
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ninik mamak memegang peran sentral dalam masyarakat adat di Nagari

Lubuk Alai, karena dalam setiap persoalan dalam masyarakat ninik mamak

yang selalu menengahi dan melakukan penyelesaian setiap sengketa anak

cucu kemenakan yang terjadi di Nagari Lubuk Alai. Dalam perkara hamil

diluar nikah yang dilakukan oleh anak cucu kemenakan tentunya ninik

mamak menjadi orang terdepan dalam menyelesaikan masalah anak cucu

kemanakan mereka. Dan ninik mamak mempunyai kewenangan untuk

memutuskan setiap persoalan yang terjadi dan anak cucu kemanakan akan

melaksanakan keputusan tersebut.

2. Hukum adat tidak mengenal dengan penjara dalam  hukum pidana, namun

dalam hukum ada setiap keputusan atau hukuman yang dijatuhakan kepada

pelaku kejahatan langsung dieksekusi, namun biasanya diberi waktu untuk

meyelesaikannya, seperti perbutan tidak senonoh laki-laki yang

menghamilinya  untuk dikawinkan dan membayar denda adat kapada

masyarakat Nagari Lubuk Alai, dalam hal ini ninik mamak dari pelaku yang

akan menjamin terlaksana setiap sanksi yang dijatuhkan kepada anak, cucu,

kemenakannya.

3. Menikahi wanita yang telah dizinai, jika wanita tersebut betul-betul telah

bertaubat pada Allah dan telah melakukan istibro’ (membuktikan kosongnya

rahim dari mani hasil zina), maka ketika dua syarat ini terpenuhi boleh

menikahi dirinya dengan tujuan apa pun. Jika tidak terpenuhi dua syarat ini,
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maka tidak boleh menikahinya walaupun dengan maksud untuk menutupi

aibnya di masyarakat. Konsekuensi dari menikahi wanita hamil adalah

nikahnya tidak sah, baik yang menikahinya adalah laki-laki yang

menzinainya atau laki-laki lainnya. Inilah pendapat terkuat sebagaimana

yang dipilih oleh para ulama Hambali dan Malikiyah karena didukung oleh

dalil yang begitu gamblang.

B. Saran

1. Kepada ninik mamak Nagari Lubuk Alai agar konsisten dalam menjalankan

hukum adat yang mereka yakini

2. Kepada masyarakat untuk mematuhi hukum adat mereka yang ditetapkan

oleh ninik mamak mereka dalam segala bentuk kejahatan atau tingkah laku

anak, cucu kemenakan

3. Kepada pemerintahan daerah agar memberi ligitimasi kepada ninik mamak

untuk menjalankan hukum adat

4. Kepada anak, cucu kemenakan untuk mematuhi aturan-aturan adat yang ada

dalam nagari mereka (Nagari Lubuk Alai).


