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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Masyarakat muslim Kecamatan Abeli memandang perkawinan adalah suatu hal

yang sangat penting agar seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat

hidup bersama sehingga anak yang di hasilkan memiliki status yang sah

ditengah-tengah masyarakat

2. Undang-Undang No.1 / 1974 dan InpresNo.l. / 1991, tidak memberikan

penjelasan yang detail tentang teknis pelaksanakanya pernikahan maka adatlah

yang dapat menyelesikanya sehingga UU No.1 Tahun 1974 dan InpresRI No.1

Tahun 1991 memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan adat perkawinan

pada masyarakat Kecamatan Abeli sehingga semuanya hampir bersinergi.

3. Implementasi UU No.1 Tahun 1974 dan Inpres RI No.1 Tahun 1991 tentang

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal pernikahan masyarakat

muslim di Kecamatan Abeli terlihat banyak data yang membuktikan

bahwa kedua sumber hukum tersebut dapat dinilai sudah membumi.
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B. Implikasi Penelitian

Setelah rampungnya penelitian tesis ini, maka muncul beberapa buah

pemikiran yang diharapkan menjadi kontribusi bagi semua pihak yang

menghendaki terjadinya peningkatan presentase penerapan UU No.1 Tahun 1974

dan Inpres RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam hal kasus

pernikahan bagi masyarakat muslim Kecamatan Abeli.

Di antaranya, pihak Kementrian Agama selaku lembaga pemerintah yang

diamanahi tugas untuk menyelenggarakan pencerahan ajaran agama kepada

masyarakat harus betul-betul diintensifkan pelaksanaannya. Kiat ini adalah kiat

instan dalam rangka sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat muslim

tentang aplikasi UU No.1 Tahun 1974 dan Inpres RI No.1 Tahun 1991 tentang

Kompilasi Hukum Islam.

Lembaga pendidikan Islam harus ditingkatkan jumlahnya seiring dengan

mayoritasnya, jumlah masyarakat muslim di Kecamatan Abeli. Oleh karena,

generasi muslim kedepan harus dipersiapkan menjadi lebih baik dari yang ada

sekarang. Ini langkah berkala yang dinilai dapat melahirkan generasi yang lebih

sadar dan paham akan hukum, lebih dapat mengkaji, dan lebih dapat memahami

serta menghayati keterkaitan antara hukum dengan manusia selaku hamba Allah

SWT. yang beriman dan warga, negara Indonesia yang bertanggungjawab.


