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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

1. Kawin Sirri Daring adalah perkawinan yang belum atau tidak dicatatkan 

pada KUA dan pernikahannya tidak dilakukan dalam satu majelis 

(dilangsungkan jarak jauh) melalui sambungan media internet, misalnya 

melalui media sosial skype atau media online lainnya. Para pihak secara 

visual dapat melihat secara langsung para pihak dan tersambung langsung 

secara virtual. Menurut praktik hukum Islam, praktik kawin sirri daring 

dianggap sah asalkan memenuhi syarat dan rukun perkawinan. 

2. Akibat hukum yang timbul akibat adanya kawin sirri daring diantaranya 

berpengaruh pada: 

a. status perkawinan pelaku kawin sirri daring dipertanyakan 

keabsahannya perkawinannya dan tidak mendapat perlindungan 

hukum oleh negara. Hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak 

dapat dilakukan secara seimbang sebagaimana perkawinan yang sah 

dan tercatat. 

b. status anak yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya 

saja, sehingga seorang ayah biologis tidak mempunyai kewajiban 

alimentasi terhadap anaknya, termasuk kewajiban ayah biologis seperti 

kewajiban untuk menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, 

kewajiban mewarisi, dan menafkahi.  Namun, berdasarkan Putusan 
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Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, seorang anak dapat 

menuntut hak waris dan alimentasi dari ayah biologisnya, asalkan 

dapat dibuktikan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan 

teknologi bahwa anak tersebut memang anak biologis ayahnya. 

Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan agar perkawinan sirri daring 

dianggap sah oleh negara, maka yang dapat dilakukan ialah: 

a. itsbat nikah 

b. pembaharuan nikah (tasjidun nikah). 

 

      4.2 Saran 

1. Kawin sirri walaupun dianggap sah menurut hukum Islam, akan tetapi 

lebih baik untuk tetap tidak dilakukan. Calon suami dan isteri yang hendak 

melakukan kawin sirri terutama secara online lebih baik untuk dilakukan 

secara sah baik menurut agama maupun UU Perkawinan. Dianjurkan bagi 

calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan untuk mencatatkan 

pernikahannya. Hindari melakukan perkawinan sirri baik secara online 

maupun kawin sirri biasa, karena lebih banyak manfaatnya daripada 

mudharatnya. 

2. Dengan mempertimbangkan akibat hukum yang merugikan bagi pihak 

isteri dan anak, maka jika pasangan suami isteri telah terlanjur melakukan 

kawin sirri, agar dimintakan keabsahan pernikahannya dengan melakukan 

itsbat nikah ke Pengadilan Agama atau melakukan pembaharuan nikah 

(tasjidun nikah). 
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