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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap tiga kepala KUA Kota 

Banjarmasin tentang pengulangan nikah sepasang mualaf yang tidak 

tercatat, penulis menyimpukan bahawa terdapat satu kepala KUA yang 

berpendapat bahwa sepasang mualaf yang tidak tercatat harus nikah 

kembali  dan untuk pernikahanya yang tidak tercatat tidak bisa isbat 

nikah ke pengadilan agama karena menurut prosedur dan syarat isbat 

nikah yaitu pengesahan atas perkawinan yang dilangsungkan menurut 

syariat agama Islam. Dan dua kepala KUA yang berpendapat bahwa 

sepasang mualaf yang tidak tercatat tidak perlu nikah kembali, kecuali 

ada penolakan dari pengadilan bisa dinikahkan kembali dan untuk 

pernikahanya yang tidak tercatat bisa isbat nikah ke pengadilan agama. 

2. Dasar hukum terhadap pengulangan nikah sepasang mualaf yang tidak 

tercatat ini yang pertama menyatakan nikah kembali berlandaskan 

dengan Kompilasai Hukum Islam pasal 6 dan yang kedua yang 

menyatakan tidak perlu nikah kembali berlandaskan dengan Undang 

Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis akan memberikan beberapa saran 

terhadap pengulangan nikah sepasang mualaf yang tidak tercatat sebagai 

berikut: 

1. Saran untuk pemangku ke bijakan atau pemerintah agar membuat 

peraturan atau Undang-Undang khusus tentang status pernikahan 

sepasang mualaf suami-istri yang nikah tercatat maupun yang nikah 

tidak tercatat agar tidak ada lagi penafsiran-penafsiran dalam 

pengulangan pernikahan ini 

2. Untuk pembaca ataupun penulis selanjunya agar dapat meneruskan 

penelitian ini dengan meneliti lebih lanjut lagi terhadap pengulangan 

nikah sepasang mualaf yang tidak tercatat ini. Karena penelitian ini 

hanya mengambil informan atau Pendapat Kepala Kantor Urusan 

Agama di Kota Banjarmasin saja. Pembaca ataupun penulis selanjunya 

sebaiknya dapat mengambil informan atau  Pendapat Kepala Kantor 

Urusan Agama yang ada di Kalimantan Selatan  terhadap pengulangan 

nikah sepasang mualaf yang tidak tercatat ini untuk mengembangkan 

penelitian ini agar menjadi penelitian yang lebih baik serta 

mendapatkan informasi yang banyak dan luas lagi.  
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