 

perkawinan yang sah adalah sah menurut hukum dan sah menurut agama. 

Namun kenyataannya dalam perkembangan masyarakat sekarang ini ada 

yang menyalahgunakan perkawinan dengan melakukan kawin kontrak seperti 

yang terjadi di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Istilah 

kawin kontrak menggambarkan suatu perkawinan yang dilakukan berdasarkan 

kontrak yang berisi perjanjian untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam 

jangka waktu tertentu dengan adanya imbalan.  

Pelaksanaan kawin kontrak sangat bertentangan dengan UU No.1 Tahun 

1974 tentang perkawinan, walaupun kawin kontrak tidak diatur secara khusus 

karena kawin kontrak merupakan fenomena baru dalam masyarakat. Tujuan dari 

kawin kontrak adalah untuk menyalurkan nafsu birahi tanpa adanya keinginan 

untuk hidup bersama dan membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa bahkan terkadang juga tidak mengharapkan adanya 

keturunan, hal ini tentu saja bertentangan dengan tujuan perkawinan. 



Masyarakat Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara 

selama ini dikenal sebagai masyarakat yang religius dan fanatik dalam beragama 

serta warga negara yang baik ternyata bersedia melakukan kawin kontrak. 

Padahal kawin kontrak sangat bertentangan dengan hukum agama Islam, 

Undang-Undang Perkawinan, dan dianggap buruk oleh masyarakat secara umum. 

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengambil skripsi dengan judul 

“STUDI KASUS KAWIN KONTRAK DI DESA PELEMKEREP 

KECAMATAN MAYONG  KABUPATEN JEPARA”. 

 

B. IDENTIFIKASI DAN PEMBATASAN MASALAH 

1. Identifikasi Masalah 

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam 

masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum 

antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Perkawinan adalah suatu 

perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara 

seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yakni 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tersebut 

haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama 

dalam Pancasila (K. Wantijk Saleh dalam Soimin, 2002:6). 

Perkawinan merupakan suatu kegiatan yang pokok dan utama untuk 

mengatur kehidupan rumah tangga, selanjutnya diharapkan adanya 

keturunan yang merupakan susunan masyarakat kecil dan nantinya akan 

menjadi anggota masyarakat yang luas. Perkawinan bertujuan untuk 



mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan 

rahmah. 

Di Indonesia perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan 

agama dan kepercayaannya masing-masing. UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan dan hukum islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya 

dilihat dari aspek formalnya semata-mata, tetapi juga dilihat dari aspek 

agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan 

sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu 

pencatatan di KUA atau catatan sipil. 

Dalam perkembangan masyarakat sekarang ini munculah istilah 

kawin kontrak. Terkenal dengan istilah kawin kontrak, karena perkawinan 

dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, dan adanya imbalan materi bagi 

salah satu pihak, serta ketentuan-ketentuan lain, yang diatur dalam suatu 

kontrak atau kesepakatan tertentu, jadi dalam kawin kontrak yang menonjol 

hanyalah keuntungan dan nilai ekonomi dari adanya perkawinan tersebut. 

Adanya kontrak atau kesepakatan tersebut yang menyebabkan kawin kontrak 

berbeda dengan perkawinan pada umumnya, sehingga kawin kontrak 

dianggap menyimpang dari tujuan perkawinan yang mulia. 

Pelaksanaan perkawinan yang didasarkan pada kontrak tentu saja 

bertentangan dengan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Untuk 

membangun sebuah perkawinan harus didasari adanya kasih sayang diantara 

keduanya, dan adanya niat tulus untuk membangun rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah, rahmah dan kekal selama-lamanya. Walaupun dalam 



kawin kontrak juga didasari adanya rasa kasih sayang, tetapi tidak ada niat 

yang tulus untuk membangun perkawinan yang mulia, dan tidak bertujuan 

untuk membangun rumah tangga yang kekal dan selama-lamanya tetapi 

hanya bersifat sementara. Perbedaan-perbedaan tersebut yang menyebabkan 

kawin kontrak disebut sebagai perkawinan yang terlarang, karena kawin 

kontrak sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan yang sangat mulia. 

Dalam hukum islam kawin kontrak atau dalam istilah lain disebut 

nikah mut’ah tidak diperbolehkan karena melanggar aturan agama, karena 

sifatnya yang dibatasi. Kawin kontrak bertujuan hanya untuk memenuhi 

kebutuhan biologis saja, sedang dalam islam perkawinan tidak hanya untuk 

kebutuhan dunia saja, tetapi juga untuk akhirat. 

Fenomena kawin kontrak ini semakin lama semakin banyak, 

walaupun pelaksanaannya sangat bertentangan dengan UU No.1 tahun 1974 

tentang Perkawinan dan hukum agama islam. Setiap orang yang menjadi 

bagian di dalamnya pastinya memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan 

juga memiliki pandangan yang berbeda terhadap permasalahan kawin 

kontrak tersebut. 

 

2. Pembatasan Masalah 

Kawin kontrak merupakan sebuah fenomena baru dalam masyarakat 

sekarang ini. Pelaksanaan kawin kontrak sangat bertentangan dengan UU 

No.1 Tahun 1974, karena dalam kawin kontrak yang ditonjolkan hanya nilai 

ekonomi, dan perkawinan ini hanya bersifat sementara. Menurut UU No.1 



Tahun 1974, perkawinan haruslah bersifat kekal untuk selama-lamanya. 

Pelaksanaan kawin kontrak juga bertentangan dengan hukum agama islam, 

perkawinan yang bersifat sementara dan hanya menonjolkan sisi-sisi 

keduniawian dilarang dalam islam, perkawinan harus dilaksanakan untuk 

memenuhi kebutuhan dunia dan juga untuk akhirat. 

Di Jepara, kawin kontrak terjadi sejak adanya orang asing yang 

berdatangan. Banyak orang asing yang datang ke Jepara karena tertarik 

dengan mebel yang sangat terkenal dari Jepara. Datangnya orang asing ke 

Jepara ternyata membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat, salah 

satunya adalah masyarakat di Desa Pelemkerep, Kecamatan Mayong, 

Kabupaten Jepara, yaitu munculnya kawin kontrak. Selama ini masyarakat 

Desa Pelemkerep dikenal sebagai masyarakat yang religius dan taat dalam 

menjalankan ajaran agama Islam serta warga negara yang baik, ternyata ada 

beberapa wanitanya yang bersedia melakukan kawin kontrak. 

Pelaksanaan kawin kontrak yang bertentangan dengan hukum agama 

Islam dan UU  No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentu saja 

menimbulkan banyak permasalahan yang menarik untuk diteliti. Namun 

dalam penelitian ini permasalahan yang diteliti hanya meliputi latar belakang 

dan tujuan wanita di  Desa Pelemkerep, Kecamatan Mayong Kabupaten 

Jepara melakukan kawin kontrak, dan proses pelaksanaan kawin kontrak di 

Desa Pelemkrep, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, yang ditinjau dari 

UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Hukum Agama Islam. 

 



C. PERUMUSAN MASALAH 

Memperhatikan realita yang telah berkembang dalam masyarakat seperti 

yang telah diuraikan diatas timbul permasalahan-permasalahan sebagai berikut: 

1. Apa yang melatar belakangi dan menjadi tujuan wanita di Desa Pelemkerep, 

Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara bersedia melakukan kawin kontrak? 

2. Bagaimanakah proses pelaksanaan kawin kontrak di Desa Pelemkerep, 

Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN  

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui latar belakang dan tujuan wanita di  Desa Pelemkerep, 

Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara melakukan kawin kontrak. 

2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan kawin kontrak di Desa Pelemkerep, 

Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. 

 

E. KEGUNAAN PENELITIAN 

Kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

a. Bagi peneliti penelitian ini merupakan wahana latihan pengembangan 

ilmu pengetahuan dan ketrampilan. 

b. Dengan penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan 

hukum perdata pada umumnya dan hukum perkawinan pada khususnya. 

 

 



2. Secara Praktis 

a. Memberikan pengetahuan pada para orang tua, agar dapat melaksanakan 

perkawinan bagi anak-anaknya yang sesuai dengan UU Perkawinan dan 

hukum agama islam dan menghindari perkawinan yang dilarang negara 

maupun agama. 

b. Memberikan pengetahuan bagi perangkat desa, pegawai KUA, dan para 

kyai, agar berhati-hati dalam melaksanakan perkawinan sehingga tidak 

terjadi perkawinan yang tidak sesuai dengan UU perkawinan dan hukum 

agama islam. 

c. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat, agar melaksanakan 

perkawinan sebagaimana diatur dalam UU perkawinan demi 

kemaslahatan hubungan nasab anak-anak dan keturunannya. 

 

F. SISTEMATIKA SKRIPSI 

Skripsi ini dikelompokkan dalam 3 bab, adapun sistematikanya adalah 

sebagai berikut: 

1. BAGIAN AWAL 

Bagian awal skripsi ini terdiri dari sampul, lembar berlogo, halaman 

judul, halaman pengesahan, pernyataan, moto dan persembahan, prakata, sari 

dan daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran. 

2. BAGIAN ISI SKIPSI 



BAB I PENDAHULUAN, membahas tentang Latar Belakang, 

identifikasi dan pembatasan masalah, perumusan masalah atau fokus masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika skripsi. 

BAB II PENELAAHAN KEPUSTAKAAN, membahas tentang 

tinjauan tentang perkawinan, tinjauan tentang kawin kontrak, dan kerangka 

berfikir. 

BAB III METODE PENELITIAN, menguraikan bagian-bagian 

sebagai berikut: dasar penelitian, fokus penelitian, sumber data, alat dan 

pengumpulan data, objektivitas dan keabsahan data, model analisis data, serta 

prosedur penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, merupakan pelaporan hasil 

penelitian dan pembahasannya yang mengaitkan dengan kerangka teori atau 

kerangka berfikir. 

BAB V PENUTUP, berisi simpulan dan saran. 

3. BAGIAN AKHIR SKRIPSI, berisi: 

a. Daftar Pustaka 

b. Lampiran 

 



BAB II 

PENELAAHAN KEPUSTAKAAN 

 
A. TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN 

1. Makna Perkawinan Bagi Manusia 

Aristoteles, seorang filsuf Yunani, yang terkemuka, pernah 

berkata bahwa manusia adalah zoon politicon, yaitu selalu mencari 

manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi. 

Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia, 

dan hanya manusia-manusia yang memiliki kelainan-kelainan sajalah 

yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lainnya dalam 

bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya 

keluarga. 

Keluarga-keluarga tersebut akan terbentuk dengan adanya 

perkawinan, antara menusia yang berlainan jenis. Perkawinan memiliki 

peranan yang sangat penting dalam masyarakat. Perkawinan merupakan 

suatu kegiatan yang pokok dan utama untuk mengatur kehidupan rumah 

tangga. Selanjutnya diharapkan adanya keturunan yang merupakan 

susunan masyarakat kecil dan nantinya akan menjadi anggota masyarakat 

yang luas. Dengan adanya keturunan yang diperoleh melalui perkawinan, 

manusia dapat memlihara kelestarian jenisnya sehingga manusia 

keberadaannya tidak akan punah dari dunia ini. Perkawinan diharapkan 

juga akan memberikan kebahagiaan baik lahir maupun batin bagi 

manusia. 



a. Makna Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974 

Menurut ketentuan pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, 

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami istri. 

Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena 

dibentuk menurut undang-undang. Hubungan mana mengikat kedua 

pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Ikatan batin adalah hubungan 

tidak formal yang dibentuk dengan kemaunan bersama yang sungguh-

sungguh yang mengikat kedua pihak saja. Suami istri ialah fungsi 

masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin. 

Tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak ada fungsi sebagai suami 

istri.  

Dalam rumusan UU No.1 Tahun 1974, mengandung harapan 

bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh 

kebahagiaan, baik materiil maupun spirituil. Kebahagiaan yang ingin 

dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara saja, tetapi 

kebahagiaan yang kekal, karenanya perkawinan yang diharapkan juga 

adalah perkawinan yang kekal yang dapat berakhir dengan kematian. 

(Asmin:1986:20). 

Makna perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974, adalah 

perkawinan dapat memenuhi kebutuhan lahiriah sebagai manusia, 

sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan istri 

yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga 

yang kekal dan bahagia bagi keduanya, yang sesuai dengan kehendak 

Tuhan Yang Maha Esa. Dari perkawinan tersebut, diharapkan akan 

lahir keturunan, sehingga manusia dapat melestarikan jenisnya.  



b. Makna Perkawinan Menurut Hukum Agama Islam 

Pengertian perkawinan menurut hukum islam ialah, suatu akad 

atau perikatan guna mengesahkan (menghalalkan) hubungan seksual 

(kelamin) antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan 

kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta 

kasih sayang dengan jalan yang diridhoi Allah SWT. (Asri, 1988:6). 

Menurut hukum islam, nikah adalah akad yang mengandung 
kebolehan untuk bersetubuh dengan lafadz atau terjemahan dari kata-
kata tersebut. Jadi maksud pengertian tersebut adalah apabila seorang 
laki-laki dan seorang perempuan sepakat untuk membentuk suatu 
rumah tangga, maka hendaknya keduanya melakukan akad nikah lebih 
dahulu. (Prodjohamidjojo, 2002:8). 

 
Kata kawin menurut istilah hukum islam sama dengan kata 

nikah atau zawaj. Yang dinamakan menikah menurut syara’ ialah akad 

(ijab qabul) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan 

ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. 

(Hamid, 1978:1). 

Menurut Prof . Mahmud Junus (1975:1), Perkawinan dalam 

bahasa arab ialah nikah. Menurut Syara’, hakikat nikah itu ialah aqad 

antara calon istri dan calon suami untuk membolehkan keduanya 

bergaul sebagai suami istri. 

Menurut Nasharuddin Thaha (1967:10), nikah adalah 

perjanjian dan ikatan lahir batin antara laki-laki dengan seorang 

perempuan yang dimaksudkan, untuk bersama serumah tangga dan 

untuk berketurunan, serta harus dilangsungkan memenuhi rukun dan 

syarat-syaratnya menurut Islam dan negara. 



Dari pengertian perkawinan tersebut diatas dapat disimpulkan 

bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah suatu akad 

(perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah, 

membentuk keluarga bahagia dan kekal, yang unsur-unsurnya sebagai 

berikut: 

1). Ikatan yang suci antara seorang pria dan seorang wanita. 

2). Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera (makruf, sakinah, 

mawaddah dan rahmah). 

3). Kebahagiaan yang kekal dan abadi penuh kesempurnaan baik 

moral maupun spiritual. 

Perkawinan adalah sunatullah, Allah SWT sangat 

menganjurkan perkawinan, karena perkawinan memiliki peranan yang 

sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan melaksanakan 

perkawinan manusia diharapkan dapat memenuhi kebutuhan baik 

lahiriah maupun batiniah, dan memperoleh kebahagiaan dari 

perkawinan tersebut. Makna penting perkawinan bagi manusia 

diantaranya adalah: 

1). Memelihara kelestarian jenis manusia 

Termasuk kebenaran yang tidak dapat dibantah adalah 

bahwasanya perkawinan merupakan jalan untuk memperbanyak 

keturunan manusia dan perbuatan yang pokok dalam usaha 

pelestarian dan kekelannya. Karena Allah SWT telah mewariskan 

bumi dan segala isinya kepada manusia 



Sebagai salah satu mahluk hidup di dunia ini, manusia 

harus bereproduksi untuk melestarikan jenisnya. Namun cara-cara 

bereproduksi manusia sangat berbeda dengan mahluk-mahluk 

lainnya. Manusia adalah mahluk yang paling dimuliakan Allah 

SWT, karena memiliki akal, sehingga membedakannya dengan 

mahluk lain. 

Manusia bereproduksi melalui lembaga yang disebut 

perkawinan. Dari perkawinan ini diharapkan akan lahir 

keturunan-keturunan, sehingga jenis manusia tidak akan punah 

dan dapat terus mengelola bumi dan seluruh isinya yang telah 

diwariskan Allah SWT. 

2). Menjaga jalur keluarga (nasab) 

Dengan perkawinan yang disyari’atkan oleh Allah SWT, 

seorang anak akan jelas garis keturunannya/nasab. Karena nasab 

adalah kehormatan mereka yang sejati, kemuliaan kemanusiaan. 

Jika tidak ada perkawinan maka masyarakat akan dipenuhi oleh 

manusia-manusia tanpa kemuliaan dan garis keturunan yang jelas. 

Keadaan ini merupakan penyebab kerusakan akhlak, dan 

menyebarkan kerusakan, dekadensi dan kehidupan serba boleh. 

3). Menyelamatkan masyarakat dari dekadensi moral 

Dengan melaksanakan perkawinan, seseorang telah 

menyelamatkan masyarakat dari dekadensi (kerusakan) moral 

serta mengamankan pribadi dari kerusakan masyarakat. Karena 



hasrat untuk menyukai lawan jenis telah terpuaskan dengan 

perkawinan yang sesuai syari’at dan jalan yang halal. 

Hasrat untuk menyukai lawan jenis pada manusia haruslah 

disalurkan dengan jalan yang halal yaitu melalui perkawinan. 

Perkawinan akan menyelamatkan masyarakat dari penyakit 

menular dan membahayakan yang tersebar akibat perilaku seks 

bebas, zina dan perbuatan-perbuatan keji lainnya, seperti AIDS, 

penggunaan miras dan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat 

Adiftif). 

2. Tujuan Perkawinan 

 Semua aktivitas atau kegiatan yang dilakukan manusia harus 

mempunyai tujuan. Seseorang yang melakukan aktivitas atau pekerjaan 

tanpa tujuan yang pasti, maka kemungkinan keberhasilannya relatif kecil 

bahkan mungkin gagal sama sekali. Oleh karena itu setiap kegiatan harus 

mempunyai tujuan. Demikian juga dengan perkawinan harus memiliki 

tujuan. 

a. Tujuan Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974 

Menurut ketentuan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, tujuan 

perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan 

masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak, 

membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan 

suami, istri, dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya 



membentuk kesatuan hubungan suami istri dalam satu wadah yang 

disebut rumah kediaman bersama. Bahagia artinya ada kerukunan 

dalam hubungan antara suami dan istri, atau antara suami istri, dan 

anak-anak dalam rumah tangga. Kekal artinya berlangsung terus 

menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja 

menurut kehendak pihak-pihak. 

Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya 

perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak, 

melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai mahluk 

beradap. Karena itu perkawinan dilakukan secara berkeadaban pula, 

sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia. 

Setiap perkawinan pasti ada tujuan. Tujuan ini tersimpul 

dalam fungsi suami istri. Tidak mungkin ada fungsi suami istri tanpa 

mengandung suatu tujuan. Tujuan ini dalam Undang-Undang 

Perkawinan dirumuskan dengan jelas yaitu membentuk 

keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal 1 Undang-Undang 

Perkawinan rumusan perkawinan sekaligus mencakup tujuan. 

