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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut : 

Berdasarkan pemaparan tentang peningkatan permohonan dispensasi kawin pasca 

perubahan Undang-Undang perkawinan pada masa pandemi covid-19 , sebagai suatu 

jawaban dari masalah yang ada seputar alasan peningkatan dispensasi kawin, maka 

peneliti menarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut: 

1. Alasan mengajukan permohonan dispensasi kawin pasca perubahan Undang-

Undang pada masa pandemi covid-19 , karena gaya pacaran yang bebas 

mengakibatkan perempuan hamil sebelum adanya akad nikah, karena kedua 

pasangan telah memiliki kesanggupan untuk berumah tangga, karena 

minimnya pengetahuan dari masyarakat sebagai pemohon atau kedua 

pasangan terhadap perubahan Undang- Undang No.16 Tahun 20219, karena 

adanya adat dari masyarakat yang nikah diusia dini dan mengakibatkan anak 

dari pemohon telah melakukan adat yakni merariq. Adapun Faktor 

peningkatan permohonan dispensasi kawin pasca perubahan Undang-Undang 

perkawinan di Pengadilan karena adanya perubahan usia minimal kawin pada 

perempuan sebagaimana terdapat pada Pasal 7 Ayat 1 dan ditambah dengan 

mewabahnya pandemi covid-19 yang berkepanjangan menjadikan 

masyarakat terutama dampaknya pada aspek pendidikan yaitu anak yang 

menempuh pendidikan agar harus belajar dari rumah hingga tidak sedikit 

yang merasa kejenuhan dan memutuskan untuk berkeluarga. 

2.  Pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi 

kawin di Pengadilan Agama  pada masa pandemi covid-19 melihat dari 

kelengkapan adminstrasi pemohon dan syarat yang terdapat dalam Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoma Mengadili 
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Permohonan Dispensasi Nikah, Undang-Undnag Perkawinan No. 16 TAhun 

2019 dan juga Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 53, pertimbangan melihat 

kemaslahatan dari alasan yang diajukan para pemohon, dan pertimbangan 

melihat calon mempelai laki-laki mampu menafkahi calon mempelai 

perempuan. 

 

B. Saran  

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka perkenankanlah 

penulis untuk memberikan saran-saran yang penting dantaranya: 

 

1. Kepada seluruh lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki kewenangan 

dalam mengawasi dan menetapkan Undang-undang agar lebih progresif lagi 

dan lebih cekatan dalam membuat, meninjau dan merubah undang-undang 

untuk menjawab setiap kebutuhan masyarakat luas serta sesuai dengan 

kondisi zaman. Karena rakyat sangat membutuhkan hukum yang di buat oleh 

pemerintah yang mencerminkan keadilan dan kesetaraan hukum agar tidak 

ada lagi celah bagi rakyat untuk merasa terdiskriminasi. Kepada KUA lebih 

giat dalam melakukan sosialisasi sehingga tidak ada lagi masyarakat yang 

mengabaikan peraturan tersebut dengan dalih tidak mengetahui adanya batas 

minimal perkawinan 19 tahun. 

 

2. Kepada masyarakat, khususnya para orang tua harusnya lebih peduli dengan 

masa depan anaknya. Orang tua jangan sampai lengah dalam mendidik. 

Supaya anak lebih terjaga dari pergaulan yang tidak di inginkan, Pentingnya 

kesadaran akan bahaya perkawinan dini juga harus di terapkan dalam 

keluarga. Dan masyarakat juga diharapkan untuk berperan aktif dalam 

mencegah perkawinan anak di bawah umur di lingkungan mereka. Kepada generasi 

muda hendaknya berfikir fokus untuk masa depan terlebih dahulu dengan cara 

melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Dan sebaiknya memilih lingkungan dan 

pergaulan yang positif sehingga dapat mengasah potensi yang kita miliki. 
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