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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka
dapat disimpulkan bahwa:
1. Faktor penyebab terjadinya perkawinan melalui wali hakim di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara adalah
sebagai berikut:
a. putus wali, artinya calon pengantin perempuan tidak mempunyai wali
nasab sama sekali.
b. Wali ghoib atau wali mafqud, artinya wali tersebut tidak diketahui
dimana tempat tinggalnya dan tidak ada kabar beritanya.
c. Wali adhal atau enggan adalah wali yang tidak menyetujui pernikahan
anaknya yang akan berlangsung dengan calon suaminya.
2. Proses Pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara adalah sama
dengan proses perkawinan pada umumnya dilakukan dihadapan pegawai
pencatat nikah yang meliputi kegiatan pemberitahuan kehendak nikah,
pemeriksaan

persyaratan

nikah,

pengumuman

kehendak

nikah,

pelaksanaan akad nikah, pembacaan taklik talak, penyerahan mas kawin,
dan penyerahan akta nikah.
3. Kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan perkawinan dengan wali
hakim yaitu masyarakat menginginkan pelaksanaan perkawinan dirumah
65

66

masing-masing, kemudian jadwal pelaksanaan nikah tidak dapat ditepati
secara disiplin, keterbatasan tenaga dalam melaksanakan pengawasan dan
pencatatan nikah.
Hal ini disebabkan karena padatnya agenda dan kebutuhan mendesak
sehingga pelaksanaan perkawinan dilangsungkan di kantor urusan agama
kecamatan wiwirano dan waktu yang di tentukan menjadi tidak ditepati.
Hambatan-hambatan yang ada dalam perkawinan dengan wali hakim
adalah sebagai berikut:
a. Perkawinan yang diinginkan oleh calon mempelai (pengantin)
dilaksanakan pada waktu itu setelah mendaftarkan pernikahan ke
KUA kecamatan wiwirano dan mendesak Kepala KUA kecamatan
wiwirano untuk menikahkannya.
b. Calon mempelai (pengantin) tidak melengkapi berbagai macam
persyaratan yang telah ditentukan, seperti; harus membuat surat keterangan
wali dari desa bahwa, wali nasabnya ada diluar daerah dan lain sebagainya
B. Saran
Dalam terselesainya penulisan hasi penelitian ini, ada beberapa hal yang
menjadi harapan penulis, antara lain:
1. Mengingat pentingnya peran dan kedudukan wali nikah dalam
pelaksanaan akad nikah bagi mempelai perempuan maka hendaknya
hubungan dalam sebuah keluargadi jaga keharmonisannya, baik antara
orang tua dengan anak, maupun sebaliknya, selain itu hendaknya tidak
mengedapankan kepentingan masing-masingagar tidak terjadiperselisihan
khususnya di kecamatan wiwirano.
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2. Setiap

pihak-pihak

yang

ingin

melangsungkan

perkawinan

dan

mempunyai kepentingan di dalamnya hendaknya lebih memperhatikan
aturan-aturan yang berlaku dalam hukum agama serta hukum yang berlaku
dengan memenuhi dan mematuhinya dengan baik, agar dapat membuat
perkawinan yang suci tersebut dapat di jalani dengan sempurna tanpa
adanya merasakan kekurangan apapun dalam tata cara pelaksanaannya.
3. Hendaknya di dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 ada ketentuan
yang mengatur secara tekstual mengenai keberadaan wali hakim dalam
pernikahan, karena secara faktual dalam penerapannya wali nikah menjadi
syarat sah dalam pelaksanaan ijab akad nikah dalam pelaksanaan
perkawinan tersebut.
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