Lengkapnya adalah “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhahan Yang Maha Esa”. 

b. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam 

Agama Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan-

tujuan tertentu, yaitu:  Untuk melanjutkan keturunan,  untuk menjaga 

diri dari perbuatan-perbutan maksiat,   menimbulkan rasa cinta, kasih 



sayang,  untuk menghormati sunah Rasul dan  untuk membersihkan 

keturunan. (Asmin, 1986:29). 

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk 

memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan 

mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. (Junus, 1975:1). 

Filosof islam Imam Ghazali membagi tujuan  dan faedah 

perkawinan kepada lima hal, seperti berikut: 

1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan 
keturunan serta mengembangkan suku-suku bangsa manusia, 

2) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan, 
3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan, 
4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis 

pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan 
kasih sayang, 

5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki, 
penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab. 
(Ramulyo, 2002:7). 

 
Tujuan perkawinan juga adalah untuk membersihkan 

keturunan. Keturunan adalah penting dalam rangka pembentukan 

umat islam yaitu umat yang menjauhkan diri dari perbuatan-

perrbuatan maksiat yang dilarang oleh agama, dan mengamalkan 

syari’at-syari’at islam dengan memupuk rasa kasih saying di dalam 

masyarakat yang didasarkan pada rasa cinta klasih terhadap sesama. 

Dengan melakukan perkawinan juga berarti bahwa seorang muslim 

telah mengikuti dan menghormati sunah rasulnya , dan melalui 

perkawinan akan dapat membuat terang keturunan, siapa anak siapa 

dan keturunan siapa, sehingga tidak akan ada orang-orang yang tidak 

jelas asal-usulnya. 

Tujuan perkawinan dalam islam selain untuk memenuhi 

kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk 



membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan 

dalammenjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, 

agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang 

bersangkutan. 

Sedangkan hikmah dari perkawinan adalah: 

1) Perkawinan adalah jalan yang halal untuk menyalurkan syahwat 

djima’ dalam rangka melanjutkan keturunan, 

2) Perkawinan memelihara agama, kesopanan, kehormatan dan 

kesehatan, 

3) Perkawinan dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, 

kesabaran dan rasa tanggung jawab, 

4) Perkawinan menghubungkan silaturrahim, persaudaraan dan 

kegembiraan untuk menghadapi perjuangan hidup dan samudera 

masyarakat, 

5) Perkawinan membukakan pintu rezeki serta nikmat hidup, 

6) Rumah tangga terbentuk karena perkawinan adalah surga, taman 

peranginan dan tempat beristirahat, asal pandai menciptakannya. 

3. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan 

a. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974 

Dalam UU No.1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat 1 disebutkan: 

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama 

dan kepercayaannya masing-masing itu”, dan pada ayat 2 

disebutkan:”Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku”. 

Dengan perumusan pada pasal 2 ayat 1 ini, tidak ada 

perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan 



kepercayaannya itu, sesuai UUD 1945. yang dimaksud dengan hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan 

kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dan tidak ditentukan 

lain dalam undang-undang ini. 

UU No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang syarat-syarat untuk 

dapat sahnya perkawinan yaitu pada Bab II pasal 6 sampai 12, yang 

dimaksud syarat ialah segala hal yang harus dipenuhi berdasarkan 

peraturan undang-undang. Syarat perkawinan ialah segala hal 

mengenai perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan 

undang-undang, sebelum perkawinan dilangsungkan. 

Ada dua macam syarat-syarat perkawinan, yaitu syarat-syarat 

material dan syarat-syarat formal. Syarat-syarat material adalah 

syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang 

melangsungkan perkawinan, disebut juga ‘syarat-syarat subjektif”. 

Sedangkan syarat-syarat formal adalah tata cara atau prosedur 

melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-

undang disebut juga “syarat-syarat objektif”. 

Syarat-syarat agar perkawinan dapat dilangsungkan adalah: 

1). Persetujuan kedua calon mempelai 

Menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974, 

perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai. 

Artinya kedua calon mempelai sepakat untuk melangsungkan 

perkawinan, tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Hal ini 

sesuai dengan hak asasi manusia atas perkawinan, dan sesuai pula 



dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal. 

Persetujuan kedua calon mempelai ini tidak berarti 

mengurangi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam undang-

undang, dan tidak pula mengurangi ketentuan yang berlaku 

menurut hukum agamanya masing-masing. Misalnya karena 

perkawinan itu hak asasi dan ada persetujuan kedua calon 

mempelai, lalu ijin orang tua tidak diperlukan lagi, dan wali nikah 

tidak diperlukan pula. Tidaklah demikian maksud syarat ini. 

2). Pria sudah berumur 19 tahun, wanita 16 tahun 

Menurut ketentuan pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974, 

perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 

19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Batas 

umur ini ditetapkan maksudnya untuk menjaga kesehatan suami 

istri dan keturunan. 

3). Izin orang tua/pengadilan jika belum berumur 21 tahun 

Menurut ketentuan pasal 6 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974, 

untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai 

umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Izin oran tua 

ini wajar, karena mereka yang belum berumur 21 tahun itu adalah 

belum berumur dewasa menurut hukum. 

Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah 

meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan 



kehendaknya, maka izin itu cukup diperoleh dari orang tua yang 

masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan 

kehendaknya (ayat 3). 

Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau 

dalam keadaaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, 

maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau 

keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan 

lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat 

menyatakan kehendaknya (ayat 4). 

Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang 

yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal 6 ini, atau salah seorang 

atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka 

pengadailan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan 

melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat 

memberikan izin, setelah lebih dahulu mendengar orang tersebut 

dalam ayat 2,3 dan 4 pasal ini (ayat 5). 

Ketentuan yang tersebut dalam ayat 1 sampai dengan 5 

pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dari 

yang bersangkutan tidak menentukan lain. 

4). Tidak masih terikat dalam satu perkawinan 

Menurut ketentuan pasal 9 UU No.1 tahun 1974, seorang 

yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat 

kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 



dan pasal 4 (tentang poligami). Ini adalah ketentuan mengenai 

perkawinan monogami, dalam waktu yang sama seorang suami 

tidak boleh mengawini wanita lain lagi. Tetapi apabila ia telah 

bercerai dengan istrinya dengan putusan pengadilan, barulah ia 

boleh kawin lagi dengan wanita lain. 

5). Tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami/istri yang sama 

yang hendak dikawini 

Menurut ketentuan pasal 10 UU No.1 tahun 1974, apabila 

suami dan istri telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan 

bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak 

boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-

masing agama dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. 

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami 

dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu 

tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus 

benar-benar dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai 

berulang kali, sehingga suami maupun istri benar-benar saling 

menghargai satu sama lain. 

6). Bagi janda, sudah lewat waktu tunggu 

Menurut ketentuan pasal 11 ayat 1 bagi seorang wanita 

yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Menurut 



ketentuan pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 masa 

tunggu ditetapkan sebagai berikut: 

a). Apabila perkawinan putus  karena kematian, waktu tunggu 

ditetapkan 130 hari, 

b). Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu 

bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci 

dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak 

berdatang bulan ditetapkan 90 hari, dan bagi yang sedang 

hamil ditetapkan sampai melahirkan anak, dan bagi yang 

belum pernah disetubuhi oleh bekas suaminya tidak ada 

waktu tunggu. 

c). Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang 

waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan 

yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan 

bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang 

waktu dihitung sejak kematian suaminya. 

7). Sudah memberi tahu kepada pegawai pencatat perkawinan 10 hari 

sebelum dilangsungkannya perkawinan 

Menurut ketentuan pasal 3 P.P. No.9 tahun 1975, setiap 

orang yang akan melangsungkan perkawinan, memberitahukan 

kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan 

akan dilangsungkan, sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum 

perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dilakukan secara lisan 



atau tertulis pleh calon mempelai, atau oleh orang tua, atau 

wakilnya (pasal 4 P.P. No.9 tahun 1975). Jika pemberitahuan 

dilakukan oleh wakil, harus dilakukan dengan surat kuasa khusus. 

8). Tidak ada yang mengajukan pencegahan 

Menurut ketentuan pasal 13 UU Perkawinan, perkawinan 

dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-

syarat untuk melangsungkan perkawinan. Ini berarti apabila ada 

yang mencegah pelangsungan perkawinan, di antara dua calon 

mempelai itu masih ada syarat yang belum dipenuhi. Tetapi jika 

tidak ada yang mencegah berarti kedua calon mempelai itu 

memenuhi syarat-syarat. 

Yang dapat mengajukan pencegahan itu ialah para 

keluarga  dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, 

saudara, wali nikah, pengampu dari salah seorang calon mempelai 

dan pihak-pihak yang berkepentingan (pasal 14 ayat 1 UU 

Perkawinan). Pencegahan perkawinan diajukan kepada 

pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan 

dilangsungkan, dengan pemberitahuan juga kepada pegawai 

pencatat perkawinan. Oleh pegawai pencatat perkawinan 

pencegahan tersebut diberitahukan kepada kedua calon mempelai 

(pasal 17 UU Perkawinan). 

 

 



9). Tidak ada larangan perkawinan 

Mengenai larangan perkawinan, ada diatur dalam pasal 8 

UU Perkawinan. Menurut ketentuan pasal 8 UU Perkawinan, 

perkawinan dilarang antara dua orang yang: 

a). Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau 

ke bawah, misalnya antara anak dengan bapak/ibu, antara 

cucu dengan nenak/kakek, 

b). Berhubungan darah dalam garis keterunan menyamping yaitu 

antara saudara , antara seorang dengan orang tua, antara 

seorang dengan saudara neneknya, 

c). Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, 

ibu/bapak tiri, 

d). Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, 

saudara susuan,dan bibi/paman susuan, 

e). Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau 

kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih 

dari seorang, 

f). Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau 

peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. 

Dengan demikian, apabila salah satu dari larangan 

ini tidak ada, berarti syarat ini dipenuhi, dan perkawinan dapat 

dilangsungkan. 



Kesembilan syarat di atas ini sifatnya kumulatif, artinya harus 

dipenuhi semua. Apabila sudah dipenuhi semua syarat tersebut, maka 

perkawinan dapat dilangsungkan.tetapi apabila salah satu saja 

tidak/belum dipenuhi maka perkawinan ditunda sampai dipenuhinya 

semua syarat. 

b. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam 

Mohd. Idris Ramulyo dalam bukunya Hukum Perkawinan 

Islam menerangkan mengenai sahnya perkawinan menurut hukum 

islam adalah harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai 

berikut: 

1). Syarat Umum 

Perkawinan tidak dilakukan bertentangan dengan 

larangan-larangan perkawinan, macam-macam larangan 

perkawinan tersebut antara lain: 

a). Larangan perkawinan karena berlainan agama, 

b). Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau 

dekat, 

c). Larangan perkawinan karena hubungan susuan, 

d). Larangan perkawinan karena hubungan semenda, 

e). Larangan perkawinan poliandri, 

f). Larangan perkawinan (menikahi) wanita atau pria pezina, 

g). Larangan perkawinan terhadap wanita yang di li’an (dituduh 

berzina atau suaminya tidak mau mengakui anak dalam 

kandungan istrinya), 



h). Larangan perkawinan dari bekas suami terhadap wanita bekas 

istri yang ditalak tiga, 

i). Larangan perkawinan terhadap pria yang sudah beristri 

empat. 

2). Syarat Khusus 

a) Adanya calon pengantin laki-laki  dan calon pengantin 

perempuan.  

Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin 

perempuan ini adalah suatu conditio sine qua non 

(merupakan syarat mutlak), absolut, tidak dapat dipungkiri 

bahwa logis dan rasional kiranya, karena tanpa calon 

pengantin perempuan, tentunya tidak akan ada perkawinan. 

b) Kedua calon mempelai itu haruslah islam, akil baligh, dewasa 

dan berakal, serta sehat baik jasmani maupun rohani.  

Dalam islam masa akil baligh ditandai dengan adanya 

perubahan-perubahan baik jasmani maupun rohani. 

Perubahan-perubahan pada jasmani ditandai dengan 

keluarnya tanda-tanda jenis kelamin sekunder, misalnya pada 

anak pria keluar kumis, suara menjadi besar, dan sudah 

mendapatkan mimpi basah. Sedang pada anak putri ditandai 

dengan menstruasi, perubahan pada kelenjar dada yang 

membesar dan tubuhnya berisi lemak. Perubahan-perubahan 

rohani antara lain keinginan untuk melepaskan diri dari 

ikatan-ikatan keluarga, mencari identitas, dan lain-lain. 

Dewasa dan berakal, maksudnya ialah dewasa dan dapat 



dipertanggungjawabkan terhaap sesuatu perbuatan apalagi 

terhadap akibat-akibat perkawinan, suami sebagai kepala 

keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, jadi bukan orang 

yang dibawah pengampuan.  

Untuk bisa melangsungkan perkawinan kedua calon 

mempelai tidak hanya harus sudah akil baligh, tetapi juga 

sudah dewasa dan berakal. Pada umumnya seseorang 

mencapai akil baligh pada usia 12 tahun, tetapi pada usia 

tersebut belum bisa dikatakan sudah dewasa dan mampu 

bertanggung jawab. Dalam islam tidak ada ukuran yang pasti 

kapan seseorang yang sudah akil baligh dapat dikatakan juga 

sudah dewasa serta mampu bertanggung jawab. Menurut 

pendapat para ulama, sebaiknya calon pengantin harus sudah 

berusia 25 tahun sedangkan calon pengantin perempuan harus 

sudah berusia 20 tahun, atau sekurang-kurangnya berusia 18 

tahun, karena pada usia tersebut selain sudah akil baligh juga 

dianggap sudah dewasa dan berakal sehingga mampu 

bertanggung jawab dalam perkawinan. (Ramulyo, 2002:51). 

c) Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, 

jadi perkawinan tidak boleh dipaksakan. 

d) Harus ada wali nikah. 

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang 

harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak 

untuk menikahkannya. 

 



Syarat-syarat wali adalah sebagai berikut: 

(1). Islam 

(2). Laki-laki 

(3). Baligh 

(4). Waras 

(5). Adil tidak fasiq diwaktu akad 

(6). Tidak ihram 

(7). Tidak dirampasnya hak wilajatnya terhadap hartanya 

karena pemboros 

Wali nikah terdiri dari: 

(1). Wali nasab, terdiri dari empat kelompok dalam urutan 

kedudukan, kelompok yang pertama didahulukan dari 

kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan 

kekerabatan dengan mempelai wanita. 

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus 

keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. 

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki 

kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan 

laki-laki mereka. 

Ketiga, kelompok kerabat Paman yakni saudara 

laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan 

laki-laki mereka. 

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung 

kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan 

laki-laki mereka. 



(2). Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah 

apabila wali nasab tidak ada atau mungkin 

menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya 

atau gaib atau adlal/enggan. 

e) Harus ada dua orang saksi 

Saksi itu harus dua orang laki-laki atau seorang laki-

laki ditambah dua orang wanita. Syarat-syarat yang harus 

bisa dpenuhi untuk bisa menjadi wali adalah: 

(1). Beragama Islam 

(2). Balig dan berakal 

(3). Mendengar 

(4). Melihat 

(5). Waras 

(6). Adil 

(7). Bukan wali yang melakukan akad 

(8). Mengerti perkatan ijab dan qabul 

f) Membayar mas kawin 

Hendaklah suami memberikan maharnya kepada 

istrinya, seperti disebutkan dalam Al Qur’an surah An-Nisa 

ayat 25 berikanlah mas kawin itu dengan cara yang patut. 

Hikmah diberikannya mas kawin adalah: 

(1). Untuk tanda putih hati dan kebulatan tekad 

(2). Untuk mempersiapkan diri bagi istri dalam menghadapi 

perkawinan 



(3). Untuk menjadi kekayaan sendiri bagi istri sebagai 

tambahan dari kekayaan yang diberi orang tuanya. Kelak 

dengan kekayaannya mungkin dapat memelihara 

kemerdekaan dirinya terhadap hal-hal yang mungkn 

timbul dari suaminya 

(4). Sebagai menuruti kebiasaan (sunah) Rasul. 

g) Ijab dan Qabul 

Sebagai proses terakhir dari lanjutan akad nikah ialah 

pernyataan ijab dan qabul. Ijab ialah suatu pernyataan 

kehendak dari calon pengantin wanita yang lazimnya diwakili 

oleh wali. Suatu pernyataan kehendak dari pihak perempuan 

untuk mengikatkan diri kepada seorang laki-laki sebagai 

suaminya secara formil.  

Syarat-syarat ijab adalah sebagai berikut: 

(1). Harus dengan kalimat “Nakaha atau Zawwadja” atau 

terjemahannya dalam bahasa Indonesia nikah/kawin 

dalam bahasa daerah. 

(2). Dari wali atau wakilnya. 

(3). Kawin itu tidak dengan waktu terbatas. 

(4). Tidak dengan kata-kata sindiran. 

(5). Tidak dengan ta’liq. 

Qabul artinya adalah suatu pernyataan penerimaan 

dari pihak laki-laki atas ijab pihak perempuan. 

Syarat-syarat qabul adalah sebagai berikut: 

(1). Jangan ada perantaraan waktu dengan ijab 



(2). Sesuai ijab 

(3). Dari calon pengantin laki-laki atau wakilnya 

(4). Tidak dengan ta’liq 

(5). Harus diterangkan nama bakal istrinya 

(6). kawin tak mempunyai batas waktu 

(7). Tidak pula dengan kalimat-kalimat sindiran. 

 
B. TINJAUAN TENTANG KAWIN KONTRAK 

1. Menurut UU No.1 TAHUN 1974 

Perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974 adalah ikatan lahir 

batin diantara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga perkawinan merupakan salah satu 

tujuan hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin, 

khususnya dalam rangka melanjutkan atau meneruskan keturunan dan 

diharapkan pula dengan adanya perkawinan mampu mewujudkan 

masyarakat yang sejahtera baik lahir maupun batin. 

Dalam perkembangan masyarakat sekarang ini, munculah istilah 

kawin kontrak. Kawin kontrak tidak diatur dalam UU No.1 tahun 1974, 

karena kawin kontrak merupakan sebuah fenomena baru dalam 

masyarakat. Kawin kontrak 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 kawin kontrak adalah untuk menyalurkan nafsu birahi, tanpa disertai 

adanya keinginan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, serta 

terkadang juga tidak mengharapkan adanya keturunan. Kawin kontrak  

merupakan perkawinan yang bersifat sementara, dan sangat menonjolkan 

nilai ekonomi, menyebabkan perkawinan ini berbeda dengan perkawinan 

pada umumnya, sehingga kawin kontrak dianggap menyimpang dari 

tujuan perkawinan yang mulia. 

