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IV• KES HIPULAN
 

Dari hasi 1 pcngamatan tlOntan" "Praktek Peradl1an f'9ama setelah 

berlakunya Undang-undang PerK~winan di Pulau "ladura ini dapatlah dita 

rik kesimpulan hal-hal sebaqai berikut 

1.	 Senua Pengadi 1an "gama di58 luruh pulau to1adura te Iah 5 i ap untuk me

laksanakun tuqas-tucas atau we~lenang baru yang dibebankan oleh Un

dang-undang Perkawinan. akan tetapi oleh karena masih kurangnya 

pengetahuan dan pcngertian masyarakat Madura tentang Undang-undang 

No. 1/1974 tcntang Perkawinan, maka be1um se1uruh wewenanq yang 

diberikan oleh Undang-undang Perkawinan itu diketemukan da1am orak .	 
tek Peradilan Agama. 

2.	 Hamun dlsamping masih I kurangnya pangetahuan dan pengertian masya

rakat r1adura t"ntang Undang-undang No. I tahun 1974 ( tentang Perka

winen), hal itu masih 1aai didukung oleh tradisi dan adat kebiasa

an setempat, demikian juga sanqat berperannya pimpinan-pimpinan 

masyarakat dah keagamaan • maka semue ketentuan yang timbul dan 

yang di r-as akan bertentan'jan dengan tradis i adct ket)i asaan, dan fI 

game; sela1u terjadi penentangan terhadap ketentuan itu. haik se

cara aktip yaitu D))ntuk penyimpan!1annya secara terenq-terenqan , ma

upun secara pasip yi'itu denr.an menq~n~n'lpnya ketentuan itu tidak 

ada dan karenany~ semua adat kebias<an serta tradisi kagamaan yang 

monyaogkut perkaw;nan yan" ~erlaku sete1umnya, tetap berlaku seta

gaimana biasanya. 

3.	 Wewenang baru Pengadi1an Anama yang dibebankan oleh Undang-undang 

Perkall1nan • yang ternyata mcrupakan mas alah yang men ooj 01 untuk 
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disoroti dalam penelitian y~nr kite lakukan di pulau Madura ini 

adel ah : 

a.	 tcntan n penyaksian talaq, 

b.	 pemf,,,r1an dt spcnses i kzwi n kercna masih ditawah umur, dan 

c.	 pemberiJn ijin poli~ami 

4.	 3agi masyarakat Madura m~li~atkannya P~nnadilan Agama dalam dua 

masa1ah tersolut terdahul u ( a dan 11 ) merupakan kf2tentuan beru 

yana di anqgap bertentanoan d",ngan adat kdli aseen , tradi si , dan 

Hukum (.sama Islam; dan dcn,:an rnt'li[)atkan Penoadilan l\!Jama dal em 

pemberian ijin poligami itu ( c ) merupakan pemtoros~n waktu, 

pembi ayaen, dan tena(ja yanr1 monjurus konade eng'1apan merupekan 

jalan yang beruelit-belit. 

5.	 Di dal am kenyetnannya, walaupun dal am prektck Peradi 'l an t,sama 

di t\adura sampai sekarenq ini te lah juga diketemukan dal em tiga 

masa lah tiiatas , namun he1 i tu ti dak menunjlJkkan kese1uruhan epa 

yane terjadi dalam masyarakat; oleh karen a masih ~anyaknya per

kawinan anek-anak yano dilakukan s acara " liar" demikian juga 

adanya penjatuhan talaq tenpa persaksian Penr;adilan Agama; dan 

juaa adanya Poli :)<lmi sacera " tersembunyi". 

6.	 l'.n~1!Japan masyarekat akan berbelit-t·clitnya proses flerkar., di Pe

ncadt l an i,gama itu, l.ehkan dit opano oleh suatu kenyataan tFr~' ,n'] 

adanya koharusen penoukuhan tcrhadep semua keputusan Pengadil an 

Agama (dalam perkara perceraian karena ad~nya ~ugatan) oleh Peng~ 

dilan jIIe']eri tersebut , 
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U,mbaga penpukuhan ini seiJaga1mana te1ah diatur da1am pasa1 36 

Undan'1-undang tentann Perkal'I1nan junctc pasa1 63 Peraturan Peme

rintah No. 9 Tahun 1975 ; oleh masyarakat i'iadura sama seka1i ti 

dak dirasakan urcens inye , apa1a~i 1L'I1lbaGa ini tidak dikenal pu

la dalam masa se'.e1unl t,,,r1 akunya Undan(J-undang Perkawinan. 

Namun dcngan adanya 1embaga pengukuhan ini justru akan memper

panjans waktu penye1esaian suatu perkara perceraian, dan pemho-' 

rosan tenasa serta pembeayaan. 

Karona keadaan yang demik1an itu1ah menimtu1kan harapan masyara

kat ( termasuk Pengadi1an A0ama) agar 1embaga pengukuhan 1n1 di

ti adakan saja. 

r.E KOt~Dmr\S I 

1.	 Karena cukup kuatnya masyarakat Madura menr,ikatkan diri pada ke

tentuan adat kebiasaan dan Hukum flDama Islam maka sudah bi'rang 

tantu saqela peraturan perundenpan yan" teru, yang berpautan de

ngan adat dan Hukum Agama. sE:1a1u mendapat scrotan dari masyarakat 

, sehingga akhirnya menimbulkan sil<ap pencingl<aran terhadap pera

turan perundan0an itu sekiranya pcraturan itu bertentangan dengan 

adat dan Hukum ~Jama Islam. 

Kiranya porlu diadakan suatu penelitian 1anjutan, benarkah da1am 

lingkup ketentuan Undang-undang Pcrkawinan No. 1 tahun 1974 itu, 

bertentangan den2an Hukum Agama Islam. 

Seki ranya ha 1 i tu terj adi ')imar, make sudah so1ayaknya ketentuan 

itu ditinjau kJmbali bahkan dinyatakan tidak berlaku. 
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2.	 Oi sampinq itu. kiranyn juaa perlu diadakan suatu penelitian lan

jutan t~ntanG motivasi perkawinan anak-anak dan perceraian talaq 

di decreh '1adur<:: in t , m0ngi ngat pasi h !-anyaknya po1anocaran ter

hadap Undan~-undan~ P~rkawinan dalnm k~dua mas~lah tersehut. 

3.	 PengetahUilrL, pengerti an dan kesadaran Hukum masyarakat fladura 

perlu mendapat perhatian untuk ditin~katkan, den~an terlebih 

dahulu diarahkan terhadap para pemimpin masyarakat dan kea~amaan 

,jur,a aparat pemerintah, baik melalui penyluhan maupun melalui 

media massa, 

4.	 Karena sampai saat dilakukannya penelitian ini sarana kemunikasi 

yang menunjang pelaksanaan Peradilan Agama menurut Undang-undang 

Perkawinan , belumlah memadai maka kiranya perlulah pembangunan 

dalam ~idang komunikasi ini ditingkatkan dalam waktu yann, tidak 

begitu lama laai. 
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