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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dalam 

menjawab masalah yang telah dirumuskan di awal penelitian ini, maka 

kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Isi putusan Hakim Pengadilan Agama Bantul pada perkara nomor 

233/Pdt.P/2018/PA.Btl. adalah memberikan izin dispensasi kawin 

kepada anak pemohon untuk melangsungkan perkawinan. Menurut 

hakim jika tidak dinikahkan khawatir akan melakukan zina terus 

menerus sehingga akan membawa dampak buruk bagi anak yang 

dilahirkan. Adapun maslahatnya adalah untuk kebaikan pribadi kedua 

mempelai, anak yang dikandung dan menutup aib keluarganya.  

2. Solusi untuk masalah dispensasi kawin karena hamil di luar nikah 

adalah dengan mengembalikan asas idealitas aturan dispensasi kawin. 

Solusi yang kedua adalah PA dan KUA sebagai instansi yang 

menangani masalah perkawinan warga yang beragama Islam 

hendaknya melakukan koordinasi yang rutin untuk memberikan 

pemahaman, pembinaan hukum, serta pendidikan kepada masyarakat 

terkait bahaya zina dan dampak perkawinan anak di bawah usia.       

B. Saran-saran 
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1. Kepada orang tua sudah seharusnya memberikan pendidikan dini 

kepada anak-anak terkait masalah pergaulan, norma social dan yang 

terpenting mengenai pemahaman agama kepada anak-anaknya agar 

ketika mereka keluar dari lingkungan rumah menuju masyarakat 

memiliki pegangan kuat untuk tidak tergelincir pada hal yang dilarang 

agama terlebih kepada zina.  

2. Kepada pejabat pembuat peraturan hendaknya membuat hukum yang 

tegas dan mengenai perkawinan, karena masih banyak aturan hukum 

perkawinan yang beda satu sama lain. Dan hendaknya apabila ada 

yang menyimpang dari salah satu aturan diberikan sanksi yang tegas 

serta aturan yang ada agar dapat disosialisasikan kepada masyarakat 

agar masyarakat pun tahu mengenai hukum yang ada di negeri ini. 

3. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul diharapkan dapat 

memberikan dalil-dalil atau alasan-alasan yang lebih jelas dan tepat 

dalam memutuskan suatu perkara walaupun perkara itu banyak dan 

seperti mustahil untuk meneliti semuanya namun pertanggungjawaban 

kepada Allah tetap ada untuk setiap perkara yang diputuskan. 

4. Diharapkan ke depannya lembaga-lembaga perkawinan seperti KUA 

dan PA bukan hanya sebagai lembaga administratur atau lembaga 

pencatat saja, namun juga memiliki kewenangan yang lebih dari 

sekedar administrasi saja.   

 

 


