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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari bab hasil, penulis menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Nikah siri yang terjadi di Desa Boro-Boro Kecamatan Ranomeeto Kabupaten 

Konawe Selatan dapat dibedakan kedalam dua bentuk yaitu: Pertama, 

pernikahan dilakukan sesuai rukun dan syarat sah yang dipersyaratkan agama, 

melaksanakan walimah tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Kedua, 

pernikahan yang dilakukan sesuai rukun dan syarat sah yang dipersyaratkan 

agama, tetapi tidak dilaksanakan walimah dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan 

Agama. 

2. Nikah siri yang terjadi di Desa Boro-Boro Kecamatan Ranomeeto Kabupaten 

Konawe Selatan disebabkan oleh adanya anggapan masyarakat tentang 

pencatatan nikah yang tidak diaggap sebagai sesuatu yang penting karena 

implikasi dari tidak dicatatkannya perkawinan tidak dirasakan langsung 

berdampak buruk bagi masyarakat dan juga  anggapan sulitnya pengurusan 

pencatatan nikah, selain itu juga pernikahan yang dipersiapkan untuk bercerai, 

dan faktor lain yang menjadi penyebab nikah siri di Desa Boro-Boro adalah  

adanya regulasi hukum bagi lai-laki yang berpoligami dan bagi para anggota 

TNI. 
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3. Akibat hukum nikah siri terhadap kewarisan anak di Desa Boro-Boro menurut 

tinjauan fiqh adalah bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri yang terjadi di 

Desa Boro-Boro Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan tetap 

mendapatkan hak warisnya terhadap kedua orang tuanya, karena perkawinan 

orang tuanya yang sah dan berimplikasi pada sahnya hubungan nasab anak 

dengan orang tuanya. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, maka anak dari perkawinan siri masyarakat Desa Boro-

Boro dapat memperoleh  hak warisnya selama dapat membuktikan secara hukum  

hubungan nasab antara anak dan orang tuanya khususnya dengan ayahnya, tetapi 

jika tidak dapat membuktikan maka Undang-Undang tetap tidak mengakui 

hubungan antara anak dan ayahnya. 

B. Saran 

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di Desa Boro-Boro 

Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, jangan sekali-kali 

melakukan perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

karena akan menimbulkan ketidak pastian hukum, dalam hal ini yang disebut 

perkawinan siri yang tentunya banyak merajalela dikalangan masyarakat saat ini. 

2. Mengingat banyaknya nikah siri di kalangan masyarakat, khususnya di Desa 

Boro-Boro, maka kepada Pemerintah kiranya dapat lebih aktif dalam melakukan 

penyuluhan-penyuluhan hukum tentang nikah siri dan dampaknya bagi anak. 

Karena dampak dari pernikahan ini sangatlah merugikan khususnya bagi anak 

yang dilahirkan dari pernikahan siri nantinya. 
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3. Karena pada realitanya perkawinan siri susah untuk dihilangkan pada kebiasaan 

masyarakat populer saat ini ataupun akan datang, di tambah lagi sudah terbitnya 

putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 mengenai revisi Undang-Undang No 1 

Tahun 1974 pasal 43 ayat 1. Maka diharapkan ada aturan hukum yang langsung 

dan dapat membuat efek jera bagi para pelakunya dan kepada aparat pemerintah 

agar dapat membuat aturan yang pasti mengenai perkawinan siri, sehingga dapat 

menghindari maraknya pernikahan siri. 

4. Dibutuhkan adanya tindakan yang tegas dari aparat desa yang dapat 

menghilangkan kebiasaan warganya melakukan nikah siri karena tindakan aparat 

yang melakukan pembiaran terhadap nikah siri sebagaimana di Desa Boro-Boro 

tidaklah dibenarkan. 
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