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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian pelaksanaan pernikahan

dibawah tangan dan dibawah umur di Desa Perhentian Luas Kec.

Logas Tanah Darat ini juga memenuhi rukun dan syarat secara Islam

tetapi tidak memenuhi rukun dan syarat dalam hukum Negara.

Pernikahan di bawah tangan dan di bawah umur adalah pernikahan

yang tidak tercatat dan tidak dilindungi oleh hukum Negara.

Pelaksanaan pernikahan di bawah tangan dan di bawah umur ini

seperti pernikahan biasanya yang menggunakan lamaran.

2. Dampak Pernikahan dibawah tangan dan pernikahan dibawah umur Di

Desa Perhentian Luas Kec. Logas Tanah Darat.

a. Dampak pernikahan dibawah tangan meliputi :

a) Terhadap Istri yaitu tidak dinafkahi dalam masa iddah dan

tidak berhak atas harta gono-gini

b) Terhadap anak yaitu tidak bisa mendapatkan Akte Kelahiran

dan tidak bisa mendapatkan nafkah dari ayahnya setelah ayah

dan ibunya bercerai.

c) Terhadap suami, dampak terhadap suami hampir tidak ada

dampak merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah

dibawah tangan dan dibawah umur..
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b. Dampak pernikahan dibawah umur

a) Dampak terhadap ibu yaitu tidak bisa mendapatkan pendidikan

lebih tinggi dan sulit saat melahirkan.

b) Dampak terhadap anak yaitu tingginya angka kematian bayi,

bayi lahir dengan berat badan rendah.

c) Dampak terhadap keluarga yaitu banyak terjadi dan terjadi

pertengkaran.

3. Pernikahan di bawah tangan dan di bawah umur menurut undang-

undang dan hukum Islam

Menurut perudang-undangan pasal 2 ayat 1 dan 2 undang-undang no. 1

tahun 1974 tentang perkawinan yaitu yang berbunyi, ayat 1

perkawinan yang sah apabila dialkukan oleh agama masing-masing

atau kepercayaan masing-masing. Ayat 2 yang berbunyi setiap

perkawinan harus dicatat menurut perundang-udangan yang berlaku.

Dari pasal 2 tersebut bisa diambil beberapa makna bahwasahnya

pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan atau dicatat

oleh PPN. Menurut hukum Islam mazhab Maliki tidak membolehkan

nikah di bawah tangan. Perkawinannya dapat dibatalkan, dan kedua

pelakunya dapat dilakukan hukuman had (dera rajam), jika telah

terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan

kesaksian empat orang saksi. Mazhab Syafi’i dan Hanafi juga tidak

membolehkan nikah di bawah tangan. Menurut Hambali, nikah yang

telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam adalah sah
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B. Saran

1. Kepada orang tua yang ada di Desa Perhentian Luas disarankan untuk

memahami Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan dan

ketentuan Allah atau syariat Islam itu lebih baik dari segala-galanya.

Kasus pernikahan dibawah tangan terhadap anak dibawah umur di

Desa Perhentian Luas ini ketahuilah bahwasanya undang-undang telah

mengatur tentang batas minimal perkawinan diatur dalam pasal 7 ayat

(1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu 19 tahun untuk calon

pengantin laki-laki dan 16 tahun untuk calon perempuan, dan

pencacatan perkawinan telah diatur dalam pasal 2 ayat (2), mereka

yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan

oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang

No. 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk.

2. Khusus bagi kita masyarakat muslim, bahwa ketetapan dan keputusan

yang terdapat didalam adat atau tradisi dapat dilaksanakan selama adat

dan tradisi yang ada tidak bertentangan  dengan syariat Islam. Jika adat

dan tradisi bertentangan dengan syariat Islam, maka kita harus

mendahulukan syariat Islam dari pada adat istiadat yang telah

melakukan perkawinan dibawah tangan dan dibawah umur.