Kawin kontrak merupakan perkawinan berdasarkan kontrak yang 

dalam pelaksanaannya bersifat sementara, dan lebih menonjolkan nilai 

ekonomi, sehingga sangat bertentangan dengan perkawinan yang 

dikonsepkan dalam UU No.1 tahun 1974. Pelaksanaan kawin kontrak 

sangat bertentangan dengan asas-asas perkawinan dalam UU No.1 tahun 

1974. Beberapa asas tersebut diantaranya adalah: 

a. Tujuan perkawinan 

Menurut UU No.1 tahun 1974, setiap perkawinan harus 

mempunyai tujuan membentuk keluarga/rumah tangga bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang 

tidak mempunyai tujuan ini, bukan perkawinan dalam arti yang 

dimaksud dalam UU No.1 tahun 1974 

Pelaksanaan kawin kontrak sangat bertentangan dengan 

tujuan perkawinan dalam UU No.1 tahun 1974. Kawin kontrak 

hanya bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan biologis tanpa 

disertai keinginan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan 



kekal, serta sangat mengharapkan keuntungan secara ekonomi dari 

dilaksanakannya perkawinan, selain itu memiliki keturunan bukan 

merupakan tujuan utama dalam kawin kontrak. 

b. Perkawinan kekal 

Menurut UU No.1 tahun 1974, sekali perkawinan 

dilaksanakan, maka berlangsunglah perkawinan tersebut seumur 

hidup, tidak boleh diputuskan begitu saja. Perkawinan kekal tidak 

mengenal batas waktu. Perkawinan yang bersifat sementara sangat 

bertentangan dengan asas tersebut. Jika dilakukan juga maka 

perkawinan tersebut batal. 

Kawin kontrak sangat bertentangan dengan asas ini. Kawin 

kontrak merupakan perkawinan yang bersifat sementara, karena 

jangka waktunya dibatasi. Kawin kontrak tidak bersifat kekal, 

apabila jangka waktunya telah habis maka perkawinan dapat 

diputuskan. 

c. Perjanjian Perkawinan 

Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang akan 

melangsungkan perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan. 

Hal ini diatur dalam pasal 29 UU No.1 tahun 1974 yang bunyinya: 

Pasal 1, “Pada waktu atau sebelum perkawinan 

dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian tertulis yang disahkan 

oleh pegawai pencatat perkawinan. Setelah mana isinya berlaku juga 

terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.” 



Pasal 2, “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana 

melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.” 

Pasal 3, “Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan 

dilangsungkan.” 

Pasal 4, “Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut 

tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian 

untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.” 

Menurut isi ketentuan pasal 29 tersebut, perjanjian 

perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1). Dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, 

2). Dalam bentuk tertulis disahkan oleh pegawai pencatat, 

3). Isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan 

kesusilaan, 

4). Mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, 

5). Selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat diubah, 

6). Perjanjian dimuat dalam akta perkawinan. 

Dalam perjanjian perkawinan tidak termasuk taklik talak. 

Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria 

setelah akad nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada 

suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan 

datang. Isi perjanjian perkawinan dapat mengenai segala hal, asal 

saja tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. 



Akibat hukum adanya perjanjian perkawinan antara suami 

dan istri adalah sebagai berikut: 

1). Perjanjian mengikat pihak suami dan istri, 

2). Perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan, 

3). Perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak 

suami dan istri, serta disahkan oleh pegawai pencatat 

perkawinan. 

Dalam kawin kontrak juga terdapat perjanjian perkawinan. 

Namun perjanjian perkawinan dalam kawin kontrak sangat 

bertentangan dengan perjanjian perkawinan dalam UU No.1 tahun 

1974. Menurut UU No.1 tahun 1974, perjanjian perkawinan 

diperbolehkan selama tidak melanggar batas-batas hukum, agama, 

dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan dalam kawin kontrak sangat 

bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. 

Karena isi perjanjian perkawinan dalam kawin kontrak mengatur 

tentang jangka waktu/lamanya perkawinan, imbalan yang akan 

diperoleh salah satu pihak, hak dan kewajiban masing-masing pihak, 

dan lain-lain. Dari isi perjanjian perkawinan tersebut menyebabkan 

kawin kontrak menjadi perkawinan yang bersifat sementara karena 

waktunya dibatasi, dan sangat menonjolkan nilai ekonomi, sehingga 

sangat bertentangan dengan hukum, agama, dan norma-norma 

kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Perkawinan yang sesuai 

dengan hukum, agama, dan kesusilaan yang berlaku dalam 



masyarakat adalah perkawinan yang bersifat kekal, selama-lamanya, 

tidak hanya untuk kebahagiaan dunia tetapi juga untuk akhirat. Isi 

perjanjian perkawinan yang bertentangan dengan batas-batas agama, 

hukum dan kesusilaan tidak diperbolehkan, jadi dianggap tidak 

pernah ada perjanjian perkawinan. Apabila perjanjian perkawinan 

tetap ada maka perkawinan tersebut batal karena melanggar 

ketentuan UU No.1 tahun 1974. 

Menurut Efa Laela Fakhriah (2003:4), secara hukum bila 

pernikahan berdasarkan kontrak dengan maksud mengadakan perjanjian 

untuk waktu tertentu dan juga ada imbalan, jelas menyalahi UU No.1 

tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi tidak ada perkawinan secara hukum. 

Apabila kawin kontrak didasarkan pada hukum perjanjian, juga 

tidak bisa. Syarat sahnya perjanjian ada 4, yaitu sepakat kedua belah 

pihak, cakap dalam perikatan, yang diperjanjikan adalah suatu hal 

tertentu, dan perjanjian dilakukan atas kausa yang halal. Perkawinan 

sendiri bukanlah perjanjian biasa, apalagi melihat tujuannya untuk 

membangun sebuah keluarga. Artinya, kehidupan baru yang dibangun 

bukanlah untuk kenikmatan sesaat atau dibangun berdasarkan 

kesepakatan untuk waktu tertentu. Jadi kawin kontrak sendiri bukan 

bentuk yang disyaratkan UU No.1 tahun 1974. (Fakhriah,2003:4). 

2. Menurut Hukum Agama Islam 

Dikalangan umat islam, sudah sejak lama dikenal kawin kontrak 

yaitu dengan istilah nikah mut’ah. Diawal era islam nikah mut’ah telah 



ada, adanya nikah mut’ah karena banyak orang-orang tidak berada 

dinegerinya atau ditempat tinggalnya karena sedang dalam peperangan 

ditempat yang jauh dan dalam perjalanan yang panjang. Pada saat itu 

masih banyak orang-orang yang meninggalkan masa jahiliyah dan 

kekafiran, sehingga untuk menghentikan mereka dari perbuatan keji 

dilakukan dengan cara bertahap. 

Kata nikah mut’ah berasal dari kata At-tamatu yang menurut 

bahasa arab mempunyai arti bersenang-senang. Menurut islah fikih, 

nikah mut’ah atau kawin kontrak adalah seorang laki-laki menikahi 

seorang perempuan, dengan memberikan sejumlah harta tertentu, dalam 

waktu tertentu, pernikahan ini akan berakhir sesuai dengan batas waktu 

yang telah ditetapkan, tanpa talak, tanpa kewajiban memberi nafkah 

maupun tempat tinggal dan tanpa adanya saling mewarisi antara 

keduanya, jika salah satu dari keduanya mati sebelum berakhirnya nikah 

mut’ah itu. (M. Al Hamid, 1955:1). 

Kawin ini di katakan mut’ah atau bersenang-senang, karena 

akadnya semata-mata untuk senang-senang saja antara laki-laki 

perempuan dan untuk memuaskan nafsu, bukan untuk bergaul untuk 

sebagai suami istri, bukan untuk mendapatkan keturunan atau hidup 

sebagai suami istrui dengan membina rumah tangga sejahtera. 

Nikah mut’ah atau kawin mut’ah juga dinamakan kawin muaqqat 

artinya kawin untuk waktu tertentu atau kawin munqathi artinya kawin 



terputus yaitu seorang laki-laki mengikat perkawinan dengan perempuan 

untuk beberapa hari, seminggu atau sebulan. (HSA. Al Hamdani, 

1989:36) 

Menurut pendapat seorang ahli tafsir Ibnu’Athiyah Al Andalusi, 

bahwa nikah mut’ah atau kawin kontrak adalah seorang lelaki menikahi 

seorang wanita dengan dua orang saksi dan izin wali dalam waktu 

tertentu, tanpa adanya saling mewarisi antara keduanya. Silelaki 

memberinya uang menurut kesepakatan keduanya. Apabila masanya 

telah berakhir, maka silelaki tak mempunyai hak lagi atas siwanita, dan 

siwanita harus membersihkan rahimnya. Apabila tidak hamil maka ia 

dihalalkan menikah lagi dengan lelaki lainnya. ( M.Al Hamid,1955:1) 

Pada pelaksanaan nikah mut’ah adanya saksi dalam akad nikah, 

hukumnya mustahab/tidak mewajibkannya. Demikian pula izin wali 

tidaklah merupakan suatu keharusan hanya saja hal itu merupakan suatu 

kehati-hatian jika siwanita masih gadis. 

Dalam kawin mut’ah tidak aturan tentang talak karena 

perkawinan itu akan berakhir dengan habisnya waktu yang telah 

ditentukan. Setelah masa nikah berakhir, masa iddah bagi istri adalah 2 

kali haid. Jika tidak datang bulan, maka masa iddahnya 45 hari, tapi jika 

suami meninggal dunia masa iddahnya 4 bulan 10 hari, dan tidak ada hak 

waris-mewarisi suami istri tersebut.  



Nikah mut’ah dilarang dalam islam, berdasarkan firman Allah 

dalam Al Quran surat Al Mukminun ayat 7 yang artinya “Barang siapa 

yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang 

melampai batas”. 

Sedang Hadist Rasulullah yang mengharamkan nikah mut’ah 

seperti diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Ibnu Hibban adalah 

“Wahai sekalian manusia, sungguh saya pernah mengizinkan kalian 

untuk kawin mut’ah, ingatlah bahwa sekarang Allah telah 

mengharamkannya sampai hari kaimat”. 

Nikah mut’ah termasuk menyimpang dari ketentuan yang 

digariskan Allah, karena wanita yang di akad/ diikat kontrak tersebut 

tidak termasuk budak wanita yang dimilikinya dan tidak pula termasuk 

istrinya. Adapun akad perkawinan selalu diikiti oleh sahnya talak, saling 

mewarisi, iddah dan kewajiban memberi nafkah, yang mana semua itu 

tidak ada praktisi hukumnya dalam nikah mut’ah. Di dalam nikah mut’ah 

tidak terdapat persyaratan sebagaimana yang ada pada nikah biasa 

kecuali akad dalam bentuk perjanjian biasa. 

Selain itu tujuan luhur yang terkandung dalam perkawinan tidak 

ada dalam nikah mut’ah. Seseorang yang melakukan nikah mut’ah tidak 

bertujuan mempunyai anak, bahkan nikah mut’ah bisa berakibat tidak 

menentunya garis keturunan. Dan sya’riat menganjurkan supaya akad 

nikah didasarkan atas dasar kasih sayang, cinta dan rasa kebersamaan 



dalam hidup. Rasa saling menyayangi dan kebersamaan tidak akan 

timbul dari ikatan atau akad yang hanya bertujuan untuk melampiaskan 

nafsu syahwat dalam jangka waktu terbatas, bukankah pernikahan seperti 

itu sama dengan praktik zina. Dan bukankah zina itu bukan terjadi atas 

dasar suka sama suka antara keduanya sekedar untuk mengumbar nafsu 

dan itulah yang menjadi dasar terjadinya nikah mut’ah. Maka apabila 

nikah mut’ah dibolehkan, maka hal ini akan dijadikan kesempatan bagi 

orang-orang yang suka berbuat iseng untuk menghindari ikatan 

perkawinan yang sah. 

 

C. KERANGKA BERFIKIR 

 
 

 

 

 

 

 

Kawin kontrak yang banyak terjadi belakangan ini pada masyarakat 

jepara tentunya merupakan fenomena yang mengejutkan. Masyarakat jepara 

selama ini dikenal sebagai masyarakat yang religius dan patuh pada 

peraturan-peraturan negara, ternyata ada sebagian wanitanya ada yang 

bersedia melakukan kawin kontrak seperti yang terdapat di Desa Pelemkerep, 

Ekonomi 

Agama 

Sosial 

Budaya 

Latar 
Belakang 

Proses  
Pelaksana-
an Kawin  
Kontrak 

Ekonomi

Biologis

Menurut UU 
No.1 Tahun 
1974 

Menurut 
Hukum 
Islam 

Tujuan 
Kawin 
Kontrak  



Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Para pelaku yang melaksanakan 

kawin kontrak tentunya memiliki latar belakang tersendiri untuk 

melaksanakan kawin kontrak, mengingat kawin kontrak sangat bertentangan 

dengan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan hukum  agama islam. 

Latar belakang yang mendorong seseorang melakukan kawin kontrak 

meliputi latar belakang  ekonomi, agama, sosial, dan budaya. Sedang tujuan 

wanita desa Pelemkerep melakukan kawin kontrak meliputi tujuan ekonomi 

dan tujuan biologis.  Proses untuk melaksanakan kawin kontrak dapat dilalui 

dengan beberapa cara, pertama melalui hukum agama islam, dan perkawinan 

secara resmi sebagaimana diatur dalam UU No.1 tahun 1974. 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian 

Penelitan ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Bogdan dan 

Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati. (Moloeng, 2002:3). 

Dengan dasar tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan gambaran mengenai latar belakang dan tujuan wanita di desa 

Pelemkerep melakukan kawin kontrak, serta bagaimana proses pelaksanaan 

kawin kontrak dengan didukung data-data tertulis maupun data-data hasil 

wawancara 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan. 

Dengan ditetapkan lokasi dalam penelitian akan lebih mudah untuk 

mengetahui tempat dimana suatu penelitian dilakukan. 

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah  Desa Pelemkerep 

Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, karena di desa tersebut terdapat 

beberapa kasus kawin kontrak dan peneliti sendiri tinggal di Desa Pelemkerep 

sehingga mengetahui kondisi dan situasi serta segala sesuatu yang 

berhubungan dengan masalah penelitian tersebut. 

 



C. Fokus Penelitian 

Penentuan fokus penelitian memiliki tujuan: Pertama, penetapan fokus 

dapat membatasi bidang inkuiri, kedua penetapan fokus berfungsi untuk 

memenuhi kriteria inklusi-ekslusi atau memasukkan-mengeluarkan suatu 

informasi yang baru diperoleh dilapangan. (Moleong, 2002:62). 

Sejalan dengan hal tersebut maka yang menjadi fokus dalam 

penelitian ini adalah Latar Belakang dan Tujuan Wanita Desa Pelemkerep 

Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara melakukan kawin kontrak, dan proses 

pelaksanaan kawin kontrak di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong 

Kabupaten Jepara. 

D. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh (Arikunto, 2002:107). Menurut Lofland dan Lofland, dalam 

Moleong (2002:112), Sumber data utama dalam penelitian kualitataif adalah 

kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen 

dan lain-lain.  

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1. Sumber data primer yaitu para pelaku baik pria maupun wanita yang 

melaksanakan kawin kontrak. 

2. Sumber data sekunder yaitu orang tua pelaku kawin kontrak, kepala desa, 

tokoh agama, dan masyarakat sekitar. 

3. Sedangkan sebagai sumber data tertier adalah dokumen. Dokumen adalah 

setiap bahan tertulis atau film (Moleong:2002:161). Dokumen yang 



digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis berupa buku, dan 

dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan kawin kontrak. 

E. Alat dan Tehnik Pengumpulan Data 

Salah satu kegiatan dalam penelitian adalah pengumpulan data. Untuk 

mendapatkan data yang baik, diperlukan pula tehnik pengumpulan data yang 

relevan sehingga tidak terjadi kekeliruan. 

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Moleong, 2002:135). 

Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln 
dan Guba, antara lain: mengkonstruksi, mengenai orang, kejadian, 
kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain 
kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang 
dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang 
telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan dating; 
memverifikasikan, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh 
dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia; dan memverifikasi, 
mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti 
sebagai pengecekan anggota. (Moleong, 2003:135). 

 
Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pelaku kawin 

kontrak, keluarganya, Kepala Desa dan aparat desa, tokoh agama di Desa 

Pelemkerep, dan masyarakat sekitar. 

2. Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan 

dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau 

berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang 



diselidiki, disebut observasi langsung. Sedang observasi tidak langsung 

adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu 

peristiwa yang akan diselidiki. (Maman Rachman, 1999:77). 

Dalam kegiatan pengumpulan data metode observasi merupakan 

salah satu metode utama di samping metode wawancara. Dalam hal ini 

pengamatan yang dilakukan melalui dua cara: 

a. Pengamat berperan serta adalah dimana pengamat melakukan dua 

peran sekaligus sebagai pengamat dan menjadi anggota resmi dari 

kelompok yang diamati. 

b. Pengamat tanpa berperan serta yaitu pengamat hanya berfungsi untuk 

mengadakan pengamatan. 

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengamati kehidupan ekonomi orang tua pelaku kawin kontrak di desa 

Pelemkerep, kehidupan sosial masyarakat desa Pelemkerep yang meliputi 

interaksi sosial antara wanita pelaku kawin kontrak dengan masyrakat 

sekitar dan interaksi sosial sesama warga pada masyarakat desa 

Pelemkerep, dan kondisi budaya masyarakat desa Pelemkerep meliputi 

gaya hidup wanita pelaku kawin kontrak dan gaya hidup masyarakat desa 

Pelemkerep pada umumnya. 

3. Dokumentasi 

Tehnik dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku 

tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. (Rachman, 1999:96). 



Dokumen dalam penelitian ini digunakan sebagai sumber data 

karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat 

dimanfaatkan untuk menguji, menafsir, bahkan untuk meramalkan. 

(Moleong, 2002:191). 

Pada dasarnya proses studi dokumentasi bukan merupakan 

kegiatan yang berdiri sendiri, akan tetapi seringkali bersamaan dengan 

penggunaan tehnik pengumpulan data yang lainnya. Dimana kita 

mempelajari dokumentasi pasti diawali dengan wawancara terutama yang 

menyangkut pembicaraan yang ada kaitannya dengan dokumen yang akan 

dipelajari. 

Tehnik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan hanya sebagai 

pelengkap dari tehnik pengumpul data lainnya. Data-data yang diambil 

dari dokumen hanya meliputi gambaran umum wilayah penelitian, yang 

diperoleh dari :data monografi desa Pelemkerep, yang meliputi: luas 

wilayah, jumlah penduduk, mata pencaharian penduduk, sarana 

perekonomian, agama yang dianut, tingkat pendidikan, sarana pendidikan, 

mutasi penduduk, data perkawinan, dan sarana kesehatan. 

F. Objektivitas dan Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan tehnik pemeriksaan. 

Pelaksanaan tehnik pemeriksaan didasrkan atas sejumlah kriteria tertentu. 

Ada 4 kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan, keteralihan, 

ketergantungan dan kepastian (Moleong, 2002:173). Untuk menetapkan 

keabsahan data dalam penelitian digunakan teknik pemeriksaan data dengan 

triangulasi. 



Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. (Moleong, 2002:178). 

Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi dengan sumber yaitu 

membandingkan dan mengecek baik kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam metode kualitatif. 

Bagan triangulasinya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Model Analisis data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif. Di dalam metode kualitatif penelitian lebih banyak 

ditujukan pada pembentukan teori substansif berdasar dari konsep-konsep 

yang timbul dari data empiris. 

Analisa data dalam penelitian secara teknis dilaksanakan secara 

induktif yaitu analisa yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data dan verifikasi data. (Miles dan Huberman, 1992:20). 

Data 
Sama 

Metode /tehnik 
yang beda 

Diambil pada 
waktu/ suasana 
yang beda 

Sumber yang 
beda 



1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah mengumpulkan data-data yang diperoleh 

di lapangan baik berupa catatan dilapangan, gambar, dokumen dan lainnya 

diperiksa kembali, diatur dan kemudian diurutkan 

2. Reduksi Data 

Hasil penelitian dari lapangan sebagai bahan mentah dirangkum 

direduksi kemudian disusun supaya lebih sistematis, yang difokuskan pada 

focus-fokus dari hasil-hasil penelitian yang disusun secara sistematis untuk 

mempermudah peneliti di dalam mencari kembali data yang diperoleh 

apabila diperlukan kembali. Dari data-data tersebut peneliti membuat 

catatan atau rangkuman yang disusun secara sistematis. 

3. Sajian Data 

Sajian data ini membantu peneliti untuk melihat gambaran 

keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian. Untuk 

memudahkan hal ini peneliti membuat metrik untuk data, agar peneliti 

dapat menguasai data. 

4. Verifikasi Data 

Dari data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, 

dokumentasi kemudian peneliti mencari makna dari hasil penelitian atau 

dari hasil yang terkumpul. Peneliti berusaha untuk mencari pola hubungan 

serta hal-hal yang sering timbul. Dari hasil penelitian atau data yang 

diperoleh peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan kemudian diverifikasi. 

 

 

 



Secara skematis penahapan tersebut diatas dapat divisualisasikan 

sebagai berikut: 

Peta Analisis Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Miles dan Huberman  (1992:20) 

Dengan demikian keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan 

terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan 

menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang disebut tahap 

pengumpulan data. Apabila data yang dikumpulkan banyak maka diadakan 

reduksi data, setelah direduksi kemudian diadakan sajian data. Pengumpulan data 

juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tahapan tersebut selesai 

dilakukan, maka diambil keputusan atau verifikasi. 

H. Prosedur Penelitian 

Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang 
dilakukan secara terencana dan sistematis. Proses berawal dari minat untuk 
mengetahui fenomena tertentu yang selanjutnya berkembang menjadi 
gagasan, konsep, pemilihan metode penelitian yang sesuai, dan seterusnya 
guna memperoleh pemecahan terhadap masalah-masalah tertentu yang pada 
gilirannya dapat melahirkan gagasan dan teori baru pula. Demikian 

Reduksi Data 

Penarikan Kesimpulan/ 
Verifikasi

Penyajian Data 

Pengumpulan Data 



seterusnya sehingga ia merupakan suatu proses yang tiada hentinya. (Maman 
Rachman, 1999:23). 

 
Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu: 

1. Tahapan pra penelitian/persiapan 

Dalam tahap ini peneliti membuat rancangan penelitian dan 

instrumen penelitian. 

2. Tahap penelitian 

Dalam tahap ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk 

melakukan pengamatan, mengumpulkan data dan menganalisis data yang 

diperoleh dari lapangan. 

3. Tahapan penulisan laporan 

Dalam tahap ini peneliti melaporkan hasil penelitian dan 

menyusunnya dalam bentuk laporan ilmiah. 

 



 54

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi wilayah penelitian di Desa Pelemkerep, Kecamatan 

Mayong, Kabupaten Jepara. 

Dalam melaksanakan penelitian, mengetahui kondisi lingkungan 

yang akan diteliti merupakan hal yang sangat penting yang harus diketahui 

oleh peneliti. Adapun lokasi penelitian yang diambil penulis adalah Desa 

Pelemkerep, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Sehubungan dengan 

penelitian ini, maka yang perlu diketahui oleh peneliti adalah kondisi 

geografis, kondisi demografis dan keadaan sosial ekonomi. 

a. Kondisi Geografis 

1). Letak Desa 

Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah Desa 

Pelemkerep, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Desa 

Pelemkerep termasuk wilayah yang terletak pada dataran rendah. 

Dalam satu desa terdiri dari empat dusun, dimana jarak antara satu 

dusun dengan dusun lainnya berdekatan, dan dapat ditempuh 

melalui jalur darat karena jalan-jalan antar dusun sudah beraspal. 

Ditinjau dari segi geografis Desa pelemkerep, Kecamatan 

Mayong, kabupaten Jepara merupakan desa yang berdekatan 

dengan ibukota kecamatan, namun terletak jauh dari ibukota 
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kabupaten, atau tepatnya sebelah barat ibukota kecamatan, dan 

sebelah timur ibukota kabupaten. 

Untuk lebih jelasnya di bawah ini adalah tabel jarak dari 

desa ke kota. 

Tabel 1 

Jarak dari desa ke kota 

No Keterangan Jarak Waktu tempuh 

1. 

2. 

3. 

Dari desa ke kecamatan 

Dari desa ke kabupaten 

Dari desa ke propinsi 

0,2 km 

23 km 

57 km 

0,083 jam 

1 jam 

1,5 jam 

Sumber: Monografi Desa Pelemkerep akhir tahun 2004 
 

2). Batas Desa 

Desa Pelemkerep merupakan salah satu desa di kecamatan 

Mayong yang berbatasan dengan desa lain yang masih dalam satu 

kecamatan dan juga berbatasan dengan kecamatan lain. Adapun 

batas desa pelemkerep adalah: 

Sebelah Utara  : Desa Singorojo 

Sebelah Timur  : Kecamatan Pringtulis 

Sebelah Selatan : Desa Mayonglor 

Sebelah Barat  : Desa Bugel 

3). Luas Desa 

Desa Pelemkerep mempunyai luas tanah secara keseluruhan 

mencapai 70.938 hektar, yang terbagi menjadi: 
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a). Pemukiman   62.072 hektar 

b). Tegal/ladang   3.983   hektar 

c). Kas desa    4.783   hektar 

d). Perkantoran pemerintah  0,025   hektar 

e). Lainnya    99,975 hektar 

4). Pembagian Wilayah 

Desa Pelemkerep dipimpin oleh seorang kepala desa yang 

bernama Abdul Rosyid, BA. Dalam menjhalankan pemerintahan 

Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa lainnya yaitu seorang 

sekertaris desa dan 9 orang perangkat desa lainnya. Dalam 

menjalankan roda pemerintahannya aparat desa selalu bekerja sama 

dengan Badan Perwakilan Desa yang diketuai oleh Noor Khamid, 

BA, dan dibantu oleh 10 orang anggotanya. 

Desa Pelemkerep terbagi menjadi 4 dusun, yaitu dusun 

Krajan, Kauman, Branang, dan Ngemplak. Masing-masing dusun 

dipimpin oleh kepala dusun atau kadus atau masyarakat desa 

Pelemkerep sering menyebutnya kami tuo. Kadus Branang adalah 

Mashadi, kadus Ngemplak adalah Darno, kadus krajan adalah Moh. 

Sholeh. Untuk dusun Kauman tidak memiliki kadus karena ada 

kepercayaan jika menjadi kadus maka usia orang tersebut tidak 

akan panjang, jadi sampai sekarang tidak ada yang berani menjadi 

kadus. Desa Pelemkerep terbagi menjadi 4 Rukun Warga (RW), 

yang dikelompokkan menjadi 27 Rukun Tetangga (RT). 
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b. Kondisi Demografis 

1). Penduduk 

Jumlah penduduk desa Pelemkerep berdasarkan data 

dinamis akhir tahun 2004 secara keseluruhan adalah 5.331 jiwa, 

dengan perincian 2.591 jiwa penduduk laki-laki dan 2.740 jiwa 

penduduk perempuan. Jumlah penduduk desa Pelemkerep 

berdasarkan usia dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 2 

Penduduk Desa Pelemkerep Menurut Kelompok Umur 

Kelompok umur Jumlah Persen 
0 - 4 tahun 
5 – 9 tahun 

10 – 14 tahun 
15 – 19 tahun 
20 – 24 tahun 
25 – 29 tahun 
30 – 34 tahun 
35 – 39 tahun 
40 – 44 tahun 
45 – 49 tahun 
50 – 54 tahun 
55 – 59 tahun 

485 
474 
470 
464 
459 
459 
449 
433 
419 
413 
404 
402 

9,10 % 
8,90 % 
8,80 % 
8,70 % 
8,60 % 
8,60 % 
8,40 % 
8,30% 
7,80 % 
7,70 % 
7,60 % 
7,50 % 

Jumlah 5.331 100 % 
Sumber : Monografi Desa Pelemkerep Akhir Tahun 2004 

Angkatan kerja menurut kelompok umur desa Pelemkerep 

adalah sebagai berikut: 

a). Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 15-55 tahun) 3.668 

orang. 

b). Jumlah penduduk usia 15-55 tahun yang masih sekolah 1.286 

orang. 
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c). Jumlah penduduk usia 15-55 tahun yang menjadi ibu rumah 

tangga 1.122 orang. 

d). Jumlah penduduk usia 15-55 yahun yang bekerja penuh 3.013 

orang. 

e). Jumlah penduduk usia 15-55 tahun yang bekerja tidak tentu 675 

orang. 

Jumlah warga negara keturunan di desa pelemkerep dapat 

dilihat pada tabel 3.  

Tabel 3 

Jumlah Warga Negara Keturunan di Desa Pelemkerep 

No. Kebangsaan Jumlah 
1. 
2. 

Cina 
Arab 

97 
84 

 Jumlah 181 
Sumber : Monografi  Desa Pelemkerep Akhir tahun 2004 

Data mengenai mutasi penduduk desa Pelemkerep pada 

tahun 2004 dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 4 

Mutasi Penduduk Desa Pelemkerep Tahun 2004 

Mutasi Jumlah 
1. Pindah 
2. Datang 
3. Lahir 
4. Mati 

2 orang 
- 

32 orang 
12 orang 

Sumber : Monografi Desa Pelemkerep Akhir Tahun 2004 

Dari tabel diatas dapat diketahui tidak banyak terjadi mutasi 

penduduk terutama pindah dan datang, hal ini dikarenakan desa 

Pelemkerep merupakan desa pemukiman. Lahan tanah kebanyakan 
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digunakan untuk pemukiman penduduk, tidak ada pabrik hanya 

sebagian kecil ada home industry bahkan penduduk desa 

Pelemkerep lebih banyak bekerja diluar desanya. 

2). Agama Penduduk 

Berdasarkan monografi Desa Pelemkerep pada akhir tahun 

2004, klasifikasi penduduk menurut pemeluk agama, warga desa 

Pelemkerep terdiri dari: 

a). Islam   3.107 orang 

b). Kristen katolik       98 orang 

c). Kristen Protestan         112 orang 

d). Budha    -- 

e). Hindu    -- 

3). Perkawinan 

Data-data yang diperoleh dari monografi desa mengenai 

nikah, talak, cerai dan rujuk pada tahun 2004  adalah sebagai 

berikut: 

a). Nikah  55 orang 

b). Talak/cerai      4 orang 

c). Rujuk        -- 

c. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Pelemkerep 

Mengetahui keadaan sosial ekonomi suatu wilayah sangat 

penting, agar kita mengetahui berbagai potensi yang dimilki wilayah 

tersebut. Selain itu bagi pihak pemerintah dengan sendirinya dapat 
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dijadikan dasar guna menyusun kebijaksanaan pemerintah setempat. 

Masing-masing aspek sosial dan ekonomi suatu daerah pada hakikatnya 

menunjukkan tingkat keberhasilan dan kemajuan daerahnya di dalam 

melaksanakan pembangunan. 

Adapun keadaan sosial dan ekonomi di wilayah desa 

pelemkerep dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1). Bidang ekonomi 

Untuk mngetahui aktivitas yang dijalani sehari-hari oleh 

suatu wilayah dalam bidang ekonomi umumnya dapat ditunjukkan 

melalui mata pencaharian penduduknya. Disamping itu dengan 

melihat mata pencaharian penduduk tersebut kita dapat mengetahui 

pula tingkat tinggi rendahnya taraf hidup masyarakat. 

Masyarakat desa Pelemkerep secara keseluruhan memiliki mata 

pencaharian yang beragam, tetapi yang terbesar adalah sebagai 

pedagang atau wiraswasta dan karyawan swasta, tidak ada warga 

desa Pelemkerep yang bekerja sebagai petani karena wilayah desa 

pelemkerep tidak memiliki area pertanian. Untuk lebih jelasnya 

dibawah ini disajikan tabel mengenai penduduk desa Pelemkerep 

menurut mata pencaharian: 
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Tabel 5 

Mata Pencaharian Penduduk Desa Pelemkerep 

N0. Mata Pencaharian Jumlah 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

Buruh tani 
Petani 
Pedagang/wiraswasta/pengusaha 
Pengrajin 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
TNI/POLRI 
Penjahit 
Montir 
Sopir 
Karyawan swasta 
Tukang kayu 
Tukang batu 
Guru swasta 

9 
- 

287 
21 
115 
22 
7 
16 
21 
248 
8 
25 
24 

Sumber : Monografi Desa Pelemkerep Akhir tahun 2004 

Bidang ekonomi di desa Pelemkerep ditunjang beberapa sarana 

ekonomi diantaranya adalah: 

a). 1 unit koperasi dengan jumlah anggota 126 orang, 

b). 27 unit industri kerajinan dengan jumlah tenaga kerja 144 orang, 

c). 12 unit industri pakaian dengan jumlah tenaga kerja 57 orang, 

d). 12 unit toko/swalayan dengan jumlah karyawan 26 orang, 

e). 11 unit mobil angkutan dengan jumlah tenaga kerja 20 orang, 

f). 1 unit kelompok simpan pinjam dengan jumlah anggota 29 orang. 

2). Bidang Pendidikan 

Pendidikan adalah wajib bagi setiap manusia. Melalui 

pendidikan akan merubah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, 

yaitu merubah nilai-nilai yang tidak baik menuju kearah yang lebih 

baik. 
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Berikut adalah data mengenai tingkat pendidikan warga desa 

Pelemkerep: 

Tabel 6 
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pelemkerep 

No Pendidikan Jumlah Persen 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Tamat akademi/Perguruan tinggi 
Tamat SLTA/sederajat 
Tamat SLTP/sederajat 
Tamat SD/sederajat 
Tidak tamat SD 
Buta Huruf 

535 
862 
1163 
1836 
534 
401 

10,1 % 
161,2 % 
21,8 % 
34,4 % 
10 % 
7,5 % 

 Jumlah 5.331 100 % 
Sumber : Monografi Desa Pelemkerep Akhir Tahun 2004 

Untuk melaksanakan pendidikan, sarana pendidikan yang 

menunjang  sangat dibutuhkan oleh masyarakat Pelemkerep dan 

masyarakat Indonesia pada umumnya, karena pendidikan merupakan 

faktor penting untuk membangun suatu masyarakat yang pandai, cerdas, 

dan berwawasan luas. Dengan demikian masyarakat dapat mengikuti 

perkembangan jaman dalam segala bidang baik ekonomi, sosial, budaya 

maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Adapun jumlah sarana pendidikan yang  dimiliki warga desa 

pelemkerep adalah sebagai berikut: 

Tabel 7 
Sarana Pendidikan Desa Pelemkerep 

N
o 

Jenis 
Sekolah 

Jumlah 
unit 

Jumlah 
Murid 

Jumlah 
guru 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

TK 
SD/sederajat 
SLTP 
SLTA 
Lembaga Pendidikan Keagamaan 

4 
2 
1 
3 
2 

79 
348 
263 
504 
110 

15 
26 
23 
21 
5 

 Jumlah 12 1304 90 
Sumber : Monografi Desa Pelemkerep Akhir Tahun 2004 
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3). Bidang Kesehatan 

Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi  

kehidupan manusia. Begitu pula bagi penduduk Desa Pelemkerep 

kesehatan memegang peranan yang sangat penting. Hal ini terlihat dari 

pola hidup sehari-hari dimana  untuk menunjang kegiatan hidup sehari-

hari diperlukan kesehatan yang optimal. Dengan kesehatan yang 

optimal diharapkan proses pembangunan yang sedang berjalan benar-

benar terwujud sehingga penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari dapat tercapai selain peningkatan efisiensi kerja. Bentuk-

bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan sehat 

antara lain melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

a). Terdapat empat posyandu yang tersebar pada masing-masing dusun. 

Kegiatan yang dilakukan antara lain imunisasi balita, pelayanan KB, 

pelayanan pemeriksaan ibu hamil dan balita, perbaikan gizi balita 

dengan memberikan tambahan makanan bergizi, dan kegiatan-

kegiatan lain yang diutamakan untuk kesehatan ibu dan anak. 

b). Penyuluhan-penyuluhan kesehatan yang sering, pernah dan intensif 

dilakukan adalah penyuluhan mengenai kesehatan ibu dan anak, 

penyuluhan mengenai hidup sehat, dan penyuluhan pencegahan 

demam berdarah yang biasanya setelah penyuluhan dilanjutkan 

dengan penyemprotan asap (fogging). 

c). Kerja bakti dilakukan setiap seminggu sekali dan dilakukan di tiap-

tiap RT yang dikoordinir oleh ketua RT masing-masing. Kerja bakti 

diluar jadwal rutin dilakukan pada saat peringatan-peringatan hari 
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besar separti Hari Ulang Tahun Republik Indonesia setiap tanggal 

17 Agustus, atau menjelang diadakannya kegiatan-kegiatan adat 

seperti pelaksanaan upacara sedekah bumi dan lain-lain. 

Untuk menunjang pelaksanaan bidang kesehatan di desa 

Pelemkerep dibutuhkan adanya sarana kesehatan. Sarana kesehatan 

mempunyai peranan yang penting untuk mewujudkan kesehatan 

masyarakat. Sarana kesehatan masyrakat di wilayah desa Pelemkerep 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 8 

Sarana Kesehatan di Desa Pelemkerep 

No Sarana kesehatan Jumlah 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Puskesmas 
Puskesmas pembantu 
Dokter umum 
Dokter ahli lainnya 
Dukun bayi terlatih 
Panti pijat 
Bidan 
Rumah sakit bersalin/BKIA 
Pos Klinik 
Mantri 

-- 
1 
3 
-- 
3 
-- 
2 
1 
1 
1 

Sumber : Monografi Desa Pelemkerep Akhir Tahun 2004 
 

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sarana 

kesehatan yang ada di Desa pelemkerep cukup memadai untuk 

pelayanan masyarakat desa Pelemkerep. Walaupun tidak terdapat 

puskesmas, tapi terdapat puskesmas pembantu di balai desa yang 

memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang kurang 

mampu. Tidak adanya puskesmas bisa diatasi dengan adanya dokter-

dokter umum yang membuka praktek di desa Pelemkerep. 
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2. Kasus-kasus kawin kontrak yang terjadi di Desa Pelemkerep, 

Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. 

