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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terkait dengan 

efektivitas sidang keliling Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara 

itsbat nikah (studi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tahun 2018) maka 

penulis menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Bahwa pelaksanaan sidang itsbat keliling oleh Pengadilan Agama Lubuk 

Sikaping pada tahun 2018 yang dilaksanakan di 3 (tiga) Kecamatan yakni 

Kecamatan Padang Gelugur, Kecamatan Rao Selatan dan Kecamatan Panti. 

Dalam pelaksanaan sidang keliling pada hakikatnya sama dengan sidang 

biasa di kantor pengadilan baik dari aspek penerapan hukum acara maupun 

administrasi, namun sayangnya karena waktu pelaksanaan sidang keliling 

yang singkat tidak semua perkara selesai dalam satu kali persidangan ada 

juga perkara yang harus disidangkan kembali di kantor pengadilan. 

Dengan adanya itsbat nikah  keliling ini dapat membantu masyarakat yang 

pernikahannya belum tercatatkan dapat diakui dan sah dimata hukum. 

2. Faktor pendukung terlaksananya sidang keliling di Pengadilan Agama 

Lubuk Sikaping adalah dana (anggaran) yang mencukupi, adanya 

kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keadilan dan pelayanan hukum,  

faktor lingkungan/ alam yang mendukung. Sedangkan untuk faktor 

penghambat sidang keliling adalah kebalikan dari faktor pendukung yaitu 

tidak ada dana yang mencukupi, kurangnya kesadaran hukum masyarakat 
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serta faktor lingkungan/alam yang tidak mendukung seperti sulitnya akses 

untuk menuju lokasi tempat sidang keliling akan dilaksanakan. 

3. Pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dalam 

Penyelesaian perkara itsbat nikah sudah efektif dilakukan di beberapa 

daerah dan masyarakat banyak yang merasa terbantu dengan adanya 

sidang keliling. Hal tersebut dapat diukur dari prosedur pelaksanaannya, 

perkara, waktu, biaya, jangkauan sidang keliling, kepuasan dan kesadaran 

hukum. Walaupun jangkauan sidang keliling masih belum merata ke 

seluruh daerah di Kabupaten Pasaman dikarenakan sarana dan prasarana 

yang kurang memadai.  Namun, pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan 

Agama Lubuk Sikaping sudah banyak membantu masyarakat yang tidak 

mampu mengakses Pengadilan Agama di karenakan letak geografis 

maupun keterbatasan ekonomi karena satu tujuan sidang keliling adalah 

memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan 

agar keadilan dapat terjangkau oleh setiap orang (justice for all). 

 

B. Saran 

Setelah penulis membahas tentang  Efektivitas Sidang Keliling Dalam 

Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping 

maka perkenankanlah penulis memberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Jika melihat tujuan dari sidang keliling adalah untuk memberikan 

kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan agar keadilan 

dapat terjangkau oleh setiap orang maka sidang keliling harus lebih 

mendapatkan perhatian semua pihak terutama pengambil kebijakan di 
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negeri ini baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah agar tujuan 

dari sidang keliling dapat terealisasi dengan baik.  

2. Meningkatkan sarana dan prasarana sidang keliling agar pelaksanaan 

sidang keliling dapat berjalan dengan baik dan pelaksanaannya dapat 

merata ke seluruh daerah-daerah di Indonesia terutama untuk daerah-

daerah pendalaman dan terpencil yang terkendala oleh kondisi geografis, 

transportasi maupun ekonomi. 

3. Perlu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Lubuk 

Sikaping tentang sidang keliling ke masyarakat karena walaupun 

Pengadilan telah banyak melakukan sidang keliling, akan tetapi masih 

banyak masyarakat yang belum tahu apa itu sidang keliling. Dan juga 

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping agar tetap memberikan pelayanan 

hukum yang terbaik bagi masyarakat, termasuk dalam peningkatan mutu 

dan pelayanan sidang keliling untuk tahun-tahun yang akan datang. 

 


