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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan  pada bab-bab

terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Pengadilan Agama Pekanbaru telah mengimplementasikan  PERMA No.

1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, walaupun tingkat

keberhasilan dari proses mediasi tersebut masih tergolong rendah disebab

berbagai faktor antara lain tidak adanya hakim mediator yang memiliki

sertifikat mediator dari Mahkamah Agung, para pihak merasa proses

mediasi akan memperlambat proses sidang perkara mereka, para pihak

mengikuti proses mediasi hanya sebatas formalitas saja.

2. Keberhasilan mediasi dapat dilihat dari efektifitas pelaksanaan mediasi

yang bertumpu pada upaya dan profesionalitas hakim mediator dalam

melaksanakan proses mediasi (keahlian di bidang hukum formil dan

hukum materil, dan juga keahlian di bidang psikologi), hakim mediator

yang bersertifikat, adanya subtansi hukum atau peraturan yang jelas dan

terperinci untuk mengupayakan damai dengan sungguh-sungguh,

didukung oleh kultur budaya masyarakat untuk menyelesaikan sengketa,

disinilah pentingnya upaya hakim mediator dalam keberhasian proses

mediasi agar bisa mengurangi angka perceraian.

3. Kendala yang dihadapi hakim mediator dalam keberhasilan mediasi

perkara perceraian adalah hakim mediator belum ada yang memiliki

sertifikat mediator, mediasi menambah beban kerja hakim, ruangan
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mediasi yang belum memadai, mediasi belum banyak mendapat perhatian

lebih dari masyarakat sebagai alternatif penyelesaian sengketa,

ketidakpatuhan dan ketidaksungguhan para pihak dalam proses mediasi.

B. Saran

Di bagian akhir ini, penulis memberikan saran-saran yang ditujukan

kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Kepada Mahkamah Agung, agar memuat pasal dalam  PERMA mediasi

tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang berhasil

mendamaikan para pihak dalam proses mediasi, serta menyelenggarakan

pelatihan mediasi kepada hakim yang ditetapkan sebagai mediator yang

belum mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung

secara lebih meluas, dan membangun ruang mediasi dan fasilitas yang

lebih baik demi menunjang pelaksanaan mediasi di pengadilan agama.

2. Kepada pengadilan  agama, agar mengoptimalkan kinerja mediator dari

hakim yang telah ditetapkan, serta melakukan evaluasi kinerja mediator

secara rutin. Efektifnya mediasi tentu didukung pula oleh kinerja hakim

mediator sehingga kepada para hakim yang ditetapkan menjadi hakim

mediator, agar melaksanakan tugas dengan baik dengan belajar secara

mandiri sehingga mampu bersaing secara kualitas dengan hakim-hakim

yang pernah mengikuti pelatihan mediasi.


