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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis berkesimpulan sebagai

berikut:

1. Perkaraisbatnikah yang

masuk,secarakeseluruhantahapdanprosedurnyasudahsesuaidenganhukumaca

raperadilan agama sebagaimana yang adadalam HIR / R.Bg.

danPeraturanperundang-undangan yang berlaku.

Prosedurpengajuanperkaraisbatnikah yang sudahberjalan di Pengadialn

Agama Pekanbarudapatdikelompokkanmenjadi lima yaitumendaftarke

Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, membayarpanjarbiayaperkara,

menunggupanggilansidangdaripengadilan,

menghadiripersidangandanpenetapan pengadilan.

2. Persoalan isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon ke Pengadilan

Agama Pekanbaru, diantaranya kerena hilangnya akta nikah dengan alasan

pemohon untuk mengurus harta peninggalan orang tunya, dan untuk

pembuatan paspor serta  untuk membuat akta kelahiran anak, tidak semua

perkara isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru dapat

dikabulkan.

3. Tidak semua perkara isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama

Pekanbaru dapat dikabulkan, hakim memberikan penetapan isbat nikah

yaitu dengan melihat dan memeriksa legal standing (kedudukanhukum)
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pemohon untuk mengajukan perkara isbat nikah di pengadilan agama dan

Fundamentum Petendi (posita) adalah dasar atau dalil gugatan yang berisi

tentang peristiwa dan hubungan hukum isbat nikah dan alasan atau tujuan

dalam mengajukan isbat nikah.

4. Hakim dalammengambilpertimbangandenganmelihatberdasarkanbukti-

buktiyang

adaselamapersidangandanmencocokkanketeranganparasaksiapakahsesuaide

nganposita (faktahukum).Sedangkan1kasus yang

tidakdikabulkanolehPengadilan Agama

Pekanbarudidasarkanolehparapemohon yang

tidakbisamembuktikanpositanya (faktahukum)

karenaPemohontidakbisamenghadirkanbukti-buktidipersidangan,

baikbuktitertulismaupunsaksi-saksi.

5. Akibat hukum terhadap adanya penetapan isbat nikah adalah sahnya

pernikahan secara hukum dan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban

dari suami istri, sedangkan pada perkara yang ditolak secara islam

perkawinannya sah, namun secara hukum perkawinannya tidak sah dan

tidak mempunyai kekuatan hukum.

B. Saran

1. Dalamhalmasalahisbatnikahbanyakdarimasyarakat yang

tidakmengetahuibagaimanatatacara/prosedurmengajukanisbatnikahsebaikny

apemerintahharuslebihluaslagimempublikasikantentangisbatnikahkemasyara

kat agar dapatmemahamitentangisbatnikah.
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2. Perlunya Penyuluhan dan sosialisasi mengenai dampak yang ditimbulkan

dari perkawinan dibawah tangan atau perkawinan siri, penyuluhan mengenai

pentingnya pencatatan perkawinan untuk kehidupan yang akan datang

terhadap anak-anak maupun harta yang peroleh dalam suatu perkawinan di

bawah tangan tersebut. Perkawinan yang dilakukan di bawah tangan segera

dilakukan pencatatan perkawinan sehingga dapat memperjelas status anak

yang dilahirkan, mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi masalah

dikemudikan hari mengenai status perkawinan dan perkawinan itu

mempunyai kekuatan hukum yang kuat.


