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Latar Belakang

Seminar adalah sebuah kegiatan yang di buat untuk penyampaian suatu karya ilmiah dari
seorang pakar atau peneliti yang dipresentasekan kepada peserta agar dapat mengambil
keputusan yang sama terhadap karya ilmiah antara sumber dengan peserta. Tujuan seminar
adalah untuk mengkoreksi kembali hasil dari sebuah karya ilmiah untuk mengambil
keputusan bersama demi kesempurnaan hasil.

Kegiatan seminar sangatlah penting bagi seorang peneliti. Mengapa demikian? Karena,
kegiatan seminar sangatlah bermanfaat bagi semua peneliti guna untuk bertukar informasi
satu ke yang lain serta menambah wawasan juga terhadap para peserta kegiatan seminar.

Kegiatan seminar nasional ini diharapkan mejadi suatu wadah untuk memperkenalkan hasil
karya seorang peneliti kepada public melalui rekan peneliti lainnya, dan menerima berbagai
masukan dari berbagai sumber keilmuan untuk memperkaya wawasan seorang peneliti.

Tujuan Seminar

Setelah melakukan penelitian diharapkan dosen peneliti dapat memperkenalkan hasil
penelitiannya melalui kegiatan seminar-seminar nasional maupun Internasional, dalam
kegiatan ini dosen peneliti mengharapkan adanya saran yang membangun dari rekan
sejawat terhadap penelitian yang dipresentasikan tersebut agar bisa lebih baik lagi.

Pelaksanaan Seminar

Kegiatan Seminar Nasional ini dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2017 di Gedung D lantai 6
Kampus Kendeng Universitas Stikubank (UNISBANK) Jl. Kendeng V Bendan Ngisor
Semarang Yang telah diadakan setiap tahunnya.

Peserta Seminar

Peserta Seminar Nasional ini adalah dosen dari berbagai Universitas di Indonesia meliputi
bidang: Teknologi Informasi,Ekonomi dan Bisnis, Bahasa dan Ilmu Budaya, Hukum,
Pariwisata dan Teknik Industri. Peserta Seminar Nasional dan Call for Papers adalah:
Aparat Pemerintah, Pelaku Industri Pariwisata, Pelaku Industri Kreatif, Praktisi, Peneliti,
LSM, Akademisi, Mahasiswa, dan Masyarakat.

Waktu Pelaksanaan Seminar

Pelatihan dilaksanakan pada tanggal tanggal 21 Juli 2017 di Gedung D lantai 6 Kampus
Kendeng Universitas Stikubank (UNISBANK) Jl. Kendeng V Bendan Ngisor Semarang



Hasil Seminar

Dengan tema yang diusung dalam Seminar Nasional ini yaitu: Kajian Multi Disiplin Ilmu
Dalam Pemberdayaan Potensi Daerah Untuk Meningkatkan Sektor Pariwisata Dan Industri
Kreatif, Peneliti mencoba untuk mengkaji stuatu tema yang memadukan permasalahan
hokum sosiologis dari nilai hokum keluarga Islam pada fakta dilapangan yang ada di Tanah
Minangkabau. Seperti yang kita ketahui bahwa Padang Pariaman merupakan bagian
wilayah dari Minangkabau yang sangat unik terhadap adat istiadat yang masih kental.
Masyarakat adat Minangkabau adalah salah satu masyarakat adat yang unik dan beragam,
dengan menganut sistem kekerabatan matrilineal. Sistem hukum adat Minangkabau yang
bercorak matrilineal ini berfalsafahkan adat “basandi syara dan syara basandi kitabullah” terus
mengalami dinamika.Terkait dengan permasalahan hukum waris, salah satunya ada di Kota
Pariaman, daerah yang terletak di pesisir pantai pulau Sumatera ini, saat ini sangatlah
heterogen.Walaupun masih menggunakan sistem kekerabatan matrilineal tetapi dalam
perkembangan saat ini tidak dipungkiri lagi telah terjadi pergeseran dalam penerapan
hukum warisnya. Ada yang menerapkan hukum waris adat, dan hukum waris Islam atau
hukum waris perdata.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa kewarisan
pusaka tinggi dan rendah di masyarakat minangkabau, dan upaya menyelesaikan sengketa
warisan di luar pengadilan (hukum adat) serta manfaat serta kerugian dari penyelesaian
sengketa warisan di pengadilan maupun di hukum adat.Untuk membahas permasalahan
tersebut diatas penulis melaksanakan penelitian empiris atau penelitian hukum sosiologis
(sociolegal research) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer dan data
sekunder, dengan teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi dokumen, dan
observasi yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung penelitian terhadap
kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan objek penelitian di lokasi penelitian (Pengadilan
Agama di Pariaman dan Pemangku Adat), selain itu juga wawancara yaitu pengumpulan
data melalui tanya jawab langsung dengan narasumber yang dilakukan dengan pejabat
Pemangku Adat setempat dan Kepala Nagari Tapakis.Sedangkan pengolahan dan analisis
data dilakukan secara kualitatif.

Pada kegiatan ini pula penulis mendapatkan saran dan masukan yang sangat berarti
terhadap hasil penelitian ini oleh rekan sejawat yang memahani terhadap topic yang penulis
angkat ini. Dan bukan hanya terhadap permasalahan sosilogis hokum saja, penulis juga
memperkenalkan lokasi penelitian ini sebagai suatu objek wisata pantai yang sangat indah
dan terkenal dengan kelezatan makanannya, tentu sesuai dengan tema yang diusung yaitu
Meningkatkan Sektor Pariwisata Dan Industri Kreatif.

Demikian dan terimakasih.