Dari hasil beberapa kegiatan dalam rangka mengungkap dan 

menyingkap tentang studi kasus kawin kontrak yang terjadi di desa 

Pelemkerep, kecamatan Mayong, kabupaten Jepara telah ditemukan dua 

kasus kawin kontrak yang terjadi di desa Pelemkerep. Hal ini diperkuat 

dengan keterangan dari Heri Susanto, S.Sos., selaku sekertaris desa 

Pelemkerep, beliau mengatakan: 

“Selama ini telah ditemukan dua kasus kawin kontrak yang terjadi di 
wilayah hukum desa Pelemkerep. Satu kasus diantranya sudah selesai, 
bahkan kabaranya si wanita sekarang menderita karena banyak ditinggali 
hutang, dan satu kasus masih berlangsung sampai sekarang”. (wawancara 
pada tanggal 21 April 2005). 
 

Kasus-kasus kawin kontrak yang terjadi di desa Pelemkerep, 

kecamatan Mayong, kabupaten Jepara adalah: 

a). Kasus pertama, kawin kontrak yang dilakukan oleh Shinta (nama 

samaran), 29 tahun, dengan Husein Iza (nama samaran), 45 tahun, 

warga negara asing keturunan arab berkebangsaan Australia. 

Proses perkenalan mereka dimulai ketika Shinta bekerja di 

perusahaan milik Husein sebagai buruh amplas. Sembari bekerja shinta 

Inggris. Karena kemampuan berbahasa inggrisnya yang bagus, Husein 

tertarik dengan Shinta. Dari sinilah proses perkenalan  mereka dimulai, 

sampai akhirnya mereka sepakat melakukan kawin kontrak pada tahun 

1997, kira-kira proses perkenalan sampai mereka menikah adalah 3 

bulan.  
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Proses perkawinan mereka dilakukan secara agama Islam. 

Selama melangsungkan perkawinan dibuat kesepakatan berupa 

perjanjian atau kontrak. Berdasarkan wawancara tanggal 25 April 2005 

menjelaskan isi perjanjian tersebut adalah: 

1). Mereka sepakat untuk hidup sebagai suami istri layaknya dalam 

perkawinan biasa. Jangka waktu perkawinan adalah 5 tahun (1997-

2002), apabila setelah 5 tahun dirasa ada kecocokan maka 

perkawinan dilanjutkan kembali sampai keduanya merasa bosan 

atau tidak cocok lagi. 

2). Selama kawin kontrak Shinta harus tinggal bersama Husein. 

3). Selama kawin kontrak berlangsung Shinta tidak boleh mempunyai 

anak, jika Shinta sampai hamil maka kesepakatan kawin kontrak 

mereka berakhir. 

4). Apabila sebelum jangka perkawinan berakhir, Shinta meninggalkan 

Husein, maka Shinta tidak berhak mendapatkan membawa harta 

apapun yang sudah diberikan Husein kepadanya. 

5). Setiap bulannya Husein akan memenuhi semua kebutuhan ekonomi 

Shinta. Setiap bulannya Shinta mendapatkan jatah uang bulanan 

yang jumlahnya tidak tetap tergantung pemberian Husein. 

Pada awalnya kehidupan Shinta dan Husein berlangsung 

bahagia, terutama bagi Shinta karena setiap bulannya kehidupan 

ekonominya tercukupi. Namun pada tahun-tahun terakhir Shinta merasa 

tertekan karena selama perkawinan Husein tetap menginginkan adanya 

hubungan profesional diantara mereka, jadi Shinta tetap bekerja sebagai 
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buruh di perusahaan milik Husein. Padahal sebagai istri, walaupun 

hanya sebagai istri kontrakan, Shinta mengharapkan statusnya akan 

menjadi lebih baik tidak menjadi buruh lagi. Selain itu selama 

perkawinan Shinta dilarang terlalu sering berinteraksi dengan 

keluarganya, sehingga Shinta jarang mengunjungi keluarganya, apalagi 

memberikan uang, karena Husein sangat mengawasi keuangan Shinta. 

Jadi walaupun sekarang kehidupan Shinta berlebihan uang tetapi dia 

tidak bisa membantu keluarganya. Hubungan Shinta dengan 

keluarganya menjadi renggang. Keadaan ini menyebabkan Shinta 

merasa tertekan, dan berpikir percuma dia melakukan kawin kontrak 

jika tidak bisa membantu keluarganya. 

Perbedaan pendapat juga sering terjadi antara mereka, hal ini 

dikarenakan perbedaan-perbedaan pemikiran akibat perbedaan 

kebudayaan diantara mereka. Keadaan tersebut semakin membuat 

Shinta tersiksa, dan merasakan tidak ada keuntungan dan kebahagiaan 

yang diperoleh dari kawin kontrak yang dia jalani. Pada akhirnya 

sebelum masa kawin kontraknya berakhir Shinta meninggalkan Husein 

dan kembali kepada orang tua dan keluarganya. Padahal sesuai dengan 

kesepakatan apabila Shinta meninggalkan Husein maka dia tidak berhak 

atas harta yang diberikan Husein selama masa perkawinan. Setelah 

memutuskan mengakhiri perkawinannya, Shinta kembali ke 

keluarganya, namun karena malu dengan masyarakat yang mengetahui 
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ia kawin dengan orang asing tapi tidak punya apa-apa, akhirnya Shinta 

memutuskan untuk bekerja ke Jakarta. 

b). Kasus 2, kawin kontrak yang dilakukan oleh Indah (nama samaran), 30 

tahun, dengan Robert (nama samaran), 50 tahun, warga negara asing 

berkebangsaan Perancis. 

Indah dan Robert pertama kali bertemu pada tahun 2000. Indah 

yang waktu itu bekerja di perusahaan dealer mobil di Jepara. Setiap 

harinya bersama kedua temannya naik angkutan umum untuk sampai ke 

tempat kerjanya. Sedang Robert yang saat itu belum memiliki usaha 

mebel sendiri, bertempat tinggal di Kudus dan sering melewati jalan 

raya di depan rumah Indah. Pada suatu hari Robert mengajak Indah dan 

kedua temannya untuk berangkat ketempat kerjanya bersama-sama. 

Akhirnya setiap hari Robert selalu berangkat ke Jepara bersama Robert. 

Bermula dari pertemuan yang tidak disengaja tersebut, timbul rasa 

keterterikan diantra mereka. Hubungan mereka pun terus berlanjut, 

sampai akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan kawin kontrak 

pada akhir tahun 2000. 

Setelah sepakat untuk melakukan kawin kontrak, mereka 

kemudian hidup bersama layaknya suami istri yang terikat perkawinan. 

Mereka tidak melakukan perkawinan resmi maupun perkawinan secara 

agama, karena banyak perbedaan diantara mereka. Diantaranya adalah 

perbedaan agama dan perbedaan kewarganegaraan sehingga sulit untuk 

kawin secara resmi atau kawin secara agama Islam. Akhirnya mereka 
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hanya hidup bersama layaknya suami istri namun tanpa ikatan 

perkawinan, yang mengikat mereka adalah sebuah kontrak atau 

perjanjian. Indah pada wawancara tanggal 5 Mei 2005 menjelaskan isi 

perjanjian tersebut adalah: 

1). Indah dan Robert hidup bersama sebagai suami istri. Perkawinan 

mereka berjangka waktu dua tahun. Apabila usaha mebel yang 

sedang dibangun Robert berhasil maka kawin kontrak yang mereka 

akan diperpanjang, namun apabila usaha mebel yang dibangun 

Robert tidak berhasil maka perkawinan mereka berakhir dalam 

jangka waktu dua tahun. 

2). Semua kekayaan Robert yang berupa perusahaan, rumah , tanah 

diatas namakan Indah, tetapi Indah tidak boleh memiliki dan 

menjual harta Robert. 

3). Selama dua tahun Indah tidak boleh memiliki anak. 

4). Setiap bulannya Indah mendapat imbalan Rp. 2.000.000,00. 

Setelah dua tahun, usaha mebel yang dijalankan Robert 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. Karena usaha mebel 

Robert berhasil maka kawin kontrak mereka akhirnya diperpanjang. 

Untuk menutupi perkawinan mereka yang hanya kawin kontrak Indah 

mengingnkan mereka agar bisa menikah secara resmi. Robert tidak 

bersedia menikah secara resmi karena apabila jangka waktu perkawinan 

berakhir proses untuk berpisah sulit apalagi prosesnya sulit. Akhirnya 

mereka sepakat untuk menikah secara agama Islam. Sebelum menikah 

mereka membuat perjanjian baru, dimana perjanjian tersebut dijadikan 
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pedoman dalam menjalankan rumah tangga mereka. Berdasarkan 

wawancara pada tanggal 8 Mei Indah menjelaskan  isi perjanjian baru 

tersebut adalah:  

1). Indah dan Robert sepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri. 

Jangka waktu perkawinan mereka tidak lagi ditentukan berdasarkan 

tahun, tapi didasarkan pada usaha mebel yang dijalankan Robert, 

apabila usaha mebel yang dijalankan Robert bankrut maka 

perkawinan mereka pun usai dan robert kembali ke negaranya. 

2). Karena Robert memiliki keluarga di Perancis, pada usia 65 tahun 

dia ingin kembali kenegaranya dan berkumpul bersama anak, isteri 

dan kedua orang tuanya di Perancis. Maka sebanyak 60%  harta 

kekayaan Robert akan dibawa pulang kenegaranya, dan 40% nya 

akan diberikan pada Indah dan anaknya. 

3). Setiap bulannya Indah memperoleh uang bulanan sebesar Rp. 

3.000.000,00. Karena usaha mebel yang dimiliki Robert 

diatasnamakan Indah, maka Indah berhak memperoleh 10% dari 

laba perusahaan. 

4). Indah boleh mempunyai anak dari Robert, tetapi selanjutnya apabila 

perkawinan mereka berakhir anak tersebut menjadi tanggungan 

Indah. 

Kawin kontrak antara Indah dan Robert masih berlangsung 

sampai sekarang. Nasib Indah mungkin lebih beruntung daripada 

Shinta, karena mendapatkan suami yang baik. Robert tidak mengijinkan 

Indah untuk ikut bekerja di perusahaan mebel miliknya, namun 
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menyuruh Indah untuk lebih berkonsentrasi mengurus rumah tangga 

dan putra mereka yang sekarang berusia dua tahun. Robert tidak pernah 

mencampuri urusan Indah dalam mengatur keuangannya. Indah bebas 

menggunakan uangnya untuk kepentingan pribadinya atau keluarganya. 

Banyaknya keuntungan yang diperoleh Indah karena melakukan kawin 

kontrak menyebabkan dia tidak menyesal melakukan kawin kontrak. 

3. Latar Belakang dan Tujuan Wanita  di Desa Pelemkerep, Kecamatan 

Mayong, Kabupaten Jepara, Melakukan Kawin Kontrak . 

Setelah mengetahui kasus-kasus kawin kontrak yang terjadi di desa 

Pelemkerep, kecamatan Mayong, kabupaten Jepara. Dibawah ini akan 

disajikan tentang hasil penelitian mengenai latar belakang dan tujuan 

wanita di desa Pelemkerep, kecamatan Mayong, kabupaten Jepara 

melakukan Kawin kontrak. 

Latar belakang dan tujuan wanita di desa Pelemkerep melakukan 

kawin kontrak adalah: 

a). Latar belakang yang mendorong wanita di desa Pelemkerep, 

kecamatan Mayong, kabupaten Jepara melakukan kawin kontrak. 

Latar belakang yang mendorong wanita pelaku kawin kontrak 

di desa Pelemkerep bersedia melakukan kawin kontrak adalah: 

1). Latar Belakang Ekonomi 

Latar belakang ekonomi dan adanya keinginan untuk 

mengubah kesejahteraan keluarga, menjadi alasan dua wanita di 

desa Pelemkerep melakukan kawin kontrak dengan pria asing. 
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Kehidupan ekonomi keluarga Indah dan Shinta termasuk biasa-

biasa saja dan bahkan cenderung kekurangan menjadi alasan 

utama mereka bersedia melakukan kawin kontrak. 

Berdasarkan wawancara dengan Shinta pada tanggal 26 

Mei 2005, mengatakan: 

“Saya kira wajar apabila setiap orang ingin hidup senang dan 
berlebihan materi, apalagi sebelumnya saya berasal dari keluarga 
pas-pasan. Ketika datang kesempatan bagus yang dapat 
mengubah nasib saya dan keluarga dengan hanya melakukan hal 
yang mudah tentu saya bersedia melakukannya. Cukup dengan 
menjadi istri kontrakan saya bisa mendapatkan banyak uang.” 

 
Shinta adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Ayahnya 

adalah seorang pensiunan DPU Pengairan dan ibunya hanya ibu 

rumah tangga biasa. Keluarga Shinta adalah keluarga biasa yang 

hidup sederhana. Tanggungan keluarga Shinta tergolong berat 

karena pada saat itu seorang kakaknya kuliah di sebuah 

universitas di Semarang, Shinta sendiri kuliah di Kudus, dan 

adiknya masih sekolah di SLTP, sudah pasti pengeluaran keluarga 

Shinta sangat besar. Dengan gaji ayah Shinta yang hanya seorang 

pensiunan dengan tanggungan yang berat menyebabkan keluarga 

Shinta harus hidup serba sederhana agar semua kebutuhannya 

dapat terpenuhi. Atas alasan inilah sambil kuliah Shinta bekerja, 

dengan tujuan agar dia dapat membantu keluarganya disamping 

untuk mengisi waktu luangnya. Shinta bekerja sebagai buruh 

amplas di perusahaan milik Husein. Namun karena pandai 

berbahasa inggris Shinta cepat dikenal oleh bos-bos di perusahaan 



 73

tempat dia bekerja sampai akhirnya dikenal Husein. Hubungan 

mereka terus berlanjut sampai akhirnya mereka melakukan kawin 

kontrak pada tahun 1997 sampai 2002. 

Pada awalnya keluarga Shinta menentang keinginan 

Shinta untuk melakukan kawin kontrak, namun karena Shinta 

terus mendesak dan demi kepentingan keluarga juga akhirnya 

orang tua Shinta mengijinkan. Menurut penuturan Sudaryono, 

ayah Shinta pada wawancara tanggal 23 April 2005, mengatakan: 

“Sebagai orang tua pada awalnya tentu saja saya tidak 
mendukung keputusan anak saya untuk melakukan kawin 
kontrak. Tapi karena Shinta terus memaksa dan setelah 
mendengar penjelasan mengenai tujuannya melakukan kawin 
kontrak  yang demi kepentingan keluarga. Saya jadi terharu, dan 
mengijinkan dia melakukan kawin kontrak”. 

 
Latar belakang ekonomi yang pas-pasan juga menjadi 

alasan bagi Indah untuk melakukan kawin kontrak, seperti 

penuturan  Indah: 

“Alasan utama kenapa saya melakukan kawin kontrak ya 
kepentingan ekonomi. Dari kecil keluarga saya hidup susah. Ayah 
saya meninggal pada saat saya masih kecil. Ibu saya harus banting 
tulang untuk bisa menghidupi keluaraga kami. Saya selalu punya 
keinginan untuk bisa membahagiakan ibu yang sudah payah 
selama ini. Saya kawin kontrak juga supaya hidup keluarga saya 
tidak susah terus, saya juga tidak ingin hidup serba pas-pasan, 
tentu saja saya bersedia melakukan kawin kontrak apalagi hal itu 
tidak sulit kan”. (Wawancara pada tanggal 6 Mei 2005). 

 
Hampir sama dengan Shinta, Indah juga berasal dari 

kelurga sederhana. Ayahnya meninggal dunia pada saat Indah 

masih kecil, ibunya berprofesi sebagai guru sekolah dasar (SD). 

Indah merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Latar 
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belakang kehidupan ekonomi keluarga yang kurang menjadi 

alasan kuat Indah bersedia melakukan kawin kontrak . disamping 

itu hubungan dengan pacarnya yang seorang polisi tidak berjalan 

lancar, semakin menguatkan niatnya untuk melakukan kawin 

kontrak, apalagi ibunya mendukung keputusannya. Keinginannya 

melakukan kawin kontrak semakin kuat dengan harapan dia dapat 

memperbaiki kehidupan ekonomi diri dan keluarganya. 

Wawancara dengan Sih Panganti, ibu dari Indah 

mengatakan: 

“Sebelum kawin dengan Robert, Indah pacaran dengan polisi tapi 
karena hubungannya gak jelas, saya menyuruh Indah kawin 
dengan Robert saja. Kalau dia kawin dengan Robert banyak 
keuntungan yang bisa diperoleh terutama untuk dia sendiri dan 
keluarga, tidak masalah kawin nya hanya sementara yang penting 
setelah itu dia dapat banyak uang untuk modal hidupnya nanti” 
 

2). Latar belakang agama 

Masyarakat desa Pelemkerep adalah masyarakat yang 

religius, hal ini bisa dilihat dari pola pikir masyarakt dalam 

memberikan pendidikan bagi anak. Para orang tua menganggap 

sekolah dan belajar agama merupakan dua hal yang sama-sama 

penting. Para orang tua biasanya menyekolahkan anaknya di 

sekolah formal pada pagi sampai siang hari, pada sorenya anak-

anak dimasukkan sekolah islam (atau oleh masyarakat sering 

disebut sekolah arab), dan pada malam harinya anak-anak belajar 

mengaji dirumah-rumah guru ngaji yang ada di dekat rumahnya. 

Pendidikan agama di desa Pelemkerep jiga didukung lembaga-
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lembaga pendidikan seperti TK Al Qur’an, sekolah-sekolah islam, 

dan pondok pesantren. 

Tidak semua orang tua mementingkan pendidikan agama 

bagi anak-anaknya, sebagian ada yang hanya mementingkan 

pendidikan formal. Seperti yang dituturkan oleh Tri Sayekti ,  ibu 

dari Shinta, pada wawancara tanggal 24 April 2005, menjelaskan: 

“Sebagai orang tua menyekolahkan anak adalah kewajiban. Saya 
memilih sekolah umum untuk anak-anak saya karena dari sekolah 
itu mereka dapat bekal untuk hidup kelak. Untuk pendidikan 
agama kami tidak menyekolahkannya di sekolah arab karena gak 
ada biaya, disekolah umum kan sudah diajari juga, paling kami 
menyuruhnya ngaji itu pun kalo mau kalo tidak mau ya saya tidak 
maksa. Anak-anak lebih suka main ya terserah mereka”. 
 

Sedangkan Sih Panganti, Ibu dari Indah pada wawancara 

tanggal 6 Mei 2005, mengatakan: 

“Setiap orang tua pasti ingin memberikan pendidikan yang terbaik 
pada anaknya, begitu juga saya selalu berusaha agar anak-anak 
saya pendidikannya bagus. Sewaktu anak saya sekolah di SD, 
mereka juga sekolah arab. Tapi setelah lulus SD dan masuk SMP 
saya menyuruhnya gak usah sekolah arab lagi takut sekolahnya 
keteteran”. 
 

