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BAB V 

KE SIMPULAN DAN SARAN 

 

A.Kesimpulan. 

 

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka dapat di simpulkan : 

1. Alasan para pihak mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan 

Agama Kotabumi dikarenakan para Pemohon sangat memerlukan buku nikah 

sebagai bukti outentik pernikahan. Setelah melalui proses persidangan, Majelis 

Hakim yang menyidangkan mengabulkan permohonan tersebut kemudian 

terbitlah penetapan dari Pengadilan Agama Kotabumi yang menjadi dasar 

diterbitkannya buku nikah yang baru. Pada umumnya buku nikah dipergunakan 

sebagai salah satu syarat untuk mengurus berbagai keperluan seperti mengurus 

perceraian, ibadah haji, membuat akta kelahiran, mengurus taspen, syarat untuk 

mendaftar sebagai anggota TNI atau POLRI atau untuk melanjutkan 

pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. 

2. Majelis Hakim mengabulkan permohonan pada perkara Itsbat Nikah Nomor: 

54/Pdt.P/2012/PA.Ktbm telah sesuai dan tepat bila dilihat baik dari segi hukum 

Islam maupun dari perundang-undangan. Artinya setelah melalui proses 

persidangan peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II benar 

terjadi dan dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan, antara 

Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan perkawinan baik secara 

kekerabatan, sepersusuan ataupun semanda, dan perkawinan itu sendiri tidak 

ada larangan baik yang bersifat sementara maupun permanen.Mengenai 
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perkara Nomor 53/Pdt.P/2012/PA.Ktbm dan perkara Nomor 

04/Pdt.P/2013/PA.Ktbm, berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) perkawinan 

tersebut dapat ditolak karena perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II 

dilaksanakan setelah berlaku efektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan, namun Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain 

berdasarkan hukum Islam yang menyatakan bahwa pernikahan adalah akad 

yang sangat kuat untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah 

dan rahmah serta keberadaannya perlu dilindungi hukum Negara, disamping itu 

Majelis Hakim berpendapat bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon 

II tidak ada larangan kawin berdasarkan Pasal 8 s.d. Pasal 10 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 s.d 44 Kompilasi Hukum Islam serta 

Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan berdasar pada Pasal 7 ayat (2), 

(3) huruf e dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam sehingga Majelis Hakim 

berkesimpulan dapat mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II. 

3.Akibat hukum yang timbul sebagai akibat dikabulkannya permohonan itsbat 

nikah pada perkara nomor 53/Pdt.P/2012/PA.Ktbm, 54/Pdt.P/2012/PA.Ktbm 

dan 04/Pdt.P/2012/PA.Ktbm adalah disahkannya perkawinan para pemohon 

sehingga perkawinan mereka diakui menurut perundang-undangan yang 

berlaku dan dapat dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah KUA 

kecamatan tempat pernikahan para Pemohon dilangsungkan atau tempat para 

Pemohon berdomisili saat ini. Sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi 

Hukum Islam dan Pasal 8 Jo Pasal 35 huruf (a) 

B.Saran. 

Kepada Masyarakat apabila telah melangsungkan pernikahan namun belum 

dicatatkan pada KUA hendaklah segera dicatatkan sesuai dengan aturan hukum 

dan perundang-undangan agar tidak menemui kesulitan bila hendak mengurus 

sesuatu yang berhubungan dengan hak-hak keperdataan yang ada hubungannya 

dengan diri serta keluarga. Apabila masyarakat tidak mempunyai akta nikah 

padahal mereka telah melangsungkan pernikahan, atau karena sesuatu dan lain 

hal bukti akta nikah hilang atau rusak, maka segera mengajukan permohonan 

Itsbat Nikah di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat mereka tinggal. 


