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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Dari penjelasan dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya dapat 

ditarik beberapa kesimpulan yaitu : 

1. Mengenai pandangan dan verifikasi saksi yang adil oleh para informan 

dalam hal ini Kepala atau Pegawai Pencatat Nikah dan juga Penghulu di tiga 

tempat Kantor Urusan Agama yang berada di Kota Pekanbaru yaitu Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Tampan, dan Marpoyan Damai, 

bahwa belum memperioritaskan syarat adil bagi saksi nikah, tetapi para 

informan tersebut mempunyai cara tersendiri dalam pandangan dan proses 

verifikasi saksi nikah yang adil. 

2. Dikarenakan sulitnya proses verifikasi saksi yang adil demi menjaga 

perasaan seorang saksi dan memupuk hubungan keharmonisan agar tidak 

muncul masalah, maka dalam penerapannya membuat Pegawai Pencatat 

Nikah di Kantor Urusan Agama menitikberatkan saksi yang adil melalui 

penampilan yang agamis, serta dengan berhusnuzan kepada semua saksi 

yang telah diajukan oleh pihak keluarga kedua calon mempelai. Dalam 

pemenuhan syarat adil pada saksi nikah yang dilakukan oleh pihak Kantor 

Urusan Agama yaitu berupaya dengan mengajak pihak-pihak yang 

melangsungkan perkawinan terutama wali dan saksi untuk beristighfar dan 

bersyahadat. 
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3. Penerapan syarat adil yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di 

Kantor Urusan Agama tempat dilakukannya penelitian yang memilih saksi 

berdasarkan husnuzan dan penampilan yang agamis memang tidak 

menyalahi hukum Islam (fiqih) dan juga Kompilasi Hukum Islam. 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan pandangannya 

terhadap saksi yang adil berupa saran dan masukan. 

1. Bagi Pegawai Pencatat Nikah atau Penghulu selain dengan berhusnuzan 

terhadap saksi yang diajukan oleh pihak keluarga calon mempelai, akan 

tetapi seharusnya juga melakukan verifikasi atau pemeriksaan tentang 

keadilan saksi tersebut. Bisa saja dengan cara memberikan pertanyaan-

pertanyaan yang tidak menyinggung perasaan seorang saksi seperti 

menanyakan latar belakang pendidikan agamanya dan sebagainya.  

2. Kantor Urusan Agama di Kota Pekanbaru hendaknya membuat standarisasi 

penunjukan saksi nikah yang adil atau sebuah aturan baku terhadap hukum 

yang akan dipakai dalam setiap pelaksanaan perkawinan tersebut. 

3. Sebaiknya Kantor Urusan Agama juga melakukan penyuluhan agama 

tentang kriteria adil bagi seorang saksi nikah. Dalam hal pengajuan saksi 

oleh pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan, namun juga perlunya 

penekanan pemahaman oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan 

Agama kepada pihak keluarga calon mempelai tersebut tentang kewajiban 

memilih saksi yang adil dalam pernikahan, dan dapat terlaksananya perintah 

Allah SWT dan Rasul-Nya dan terciptanya suatu pernikahan yang sah. 