Berdasarkan keterangan dari  Tri Sayekti dan  Sih 

Panganti, yang masing-masing adalah ibu dari Shinta dan Indah, 

dapat dilihat bahwa dalam keluarga mereka berdua pendidikan 

agama bukanlah prioritas utama, yang terpenting adalah 

pendidikan formal di sekolah. Pendidikan formal terakhir Indah 

adalah tingkat SMA, setelah lulus SMA Indah mengambil kursus 

komputer dan akuntansi selama satu tahun. Sedangkan Shinta 

sebelum melakukan kawin kontrak adalah mahasiswa semester 
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lima  jurusan Bahasa Inggris. Namun pendidikan mereka yang 

tinggi tidak diimbangi penanaman pendidikan agama dengan baik 

dalam keluarga mereka. Indah dan Shinta memang mendapatkan 

pendidikan agama disekolah, tapi dalam keluarga mereka nilai-

nilai agama tidak dominan diterapkan. Jadi nilai-nilai agama tidak 

mengakar kuat pada diri mereka, sehingga pola pikir dan perilaku 

mereka kadang-kadang tidak sesuai dengan nilai keagamaan. 

Walaupun mereka memiliki latar belakang pendidikan yang 

tinggi, namun karena kurang taat beragama mereka akhirnya 

bersedia melakukan kawin kontrak. Padahal Indah dan Shinta 

mengetahui kawin kontrak dilarang oleh agama, namun dengan 

alasan ekonomi mereka melakukannya. 

Wawancara dengan Indah pada tanggal 26 April 2005, 

mengatakan: 

“Saya tahu perkawinan semacam ini dilarang oleh hukum agama 
dan negara, tapi kan kata Robert tidak ada aturan yang melarang 
pelaksanaan kawin kontrak, toh itu urusan kami berdua dengan 
yang diatas. Masyarakat juga menganggap perkawinan semacam 
itu buruk tapi ya itu urusan pribadi masing-masing bukan urusan 
masyarakat. Yang penting dengan pengetahuan yang saya miliki 
saya berusaha membuat perjanjian yang akan lebih banyak 
keuntungannya bagi saya sehingga tidak sia-sia saya kawin 
kontrak”. 
 

Sementara Shinta menuturkan sebagai berikut: 

“Beruntung pendidikan saya lumayan walaupun akhirnya kuliah 
saya tidak selesai, tapi dengan bekal kemampuan saya bisa 
membuat perjanjian yang sama-sama menguntungkan baik bagi 
saya maupun Robert, jadi kepentingan kami berdua sama-sama 
tercapai. Sebelum melaksanakan kawin kontrak saya tahu 
perkawinan ini dilarang dan dianggap buruk masyarakat tapi saya 
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punya kepentingan dan tidak akan selamanya melakukan 
perkawinan semacam ini, akan ada waktunya kami berpisah jadi 
ya urusan saya pribadi”. 
 

3). Latar belakang sosial 

Manusia adalah mahluk sosial yang selalu membutuhkan 

orang lain dalam menjalankan kehidupannya. Manusia tidak bisa 

hidup tanpa orang lain, manusia harus selalu berhubungan dengan 

orang lain. Bentuk hubungan antar manusia dalam masyarakat 

dipengaruhi beberapa faktor diantaranya tempat dimana hubungan 

manusia itu belangsung. 

Pada masyarakat pedesaan hubungan yang terjadi lebih 

bersifat erat dan lebih dan mendalam. Sistem kehidupan biasanya 

berkelompok berdasarkan sistem kekeluargaan. Sebagian 

pekerjaan penduduknya adalah petani, pekerjaan diluar pertanian 

hanya sambilan saja. Masyarakat desa cenderung kearah agama, 

dan bersifat religius. Pengendalian sosial masyarakat desa terasa 

sangat kuat yang menyebabkan rasa persatuan erat sekali, yang 

kemudian mnimbulkan saling mengenal dan saling menolong 

yang akrab. 

Pada masyarakat kota hubungan antar antar manusia lebih 

bersifat perseorangan atau individualistis. Orang kota pada 

umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung 

pada orang lain. Kehidupan keagamaan pun berkurang bila 

dibandingkan masyarakat pedesaan. Masyarakat kota juga 
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beragama namun suasana religius tidak sekuat masyarakat desa, 

hal ini disebabkan cara berfikir masyarakat yang rasional yang 

didasarkan pada perhitungan eksak yang berhubungan dengan 

realita masyarakat. 

Dilihat dari ciri masyarakat di atas masyarakat desa 

Pelemkerep termasuk masyarakat pedesaan. Terlihat dari 

masyarakatnya yang masih bersifat religius, walaupun pekerjaan 

sebagian besar masyarakatnya bukan petani karena memang tidak 

ada lahan pertanian di desa Pelemkerep. Namun seiring dengan 

perkembangan zaman, keadaan masyarakat desa Pelemkerep juga 

banyak berubah. Dulu pengendalian sosial masyarakat terasa 

sangat kuat, namun seiring perkembangan zaman pengendalian 

sosial masyarakat mulai berkurang. Rasa kebersamaan dalam 

masyarakat tidak seerat dulu, sikap individualisme menjadi lebih 

dominan, masing-masing individu hanya memikirkan kepentingan 

kepentingannya masing-masing dan cenderung mengabaikan 

keadaan sosial di sekitarnya. Sebagian warga desa Pelemkerep 

bekerja diluar desa Pelemkerep, sehingga interaksi sosial  secara 

efektif lebih sering terjadi di malam hari. Keadaan tersebut 

menyebabkan pengendalian sosial terhadap masalah-masalah 

dalam masyarakat pun mulai berkurang. 
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Indah dan Shinta merupakan contoh warga desa 

Pelemkerep yang bekerja diluat desa Pelemkerep. Mereka biasa 

berangkat kerja pada pagi hari dan pulang pada sore hari. Setelah 

pulang kerja mereka lebih sering berada di dalam rumah, 

sehingga jarang melakukan interaksi dengan masayarakat sekitar. 

Dengan latar belakang hubungan sosial yang kurang akrab dan 

kondisi pengendalian sosial masyarakat yang kurang erat, menjadi 

salah satu faktor yang mendorong mereka melakukan kawin 

kontrak. Karena walaupun Indah dan Shinta melakukan kawin 

kontrak masyarakat tidak tahu dan tidak bisa mengambil tindakan 

apa-apa. 

Seiring semakin majunya kehidupan masyarakat, 

pengendalian sosial terhadap permasalahan-permasalahan yang 

terjadi dalam masyarakat mulai berkurang. Hal ini bisa dilihat 

ketika ada warga yang melakukan kawin kontrak, aparat desa dan 

masyrakat sekitarnya tidak berbuat apa-apa. Padahal dulu setiap 

ada warga desa Pelemkerep yang melakukan pelanggaran aparat 

desa dan masyarakat langsung mengambil tindakan tegas. 

Misalnya apabila diketahui ada pasangan yang hidup bersama 

padahal diketahui mereka belum menikah, warga dan ketua RT 

serta aparat desa akan mendatangi rumah warga desa tersebut 

untuk dimintai keterangan. Sekarang pada saat permasalahan 

kawin kontrak terjadi masyarakat tidak berbuat apa-apa. Menurut 



 80

sebagian warga desa permasalahan kawin kontrak adalah urusan 

pribadi orang-orang yang melakukan kawin kontrak tersebut. 

Seperti yang diceritakan oleh Aris Junaedi (35 tahun), 

pada wawancara tanggal 28 April 2005: 

“Warga disini hampir semua mendengar desas-desus ada yang 
dulu pernah melakukan kawin kontrak. Tapi kami nggak tahu 
pastinya bagaimana soalnya itu kan urusan pribadi masing-
masing, keluarganya saja tenang-tenang, jadi masyarakat ya tidak 
berbuat apa-apa. Masalahnya kawin kontrak itu kan urusan 
pribadi mereka masing-masing'’.  
 

Tidak adanya tindakan terhadap pelaku kawin kontrak di 

desa Pelemkerep, juga dibenarkan oleh Heri Susanto, S.Sos, 

selaku sekretaris desa Pelemkerep, yang mengatakan: 

“Desas-desus adanaya warga desa Pelemkerep yang melakukan 
kawin kontrak memang sudah lama terdengar. Dari aparat desa 
pun berusaha melakukan pengecekan. Secara pribadi saya tidak 
mengenal kedua wanita tersebut, kalau dengan orang tuanya saya 
kenal. Saya bahkan mendatangi rumah kedua orang tuanya untuk 
menanyakan hal tersebut, tapi merek atidak mengaku. Namun dari 
penjelasan mereka saya bisa simpulkan kalo anak mereka kawin 
kontrak soalnya mereka bilang kawinnya sementara saja. Tapi 
kami sebagai aparat desa tidak bisa berbuat apa-apa, soalnya tidak 
ada aturan yang melarang perkawinan  semacam itu, kecuali 
memang ada sanksinya tentunya akan kami tindak, toh itu urusan 
pribadi wanita tersebut segala akibat wanita tersebut yang akan 
menanggung”. (Wawancara tanggal 21 April 2005) 
 

4). Latar belakang budaya 

Selain kondisi sosial masyarakat yang menjadi latar 

belakang yang mendorong  kawin kontrak, kondisi budaya 

masyarakat juga berpengaruh besar. Budaya masyarakat Jepara 

pada umumnya dan masyarakat desa Pelemkerep pada khususnya 

dikenal dengan budaya matrealistis. Keberadaan industri yang 
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semakin maju pada masyarakat Jepara banyak mengubah pola 

pikir masyarakat menjadi matrealistis, menilai segala sesuatu 

hanya dari uang. Kedudukan sosial dalam masyarakat dinilai dari 

seberapa banyak harta yang dimilikinya. Budaya matrealistis 

melahirkan perilaku-perilaku yang hanya mementingkan uang 

semata termasuk beberapa kasus kawin kontrak yang terjadi pada 

masyarakat Jepara beberapa tahun belakangan ini. Budaya 

matrealistis menimbulkan perilaku-perilaku yang menggunakan 

segala cara untuk mendapatkan uang termasuk melakukan kawin 

kontrak. 

Wawancara dengan Indah pada tanggal 7 Mei 2005, 

mengatakan: 

“Jujur saja saya nggak terlalu kenal dengan tetangga saya, 
hubungan saya kurang akrab dengan tetangga. Saya melakukan 
kawin kontrak, tetangga tahu atau tidak, saya juga nggak tahu dan 
saya nggak mau terlalu ambil pusing. Saya orang yang nggak 
suka ngurusin orang lain, mungkin karena itu orang lain nggak 
suka ngurusin saya. Keadaan ini justru baik buat saya jadi tidak 
ada yang ngurusin masalah saya, dan saya bisa melakukan apa 
yan saya inginkan dan mencapai tujuan yang saya harapkan. 
Urusan saya ya urusan saya, urusan mereka ya urusan mereka. 
Keadaan ini justru baik untuk kehidupan yang saya jalani 
sekarang. Yang penting tujuan saya tercapai bisa membahagiakan 
ibu saya, dan bisa hidup senang berlimpah materi” 
 

Sementara Shinta pada wawancara tanggal 4 Mei 2005, 

mengatakan: 

“Pada saat masih melakukan kawin kontrak saya tidak peduli 
omongan orang lain, cuek saja inikan masalah pribadi saya. Saya 
mikir paling-paling jadi omongan tetangga, nanti kalau saya 
sudah kaya mereka akan kagum dan memandang lebih kepada 
saya. Tapi setelah kawin kontrak saya selesai dan kehidupan saya 
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tidak berubah saya malu dengan keadaan saya. Saya tidak tahu 
orang-orang masih membicarakan saya atau tidak. Saya malu 
dengan tetangga walaupun paling-paling mereka nggak ngurusin 
saya tapi rasanya tetap malu. Akhirnya saya lebih memilih kerja 
di Jakarta daripada tinggal dirumah saya malu”. 
 

b). Tujuan wanita di desa Pelemkerep melakukan kawin kontrak. 

Tujuan wanita di desa Pelemkerep melakukan kawin kontrak 

adalah: 

1). Tujuan ekonomi 

Terjadinya dua kasus kawin kontrak di desa Pelemkerep, 

yang paling utama adalah dilatar belakangi oleh tujuan ekonomi. 

Mereka beranggapan bahwa dengan melakukan kawin kontrak, 

maka mereka akan dapat memperbaiki kesejahteraan ekonomi baik 

dirinya sendiri maupun keluarganya. Karena yang menjadi tujuan 

utama dilakukan kawin kontrak adalah ekonomi. 

Seperti yang dikatakan Shinta, 29 tahun, yang pernah 

melakukan kawin kontrak kurang lebih lima tahun: 

“Saya bersedia melakukan kawin kontrak dengan orang asing, 
karena saya ingin memperbaiki kehidupan ekonomi saya dan 
keluarga saya. Kalo hanya dengan kerja sebagai buruh saya tidak 
akan bisa membantu keluarga, dengan kawin kontrak saya bisa 
meningkatkan kesejahteraan keluarga saya.” (Wawancara dengan 
Shinta pada tanggal 22 April 2005). 
 

Keuntungan ekonomi juga menjadi tujuan utama Indah 

melakukan kawin kontrak dengan pria asing, seperti penuturannya 

pada wawancara tanggal 6 mei 2005, mengatakan: 

“Sebenarnya sebelum kawin kontrak dengan Robert, saya sudah 
punya pacar polisi. Namun karena hubungan kami tidak berjalan 
dengan mulus, dan saya merasa masa depan saya akan lebih baik 
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kalo menikah dengan Robert, akhirnya saya putuskan untuk kawin 
dengan Robert, walaupun hanya bersifat sementara yang penting 
banyak keuntungan yang saya peroleh. Dari perkawinan ini banyak 
keuntungan secara ekonomi yang saya peroleh. Sekarang 
kehidupan ekonomi saya dan kelurga tidak kekurangan seperti dulu 
lagi.” 

Berdasarkan  wawancara dengan Abdul Rosyid, BA., yang 

juga Kepala Desa Pelemkerep mengatakan: 

“Kedua wanita yang melakukan kawin kontrak tersebut berasal dari 
keluarga biasa-biasa saja, tidak kekurangan tidak juga berlebihan. 
Tujuannya melakukan kawin kontrak tentu saja tujuan ekonomi, 
pengen kaya dan hidup senang dengan cepat, akhirnya mereka 
kawin kontrak.” (Wawancara tanggal 28 April 2005). 
 

2). Motif Biologis 

Sudah menjadi kodrat bahwa setiap manusia yang 

diciptakan Tuhan memiliki nafsu biologis. Dorongan nafsu biologis 

ini yang kemudian menimbulkan hubungan antra pria dan wanita. 

Untuk bisa menyalurkan kebutuhan biologisnya hubungan antara 

pria dan wanita yang sudah dewasa tersebut harus melalui lembaga 

perkawinan. Di Indonesia yang masih kental dengan adat istiadat 

dan budaya ketimurannya masih menganggap tabu kehidupan 

bebas terutama kebebasan dalam menyalurkan nafsu biologis. 

Perkawinan merupakan satu-satunya lembaga yang sah untuk 

menyalurkan nafsu biologis manusia. 

Adanya dorongan nafsu biologis juga yang menjadi salah 

satu tujuan para wanita tersebut melakukan kawin kontrak. Namun 

bagi mereka motif biologis bukan tujuan utama mereka melakukan 

kawin kontrak. 
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Menurut pengakuan Indah pada wawancara tanggal 6 Mei 

2005, menyalurkan kebutuhan biologis bukan tujuan utamanya 

melakukan kawin kontrak, yang paling utama adalah motif 

ekonomi. Namun menurut Robert, seperti yang diceritakan oleh 

Indah, tidak bisa dipungkiri bagi Robert menyalurkan kebutuhan 

biologis adalah tujuan utamanya melakukan kawin kontrak. Robert 

yang berada jauh dari sang istri, tidak bisa menyalurkan kebutuhan 

biologisnya, dengan kawin kontrak kebutuhan biologis Robert bisa 

terpenuhi secara aman.  

Sedangkan bagi Indah memenuhi kebutuhan biologis 

Robert adalah prioritas utama yang harus dia lakukan agar Robert 

tidak berpaling pada wanita lain. Namun sebagai manusia normal 

Indah juga harus menyalurkan kebutuhan biologisnya, maka selain 

tujuan ekonomi Indah juga memiliki tujuan untuk menyalurkan 

kebutuhan biologis yang ia miliki secara aman. 

Sedangkan Shinta pada wawancara tanggal 23 April 2005, 

menjelaskan bahwa, tujuan ekonomi baginya memang lebih 

menjadi prioritas utama daripada tujuan biologis. Namun bagi 

Shinta menjadi tempat pemenuhan kebutuhan biologis Husein 

bemata-mata bukanlah hanya sekedar suatu kewajiban, tetapi lebih 

sebagai bentuk pengabdian dan rasa cinta yang dimilikinya kepada 

Husein. Shinta yang pada waktu berkenalan dengan Husein  

bekerja sebagai buruh di perusahaan milik Husein merasa bangga 
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dan tidak menyangka Husein mengajaknya menikah walaupun 

hanya sebatas kawin kontrak. Keadaan tersebut membuatnya 

terharu dan menumbuhkan rasa cinta dan pengabdian terhadap 

Husein. Selanjutnya menurut Shinta dengan melakukan kawin 

kontrak berarti mereka berdua bisa menyalurkan kebutuhan 

biologis yang mereka miliki. 

Wawancara dengan Heri Susanto, S. Sos, sekertaris desa 

Pelemkerep, mengatakan: 

“Tujuan dua orang wanita tersebut melakukan kawin kontrak lebih 
kepada maksud ekonomi. Kalau hanya tujuan biologis, tidak 
dengan kawin kontrak mereka juga bisa menyalurkan kebutuhan 
biologis yang mereka miliki. Misalnya kawin dengan orang desa 
sini sendiri toh mereka bisa menyalurkan kebutuhan biologisnya.” 
(Wawancara pada tanggal 21 April 2005). 
 

Tujuan biologis pada dasarnya bukan merupakan tujuan 

utama para wanita tersebut melakukan kawin kontrak dengan pria 

asing. Apabila tujuan biologis yang menjadi tujuan utama, mereka 

tidak perlu melakukan kawin kontrak, dengan perkawinan pada 

umumnya pun mereka bisa menyalurkan kebutuhan biologisnya. 

Tujuan utama wanita tersebut melakukan kawin kontrak adalah 

tujuan ekonomi. Keuntungan secara ekonomi hanya bisa mereka 

dapatkan dari kawin kontrak. Tetapi bagi para pria asing yang 

melakukan kawin kontrak pada kasus diatas, motif biologis adalah 

tujuan utama melakukan kawin kontrak. Walaupun tidak menutup 

kemungkinan para pria tersebut juga memiliki tujuan ekonomi 

yaitu untuk mempermudah usanya mebelnya di Jepara. 
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4. Proses Pelaksanaan Kawin Kontrak di Desa Pelemkerep, Kecamatan 

Mayong, Kabupaten Jepara. 

