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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

1. Mekanisme pelaksanaan ta’a>ruf dalam biro jodoh ini dimulai dengan 

mengisi formulir pendaftaran sampai dengan naz}ar yang dilakukan di 

hadapan Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal selaku pengasuh dari Biro 

Jodoh Rumaysho. Tim dari Biro Jodoh Rumaysho mempunyai kedisiplin 

dan ketegasan kepada peserta apabila dalam proses berjalannya ta’a >ruf ada 

yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Pendaftaran di Biro Jodoh 

Rumaysho ini terbuka untuk seluruh umat Islam dari berbagai kalangan 

yang mempunyai latar belakang yang berbeda baik itu Muhammadiyah, 

Nahdhatul Ulama ataupun yang lainnya dan tidaklah bersifat eksklusif 

untuk kalangan komunitas salafi yang sesuai dengan latar belakang Ustadz 

Muhammad Abduh Tuasikal itu sendiri. Karena prinsip dasar berdirinya 

Biro Jodoh Rumaysho ini adalah untuk memfasilitasi baik laki-laki ataupun 

perempuan agar dapat mencari jodoh yang sesuai dengan tuntunan syariat 

Islam. Dan setelah menikahpun tidak ada persyaratan khusus untuk peserta 

diwajibkan mengikuti kajian baik Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal atau 

ustadz-ustadz yang lainnya 

2. Tahapan demi tahapan yang diterapkan di Biro Jodoh Rumaysho telah 

sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Hukum Islam seperti, baik dari 

mekanisme pendaftaran dan proses-proses berikutnya diawasi secara ketat 
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oleh tim dari Biro Jodoh Rumaysho dan diberlakukannya tindakan tegas 

dari tim Biro Jodoh Rumaysho apabila didapati peserta yang melanggar 

aturan yang telah ditetapkan. Data masing-masing dari peserta dijamin 

kerahasiaannya. Begitu juga ketika dalam tahapan akhir yaitu naz}ar. 

Meskipuan hal tersebut dilaksanakan dihadapan Ustadz Muhammad 

Abduh Tuasikal. Akan tetapi, mereka juga membawa orang tua atau wali 

mahromnya. Dan tidak sedikit ketika sama-sama cocok kemudian langsung 

melaksanakan khitbah di hadapan beliau.  

B. Saran 

Penelitian tentang biro jodoh khususnya di Biro Jodoh Rumaysho ini perlu di 

kembangkan guna sebagai pelajaran bagi masyarkat yang memandang biro 

jodoh merupakan hal tabu dan jalan terakhir bagi mereka yang sulit dalam 

menemukan jodohnya. Ternyata jika dilihat dari sudut pandang Islam justru 

biro jodoh bisa menjadi sarana dalam pengawasan dan pengontrolan bagi 

mereka yang ingin segera menjalani hidup berdua. Terlebih semakin 

memprihatinkannya pergaulan di zaman sekarang ini.  

 

 

 

 

 