Dari dua kasus kawin kontrak yang terjadi di desa Pelemkerep, 

proses pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan hukum Islam atau dalam 

masyarakat lebih dikenal dengan sebutan kawin sirri. Perkawinan diproses 

sesuai hukum agama Islam, dan tidak tercatat di KUA atau kantor catatan 

sipil, dan biasanya tidak di publikasikan atau diumumkan secara meluas 

kepada masyarakat. 

Pilihan untuk melakukan perkawinan sesuai dengan hukum Islam 

dilatar belakangi beberapa alasan, seperti yang dituturkan Shinta: 

“Pelaksanaan perkawinan kami dengan kawin sirri. Sulit untuk melakukan 
perkawinan lewat KUA, kita kan beda negara jadi susah. Lagi pula 
perkawinannya hanya untuk sementara waktu saja, jadi kalau kawin sirri 
pada waktu untuk berpisah selesai tinggal pisah saja tanpa harus lewat 
jalur persidangan yang rumit, atau misalnya kalo kami cocok tinggal 
diteruskan”. (Wawancara pada tanggal 24 April 2005). 
 

Berdasarkan wawancara dengan Indah pada tanggal 30 Mei 2005 

mengatakan: 

“Saya kawin sirri dengan Robert, karena jelas lebih mudah. Kayaknya 
tidak mungkin untuk menikah lewat KUA, kami kan beda beda agama 
juga beda negara bahkan Robert sudah punya istri di luar negeri sana. 
Lewat KUA kan rumit belum lagi kalau petugas tanya macem-macem 
termasuk perjanjian yang kami lakukan mungkin perkawinan kami akan 
dilarang. Kalo kawin sirri cukup ke kyai, nggak ditanya macem-macem 
ijab qabul selesai". 

 
Pada proses pelaksanaan perkawinannya Shinta dikawinkan oleh 

seorang kyai yang juga berdomisili di desa Pelemkerep. Sebelum 

melaksanakan perkawinan, Shinta dan Husein membuat perjanjian yang 

hanya diketahui mereka berdua yang mengatur mengenai kawin kontrak 
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yang mereka lakukan. Setelah perjanjian disepakati mereka pun segera 

melangsungkan perkawinan. Proses perkawinan Shinta dan Husein adalah 

sebagai berikut: 

a). Shinta dengan disertai kedua orang tuanya datang ke Pak Kyai untuk 

menyampaikan maksud dan tujuannya secara lisan. 

b). Menentukan waktu pelaksanaan perkawinan antara Shinta dengan 

Husein. 

c). Pada hari yang sudah ditentukan, Shinta dan Husein, dengan disertai 

ayahnya sebagai wali nikah, paman dan adik laki-lakinya sebagai 

saksi, perkawinan mereka segera dilaksanakan dengan perantara Pak 

Kyai. 

Pelaksanaan perkawinan dilakukan di rumah Pak Kyai, setelah 

proses perkawinan selesai dirumak Indah diadakan upacara “slametan” 

bagi keluarga mereka sendiri. Perkawinan Shinta dan Husein tidak banyak 

diketahui tetangganya, karena setelah akad nikah tidak ada upacara 

perayaan untuk memberitahukan perkawinan mereka kepada masyarakat. 

Pak Kyai Asnawi yang mengawinkan Shinta dan Husein pada 

wawancara tanggal 6 Mei 2005, menjelaskan: 

“Kalau saya tidak salah, saya menikahkan mereka pada tahun 1997, saya 
kenal dengan kdua orang tuanya. Shinta dan kedua orang tuanya datang 
kemari meminta saya untuk menikahkan putrinya dengan pria asing. Saya 
tanya laki-lakinya islam atau tidak, kata mereka laki-lakinya islam. Terus 
saya tanya lagi kawin dengan orang asing apa nikah mut’ah atau kawin 
sementara atau untuk selamanya, kata mereka ya untuk selamanya. Saya 
menganjurkan mereka untuk kawin resmi saja, mereka tidak mau katanya 
prosedurnya susah. Akhirnya saya bersedia karena pada saat itu tujuan 
saya hanya untuk mencegah perbuatan zina, hidup bersama tanpa ikatan 
perkawinan. Kalau ternyata sekarang diketahui mereka berdua hanya 
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kawin kontrak, saya tidak tahu, dulu mereka bilang perkawinan untuk 
selamanya. Kalo tahu mereka hanya nikah mut’ah saya tidak mau, karena 
nikah mut’ah itu haram dilarang dalam islam. Kalo ternyata mereka cuma 
nikah mut’ah itu urusan mereka bukan urusan saya lagi. Kabarnya 
sekarang mereka sudah bubar ya itu lebih baik, kalo niatnya sudah nggak 
baik mending bubar daripada berdosa”. 
 

Dari keterangan Pak Kyai tersebut dapat disimpulkan bahwa kawin 

kontrak yang dilakukan Shinta dan Husein tidak diketahui banyak orang  

termasuk Pak Kyai yang mengawinkan mereka. Perkawinan secara 

kontrak yang dilakukan Shinta hanya diketahui oleh mereka berdua dan 

keluarganya. 

Proses pelaksanaan kawin kontrak yang dilakukan Shinta hampir 

sama dengan Indah, yaitu dilaksanakan sesuai ketentuan agama islam. 

Namun sebelum melakukan perkawinan sesuai agama islam , Indah dan 

Robert sempat hidup bersama layaknya suami istri tanpa ikatan 

perkawinan, hubungan mereka diikat perjanjian atau kontrak saja. Seperti 

penuturan Indah pada wawancara tanggal 7 Mei 2005: 

“Pada tahun 2000 kami sepakat untuk kawin kontrak. Karena banyaknya 
perbedaan diantara kami seperti beda agama dan perbedaan 
kewarganegaraan, kami sulit untuk kawin sirri atau kawin resmi, ya sudah 
kahirnya kami hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, yang mengikat 
kami sebagai suami istri ya perjanjian yang kami buat. Kesepakatan  kami 
hidup bersama selama dua tahun, selain untuk saling mengenal juga untuk 
melihat usaha Robert berhasil atau tidak, kalau berhasil kawin kontrak 
kami perpanjang, kalau tidak ya sudah selesai. Pada tahun 2002, waktu 
kawin kontrak kami sudah selesai karena usaha mebel Robert suskses 
maka kawin kontrak diperpanjang, saya bersedia asalkan Robert mau 
menikah resmi dengan saya, dengan harapan Robert tidak akan 
meninggalkan saya. Karena prosesnya susah, akhirnya kami kawin secara 
agama islam dan Robert akhirnya masuk islam”. 
 

Proses pelaksanaan perkawinan antara Indah dan Robert hampir 

sama dengan Indah dan Husein. Sebelum perkawinan dilaksanakan 
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terlebih dahulu Indah dan Robert serta orang tua Indah mendatangi Pak 

kyai untuk menyampaikan maksud dan tujuan secara lisan, tapi sebelum 

perkawinan dilaksanakan mereka minta bantuan Pak Kyai untuk 

mengislamkan Robert. Setelah Robert masuk Islam baru ditentukan 

tanggal perkawinan. Sebelumnya Robert dan Indah membuat perjanjian 

baru menggantikan perjanjian yang sudah habis waktunya. Perkawinan 

dilaksanakan di rumah Pak Kyai yang bertempat tinggal di desa sebelah 

desa Pelemkerep. Indah dan Robert, disertai adik laki-lakinya yang 

bertindak sebagai wali nikah, dan teman Robert sebagai saksi, Pak Kyai 

mengawinkan mereka, ibu Indah juga hadir menyaksikan perkawinan 

tersebut. 

Pak Kyai Hasan yang mengawinkan Indah saat dimintai keterangan 

menuturkan : 

“Saya mengawinkan mereka pada tahun 2002. Pertama mereka datang 
meminta saya untuk mengislamkan Robert. Sebelum masuk islam selama 
seminggu si laki-laki saya suruh datang untuk belajar agama islam. Setelah 
bekal agama cukup saya baru mengawinkan mereka. Saya tidak tahu kalau 
perkawinan mereka hanya kontrak, bersifat sementara atau dalam islam 
disebut kawin mut”ah, karenamereka tidak mengatakannya. Kalo tahu niat 
mereka hanya kawin mut”ah, saya tidak akan mengawinkan mereka karena 
kawin mut’ah sudah diharamkan oleh Rasulullah. Kalo ternyata mereka 
kawin mut’ah ya bagaimana lha saya tidak tahu. Saya hanya mengawinkan 
mereka sesuai dengan permintaan mereka dan sesuai aturan agama islam, 
jadi perkawinannya sah. Jika mereka  kawin mut’ah itu urusan mereka 
dengan yang diatas saya tidak mau ikut campur lagi, kewajiban saya cuma 
menikahkan sudah saya lakukan ya sudah, diluar itu bukan tanggung 
jawab saya lagi”. 
 

Hampir sama dengan kasus Indah, kasus kawin kontrak yang 

dilakukan Shinta tidak diketahui oleh Pak Kyai yang menikahkan mereka. 

Kawin kontrak yang mereka lakukan hanya diketahui oleh Indah dan 
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Robert sendiri juga orang tua dan keluarga Shinta. Masyarakat juga tidak 

mengetahui jelasnya hubungan Indah dan Robert karena perkawinan 

mereka tidak dirayakan dan dilakukan diam-diam. Masyarakat hanya 

sering melihat Shinta bersama pria asing tapi tidak mengetahui kejelasan 

status hubungan mereka, hanya sering terdengar kabar Indah melakukan 

kawin kontrak dengan pria asing. 

 
B. Pembahasan 

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa. 

Perkawinan akan berjalan baik apabila didasari oleh perasaan saling 

mencintai, saling setia, saling menghormati, antara suami istri, dengan 

mempunyai bekal jasmani dan rohani yang matang yang dilengkapi dengan 

materiil dan spirituil yang dapat mendorong, menciptakan dan 

mempertahankan sebuah perkawinan yang kekal yang telah dibentuk 

sehingga apa yang menjadi tujuan dari perkawinan itu sendiri dapat tercapai. 

Sekali suatu perkawinan dilaksanakan, maka perkawinan tersebut 

akan bersifat kekal untuk selama-lamanya, tidak boleh diputuskan begitu saja. 

Agama Islam memperbolehkan adanya perceraian namun menjadikannya 

sebagai hal yang paling dibenci Allah SWT. Apalagi melakukan perkawinan 

yang hanya bersifat sementara dan didasari tujuan ekonomi, tentu saja sangat 

bertentangan dengan tujuan perkawinan yang sangat mulia. Perkawinan 

sementara atau terkenal dengan istilah kawin kontrak lebih didominasi 
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kepentingan ekonomi serta tidak ada niat dari kedua belah pihak untuk 

membentuk sebuah perkawinan yang kekal, seperti kasus yang terjadi di desa 

Pelemkerep. 

Dari beberapa kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

latar belakang dan tujuan wanita di desa Pelemkerep melakukan kawin 

kontrak diperoleh berbagai macam gambaran dan paparan dari para pelaku 

serta pendapat dari tokoh masyarakat dan tokoh agama. Untuk memberikan 

suatu gambaran dari hasil penelitian maka perlu kiranya peneliti membahas: 

1. Latar belakang dan tujuan wanita di desa Pelemkerep, kecamatan 

Mayong, kabupaten Jepara melakukan kawin kontrak. 

Di desa Pelemkerep kawin kontrak merupakan sebuah fenomena 

baru dalam masyarakat. Kawin kontrak sebenarnya cuma istilah untuk 

menggambarkan suatu perkawinan yang bersifat sementara, dan 

pelaksanaannya didasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak atau 

kesepakatan. Kawin kontrak dianggap sebagai perkawinan yang 

menyimpang karena sifatnya yang sementara dan sangat menonjolkan 

keuntungan secara ekonomi daripada membentuk perkawinan yang kekal 

sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa. Para wanita desa Pelemkerep yang 

melakukan kawin kontrak tentunya memiliki latar belakang tersendiri 

sehingga bersedia melakukan perkawinan yang menurut masyarakat 

dianggap menyimpang tersebut. Latar belakang yang mendorong wanita 

wanita di desa Pelemkerep melakukan kawin kontrak adalah ekonomi, 
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agama, sosial dan budaya. Sedang tujuan ekonomi dan biologis menjadi 

tujuan wanita desa Pelemkerep melakukan kawin kontrak. 

a). Latar belakang  yang mendorong wanita di desa Pelemkerep 

melakukan kawin kontrak adalah: 

1). Ekonomi 

Latar belakang kehidupan ekonomi keluarga yang pas-

pasan menimbulkan keinginan untuk merubah nasib menjadi 

lebih baik, merupakan hal utama yang mendorong Indah dan 

Shinta melakukan kawin kontrak. Shinta adalah tiga bersaudara, 

ayahnya adalah pensiunan DPU pengairan dan ibunya hanya ibu 

rumah tangga biasa. Pada saat itu kehidupan keluarga Indah 

cenderung pas-pasan karena Shinta dan kakaknya masih kuliah 

dan seorang adiknya masih sekolah, tentu saja menjadi beban 

yang berat bagi keluarganya. Sedang Indah adalah dua 

bersaudara, ayahnya meniggal saat dia masih kecil, ibunya 

berprofesi sebagai guru sekolah dasar. 

Dengan dilatar belakangi kehidupan ekonomi keluarga 

yang kurang mendorong mereka untuk menerima ajakan pria 

asing untuk melakukan kawin kontrak. Keinginan untuk 

meningkatkan kesejahteraan keluarga dan keinginan untuk hidup 

senang, mewah dan berlimpah materi, semakin membulatkan 

tekad Indah dan Shinta untuk melakukan kawin kontrak apalagi 

keputusan mereka didukung orang tua dan keluarganya. 
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2). Agama 

Pada saat  melakukan kawin kontrak Indah dan Shinta 

sebenarnya mengetahui bahwa kawin kontrak bertentangan 

dengan hukum agama islam dan dipandang buruk oleh 

masyarakat. Keuntungan yang menurut mereka banyak 

ditawarkan dalam kawin kontrak membuat mereka bersedia 

melakukan kawin kontrak. Apalagi pendidikan agama dalam 

keluarga Indah dan Shinta bukanlah prioritas utama. Nilai-nilai 

keagamaan tidak ditanamkan dengan baik sejak mereka kecil. 

Orang tua Indah dan Shinta lebih mementingkan pendidikan 

formal daripada pendidikan agama. Pendidikan formal terakhir 

Indah adalah SMA, setelah lulus SMA ia melanjutkan dengan 

kursus akuntansi dan komputer, sedangkan Shinta adalah 

mahasiswa semester lima jurusan Bahasa Inggris. Namun latar 

belakang pendidikan mereka yang tinggi serta pengetahuan dan 

wawasan mereka yang luas tidak di dukung pendidikan agama 

yang baik dalam keluarga mereka Nilai-nilai keagamaan yang 

kurang dalam diri Indah dan Shinta membuat mereka bersedia 

melakukan kawin kontrak. Bagi Indah dan Shinta larangan agama 

bukanlah masalah yang bisa menghalangi mereka melakukan 

kawin kontrak, yang penting tujuan mereka bisa tercapai. 
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3). Sosial Budaya 

Pada masyarakat tradisional, interaksi sosial atau 

hubungan antar individu atau masyarakat berlangsung lebih erat 

dibanding masyarakat perkotaan. Namun seiring perkembangan 

zaman dan pengaruh nilai-nilai dari luar, nilai-nilai kebersamaan 

pada masyarakat tradisional mulai luntur, perlahan-lahan 

kehidupan masyarakat masyarakat tradisional berubah menjadi 

layaknya kehidupan masyarakat kota. Interaksi sosial yang terjadi 

tidak seerat dulu, sekarang niali-nilai individualisme lebih 

menonjol, masing-masing individu lebih mementingkan 

urusannya sendiri daripada urusan orang lain. Kontrol sosial 

masyarakat terhadap terhadap masalah-masalah sosial berkurang, 

masing-masing lebih memikirkan kepentingan individu daripada 

permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. 

Keadaan tersebut juga terjadi di desa Pelemkerep, dimana 

pengaruh nilai-nilai dari luar menyebabkan niali-nilai tradisional 

luntur. Terhadap permasalahan kawin kontrak yang terjadi 

masyarakat tidak berbuat apa-apa, karena menganggap hal 

tersebut urusan pribadi mereka masing-masing. Selain itu budaya 

matrealisme juga berkembang dalam masyarakat desa 

Pelemkerep. Masyarakat menganggap sebuah keluarga hidup 

sejahtera dan terpandang apabila memiliki harta kekayaan yang 
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melimpah, hidup mewah sehingga menimbulkan sikap 

matrealisme dan konsumerisme di kalangan masyarakat. 

Latar belakang sosial budaya pada masyarakat desa 

Pelemkerep turut menjadi pendorong Indah dan Shinta melakukan 

kawin kontrak. Budaya hidup materalisme yang memandang 

kehidupan dari materi seakan memberi ruang bagi wanita tersebut 

untuk melakukan kwin kontrak. Sikap individualisme yang 

berkembang dalam masyarakat dan berkurangnya kontrol sosial 

terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi dalam 

masyarakat menyebabkan para wanita tersebut bebas melakukan 

kawin kontrak. Masyarakat lebih menganggap kawin kontrak 

adalah masalah pribadi bukan masalah masyrakat. 

b). Tujuan wanita di desa Pelemkerep melakukan kawin kontrak adalah: 

1). Ekonomi 

Motivasi utama Indah dan Shinta melakukan kawin 

kontrak adalah keuntungan ekonomi. Keuntungan ekonomi yang 

ditawarkan dalam kawin kontrak menyebabkan Indah dan Shinta 

bersedia melakukan kawin kontrak. Dari keterangan Indah dan 

Shinta bisa diketahui bahwa sebenarnya baik Indah maupun 

Shinta tidak pernah bercita-cita untuk melakukan kawin kontrak, 

namun ketika ada tawaran untuk melakukan kawin kontrak dan 

banyak keuntungan ekonomi yang akan mereka dapatkan 

akhirnya mereka bersedia melakukan kawin kontrak dengan pria 
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asing. Dengan melakukan kawin kontrak Indah dan Shinta 

berharap dapat memperbaiki kehidupan ekonomi dirinya dan 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya. 

2). Biologis 

Sebagai manusia tidak bisa dipungkiri Indah dan Shinta 

memiliki kebutuhan biologis yang harus disalurkan. Pemenuhan 

kebutuhan biologis menjadi salah satu tujuan bagi Indah dan 

Shinta untuk melakukan kawin kontrak. Namun tujuan biologis 

bukan tujuan utama mereka melakukan kawin kontrak, yang 

mejadi tujuan utama adalah tujuan ekonomi. Keuntungan 

ekonomi tidak bisa mereka dapatkan dari perkawinan pada 

umumnya, sedangkan pemenuhan kebutuhan biologis tidak harus 

melalui kawin kontrak, dengan perkawinan pada umumnya 

mereka dapat meyalurkan kebutuhan biologisnya. Bagi Indah dan 

Shinta tujuan pertama yang ingin mereka peroleh dari kawin 

kontrak yang mereka laksanakan adalah tujuan ekonomi, dan 

tujuan yang kedua adalah tujuan biologis. Tujuan biologis tetap 

menjadi tujuan karena sebagai manusia yang normal mereka 

memiliki kebutuhan biologis yang juga harus disalurkan. 

Sebaliknya menurut keterangan Indah dan Shinta, tujuan biologis 

menjadi tujuan utama Robert dan Husein  melakukan kawin 

kontrak, karena jauh dari istri mereka membutuhkan orang lain 

agar bisa menyalurkan kebutuhan biologisnya secara aman. 
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2. Proses pelaksanaan kawin kontrak di desa Pelemkerep, kecamatan 

Mayong, kabupaten Jepara. 

Dari kedua kasus kawin kontrak yang terjadi di desa Pelemkerep, 

perkawinan diproses sesuai dengan hukum agama islam karena 

prosesnya lebih mudah dan cepat. 

Alasan dari Shinta melakukan perkawinan sesuai hukum agama 

Islam, karena prosedurnya mudah dan cepat. Perkawinan yang dilakukan 

Shinta dan Husein hanya bersifat sementara, sehingga percuma 

melakukan perkawinan resmi karena setelah jangka waktu habis mereka 

harus berpisah. Jika perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan UU 

N0.1 tahun 1974, proses untuk berpisah lebih sulit karena harus melalui 

proses persidangan, sedang dengan perkawinan secara agama islam 

proses untuk berpisah lebih mudah. Karena Shinta dan Husein sama-

sama beragama Islam, maka lebih mudah bagi mereka untuk melakukan 

perkawinan sesuai dengan hukum agama Islam. 

Sebelum melaksanakan perkawinan terlebih dahulu Shinta dan 

Husein membuat perjanjian atau kesepakatan yang hanya diketahui 

mereka berdua. Setelah perjanjian dibuat, Shinta dan kedua orang tuanya 

datang kerumah kyai dan menentukan tanggal perkawinan. Pada hari 

yang sudah ditentukan Shinta dan Husein dikawinkan dengan perantara 

Pak Kyai. Berdasarkan keterangan dari Pak Kyai Asnawi yang 

mengawinkan Shinta dan Husein, beliau mengatakan tidak mengetahui 

perkawinan  antara Shinta dan Husein adalah kawin kontrak atau kawin 
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mut’ah, karena keduanya tidak mengatakan hal tersebut sebelum 

perkawinan dilaksanakan. Perkawinan yang dilakukan Shinta dan Husein 

hanya diketahui oleh mereka berdua dan keluarga Shinta, karena setelah 

perkawinan dilaksanakan tidak diadakan upacara perkawinan sehingga  

masyarakat tidak mengetahui perkawinan yang dilakukan Shinta dan 

Husein. 

Indah dan Robert sebelum melaksanakan perkawinan sesuai 

hukum agama islam, selama dua tahun sebelumnya pernah hidup 

bersama layaknya suami istri hanya dengan ikatan perjanjian atau 

kontrak saja. Perbedaan agama dan perbedaan kewarganegaraan 

menyebabkan Indah dan Robert sulit untuk melakukan perkawinan baik 

secara agama islam maupun perkawinan resmi sesuai UU No.1 tahun 

1974. Setelah jangka waktu perkawinan mereka berakhir, dan Robert 

berkeinginan untuk memperpanjang kontrak, Indah mengajukan syarat 

agar mereka melakukan perkawinan secara resmi. Namun karena proses 

perkawinan resmi sulit, maka mereka memutuskan untuk melakukan 

perkawinan secara agama Islam. 

Proses pelaksanaan perkawinan antara Indah dan Robert hampir 

sama dengan proses perkawinan yang dilaksanakan Shinta dengan 

Robert. Setelah membuat perjanjian, perkawinan segera dilaksanakan. 

Robert yang sebelumnya beragama budha, lebih dulu masuk Islam agar 

bisa melangsungkan perkawinan. Robert, Indah dan keluarga Indah 

menhubungi Pak Kyai untuk menyampaikan maksud dan tujuannya, 
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kemudian Pak Kyai menentukan tanggal perkawinan. Pada tanggal yang 

sudah ditentukan Pak Kyai mengawinkan Indah dan Robert. Setelah 

perkwinan dilaksanakan tidak diadakan upacara untuk merayakan 

perkawinan Indah dan Robert. Berdasarkan keterangan dari Pak Kyai 

Hasan yang mengawinkan Indah dan Robert, diketahui bahwa Pak Kyai 

tidak mengetahui mereka melaksanakan kawin kontrak karena mereka 

tidak memberitahu hal tersebut pada Pak Kyai. Perkawinan Indah dan 

Robert hanya diketahui keluarga Indah, masyarakat sekitar tidak 

mengetahui karena tidak ada upacara untuk merayakan perkawinan 

mereka. 

Menurut ketentuan pasal 1 UU No.1 tahun 1974,  perkawinan adalah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. 

Perkawinan menurut hukum islam adalah suatu akad (akatan) yang 

suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah, membentuk keluarga bahagia 

dan kekal, dengan unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Ikatan yang suci antara seorang pria dan seorang wanita, 

2. Unruk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera (makruf, sakinah, 

mawaddah dan rahmah), 

3. Kebahagiaan yang kekal dan abadi penuh kesempurnaan baik moral 

maupun spiritual. 

Kawin kontrak yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada sebuah 

perjanjian atau kontrak yang hanya diketahui kedua belah pihak. Hubungan 

suami istri dalam kawin kontrak timbul karena adanya perjanjian bukan 
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lahir atas dasar ikatan yang suci atau ikatan lahir batin antara seorang pria 

dan seorang wanita sebagai suami istri. Sebuah perkawinan bersifat kekal 

dan abadi, sekali dilaksanakan adalah untuk seumur hidup dan hanya bisa 

diputuskan dengan kematian, sedangkan kawin kontrak hanya merupakan 

perkawinan yang bersifat sementara. 

Perkawinan memiliki peranan yang sangat penting bagi manusia. 

Makna dari perkawinan yang terdapat dalam UU No. 1 tahun 1974 adalah 

perkawinan dapat memnuhi kebutuhan lahiriah sebagai manusia, sekaligus 

terdapat adanya pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk 

membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi 

keduanya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Dari 

perkawinan tersebut diharapkan akan lahir keturunan, sehingga manusia 

dapat melestarikan jenisnya. 

Dalam hukum Islam, dengan melaksanakan perkawinan manusia 

dapat memenuhi kebutuhan baik lahiriah maupun batiniah dan memperoleh 

kebahagiaan dari perkawinan tersebut. Dengan melaksanakan perkawinan 

manusia dapat memelihara kelestarian jenisnya sehingga tidak akan musnah 

dari muka bumi. Perkawinan juga dapat menjaga jalur keturunan (nasab). 

Jika tidak ada perkawinan masyarakat akan dipenuhi manusia-manusia 

tanpa garis keturunan yang jelas. Dengan melaksanakan perkawinan berarti 

menyelamatkan masyarakat dari dekadensi moral, karena hasrat untuk 

menyukai lawan jenis telah terpuaskan dengan perkawinan yang sesuai 

dengan jalan yang halal. 
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Keberadaan kawin kontrak sangat bertentangan dengan nilai-nilai 

luhur yang terdapat dalam perkawinan. Kawin kontrak bertujuan untuk 

memperoleh kebahagiaan yang bersifat sementara dan hanya bersifat 

materiil saja, keturunan bukan merupakan hal yang penting dalam kawin 

kontrak, bahkan keberadaannya kadang tidak diharapkan. Hal tersebut tentu 

saja bertentangan dengan makna perkawinan untuk memelihara kelestarian 

jenis manusia. Kawin kontrak membentuk ikatan sebagai suami istri, namun 

ikatan yang ada hanya merupakan ikatan lahir saja dimana kedua belah 

pihak dapat menyalurkan kebutuhan biologis yang dimiliki. Ikatan dalam 

kawin kontrak lahir dari sebuah perjanjian dimana salah satu pihak akan 

memperoleh imbalan secara ekonomi apabila sudah melaksanakan 

kewajibannya. Jadi yang menonjol dalam kawin kontrak adalah penyaluran 

kebutuhan biologis dan keuntungan ekonomi bukan ikatan lahir batin 

sebagai suami istri sebagaimana dimaksudkan dalam perkawinan menurut 

UU No.1 tahun 1974 dan hukum islam. 

Dalam masyarakat melaksanakan perkawinan tidak hanya 

menyebabkan timbulnya hubungan antara suami dan istri, tetapi perkawinan 

juga menimbulkan hubungan dengan keluarga istri maupun suami, juga 

dengan saudara bahkan hubungan dengan masyarakat. Kawin kontrak yang 

pelaksanaannya berdasarkan sebuah perjanjian yang mengikat kedua pihak 

sehingga hubungan yang muncul hanya antara kedua pihak yang terikat 

perjanjian tersebut. Membina hubungan dengan keluarga atau pihak lain 

dianggap tidak perlu karena salah satu pihak merasa sudah membayar pihak 
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kedua sehingga merasa tidak perlu membina hubungan dengan orang-orang 

diluar pihak kedua. 

Pelaksanaan kawin kontrak tentu saja membawa dampak. Dampak 

bagi para wanita tersebut antara lain, seperti yang dialami Shinta yang 

selama perkawinan dilarang berhubungan terlalu sering dengan keluarganya, 

selain itu Husein selalu mengawasi pengeluaran keuangan yang 

dilakukannya. Shinta merasa tersiksa, selama kawin kontrak dia tidak 

merasakan keuntungan, pada akhirnya sebelum jangka waktu kawin 

kontraknya selesai Shinta meninggalkan Husein. Padahal sesuai 

kesepakatan apabila Shinta meninggalkan Husein maka dia tidak akan 

mendapatkan apa-apa. Sekarang Shinta merasa trauma untuk melakukan 

perkawinan lagi karena takut tidak bahagia dan kecewa untuk kedua 

kalinya. 

Dampak dari kawin kontrak juga akan dirasakan oleh Indah 

walaupun nasibnya lebih baik dari Shinta, bukan berarti tidak ada dampak 

yang akan dia rasakan. Perkawinan Indah dan Robert hanya melalui 

perkawinan secara agama, akan menyulitkan nasib anak Indah kelak. 

Perkawinan Indah tidak tercatat sehingga sulit bagi dia untuk mengurus 

surat-surat untuk anaknya kelak seperti akte kelahiran dan lain-lain.  

Pelaksanaan kawin kontrak yang bertentangan dengan nilai-nilai 

luhur perkawinan tentu saja berdampak bagi wanita tersebut dan juga 

masyarakat. Bagi para wanita tersebut terutama yang perkawinannya gagal 

akan menimbulkan taruma dan rasa malu seperti yang dialami Indah. Anak-
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anak yang dilahirkan dalam kawin kontrak statusnya tidak jelas sehingga 

akan mempengaruhi perkembangan dan masa depan anak itu sendiri. Bagi 

masyarakat kawin kontrak merupakan aib yang dapat memperburuk citra 

masyarakat. Keberadaan kawin kontrak akan merusak nilai-nilai luhur 

perkawinan. 

 



BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

Setelah mengadakan penelitian di desa Pelemkerep, kecamatan 

Mayong, kabupaten Jepara, maka berdasarkan hasil penelitian mengenai latar 

belakang dan tujuan serta proses pelaksanaan kawin kontrak, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Latar belakang yang mendorong wanita di desa Pelemkerep melakukan 

kawin kontrak adalah: 

a. Ekonomi 

b. Agama 

c. Sosial 

d. Budaya 

Sedangkan tujuan wanita di desa Pelemkerep melakukan kawin kontrak 

adalah: 

a. Ekonomi 

b. Biologis 

2. Proses pelaksanaan kawin kontrak di desa Pelemkerep diproses dengan 

hukum agama Islam karena lebih mudah dan cepat. Secara formal proses 

perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum Islam namun dalam 

membangun rumah tangga tidak menjiwai perkawinan sebagaimana diatur 

dalam Islam tetapi lebih disesuaikan dengan perjanjian yang sudah dibuat. 

Dampak dari pelaksanaan kawin kontrak adalah munculnya potensi 



konflik yang sangat besar antara suami istri kaitannya dengan keturunan, 

maupun harta kekayaan masing-masing pihak, sehingga tujuan 

perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 dan hukum Islam yaitu 

membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, dan sejahtera lahir 

maupun batin tidak akan tercapai. 

 

B. SARAN 

Menilai dari hasil kesimpulan diatas penulis memberikan saran: 

1. Bagi para Kyai agar membuat kesepakatan bersama dan berani menolak 

melangsungkan perkawinan sirri karena perkawinan yang demikian tidak 

tercatat dan dapat dijadikan ajang kawin kontrak, serta menyarankan agar 

calon pengantin melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan UU 

No.1 tahun 1974, namun apabila terpaksa melakukan kawin sirri 

hendaknya menanyakan apakah ada perjanjian perkawinan yang 

bertentangan dengan hukum Islam. 

2. Agar diadakan penyuluhan tentang masalah perkawinan dengan meminta 

bantuan para tokoh agama atau tokoh masyarakat melalui kelompok 

pengajian atau perkumpulan 

3. Peran orang tua sangat penting bagi kehidupan anak-anaknya dalam 

pendidikan dan  menanamkan pendidikan agama dengan baik sejak kecil, 

serta melakukan pengawasan terhadap perilaku anak sehari-hari. 



4. Untuk para wanita yang belum menikah perlu lebih memahami tentang 

perkawinan, dan kelak bila melangsungkan perkawinan agar dilaksanakan 

sesuai dengan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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DAFTAR RESPONDEN DAN INFORMAN 

 

NO. NAMA USIA ALAMAT PEKERJAAN 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Shinta  

Indah 

Sudaryono 

Tri Sayekti 

Sih Panganti 

Aris Djunaedi 

Abdul Rosyid, BA 

Heri Susanto S.Sos 

Kyai Asnawi 

Kyai Hasan 

29 th 

30 th 

60 th 

55 th 

50 th 

35 th 

45 th 

35 th 

62 th 

67 th 

Pelemkerep  

Pelemkerep 

Pelemkerep 

Pelemkerep  

Pelemkerep  

Pelemkerep  

Pelemkerep  

Pelemkerep 

Pelemkerep 

Mayong lor 

Wiraswasta  

Wiraswasta  

Pensiunan DPU Pengairan 

Ibu RT 

Guru SD 

PNS 

Kepala Desa 

Sekretaris Desa 

Kyai 

Kyai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

1. Identitas responden 

Nama : 

Umur : 

Pekerjaan : 

Alamat : 

2. Daftar pertanyaan 

a. Bagi pelaku kawin kontrak 

1). Sejak kapan saudara melakukan kawin kontrak? 

2). Sudah berapa lama saudara melakukan kawin kontrak? 

3). Dengan siapa saudara melakukan kawin kontrak? 

4). Apakah saudara melakukan kawin kontrak dengan pria asing? 

5). (jika ya) Mengapa memilih melakukan kawin kontrak dengan pria 

asing? 

6). Bagaimana proses pertemuan saudara dengan suami/istri kontarakan 

sehingga bisa menikah? 

7). Mengapa saudara melakukan kawin kontrak? 

8). Apa keuntungan yang saudara peroleh dari kawin kontrak? 

9). Apa alasan yang mendorong saudara bersedia melakukan kawin 

kontrak? 

10). Apa yang menjadi motif/tujuan sehingga saudara bersedia melakukan 

kawin kontrak? 



11). Apakah proses pelaksanaan kawin kontrak yang saudara lakukan sama 

dengan proses perkawinan pada umumnya? 

12). Bagaimana proses pelaksanaan kawin kontrak yang saudara lakukan? 

13). Apakah ada perjanjian tertulis yang saudara dan suami/istri lakukan 

sebelum kawin kontrak dilaksanakan? Apa isinya? 

14). Bagaimana kehidupan ekonomi saudara sebelum melaksanakan kawin 

kontrak? 

15). Apa pendidikan terakhir saudara? 

16). Bagaimana pendidikan agama dalam keluarga saudara? 

17). Menurut saudara apa arti perkawinan? 

18). Apa saudara tahu adanya Undang-undang Perkawinan? 

19). Apa saudara tahu kawin kontrak dilarang oleh Undang-undang 

perkawinan dan hukum agama Islam? 

20). Apakah budaya perkawiann masyarakat dilingkungan saudara 

mendukung pelaksanaan kawin kontrak? 

21). Bagaimana tanggapan orang tua dan keluarga saudara ketika 

mengetahui saudara melakukan kawin kontrak? 

22). Bagaimana tanggapan masyarakat disekitar lingkungan saudara ketika 

mengetahui saudara melakukan kawin kontrak? 

23). Bagaimana saudara mengatur kehidupan keluarga saudara setelah 

kawin kontrak? 

24). Apa yang akan saudara lakukan setelah kawin kontrak berakhir? 

 



b. Bagi orang tua dari pelaku kawin kontrak 

1). Apa yang saudara ketahui tentang kawin kontrak? 

2). Apakah saudara mengetahui anak saudara melakukan kawin kontrak? 

3). Mengapa saudara mengizinkan anak saudara melakukan kawin 

kontrak? 

4). Bagaimana kehidupan ekonomi keluarga saudara sebelum dan 

sesudah anak saudara melakukan kawin kontrak? 

5). Bagaimana proses perkawinan yang dilakukan anak saudara? 

6). Apa saudara tahu kawin kontrak dilarang hukum negara dan hukum 

agama Islam? 

7). Bagaimana tanggapan masyarakat setelah tahu anak saudara 

melakukan kawin kontrak? 

8). Apa yang akan saudara lakukan setelah kawin kontrak yang dilakukan 

anak saudara berakhir? 

c. Bagi Aparat Desa, Tokoh Agama, dan Masyarakat Desa Pelemkerep 

1). Apakah saudara mengetahui ada warga Desa Pelemkerep yang 

melakukan kawin kontrak? 

2). Menurut saudara, apa yang dimaksud dengan kawin kontrak? 

3). Apakah penyebab terjadinya kawin kontrak menurut pendapat 

saudara? 

4). Menurut saudara apa tujuan mereka melakukan kawin kontrak? 

5). Bagaimana tanggapan saudara terhadap orang yang bersedia 

melakukan kawin kontrak? 

6). Langkah-langkah atau kebijakan apa yang akan saudara lakukan untuk 

mencegah terjadinya kawin kontrak di Desa Pelemkerep? 


	lampiran skripsi ita.doc
	BAB I.doc
	BAB II.doc
	BAB III.doc
	BAB IV.doc
	BAB V.doc

