
131

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai

Eksistensi dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN)  sebagai mediator dalam

menyelesaikan sengketa wali ‘adhal yang terjadi di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Perhentian Raja, maka dapat diuraikan kesimpulannya sebagai

berikut:

1. Kantor Urusan Agama melalui Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan

jajarannya, yang merupakan istitusi public yang bersinggungan langsung

dengan masyarakat dalam hal ini mampu mengatasi permasalahan

sengketa pernikahan seperti wali ‘adhal ini, dengan cara mediasi

memcarikan jalan keluar, memberikan nasehat dan menjadi mediator

kepada pihak yang bersengketa, dsn permasalahan yang dihadapi

terselesaikan dan di carikan jalan keluarnya.

2. Dari keenam kasus wali ‘adhal dimana semuanya dapat diselesaikan

dengan jalan mediasi dan musyawarah sebagai mediatornya adalah

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan

Perhentian Raja dimana PPN memiliki langkah- langkah penyelesaian

melalui mediasi dan musyawarah yang dilakukan terhadap pihak yang

bersangkutan, adapun langkah yang ditempuh antara lain:
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a. Memeriksa dan meneliti berkas- berkas pendaftaran pernikahan  dan

menemukan titik permasalahan yang menjadi penyebab perselisihan.

b. Memanggil dan mengumpulkan pihak yang bersangkutan.

c. Memintai keterangan satu sama lain agar permasalahan yang mereka

hadapi.

d. memberikan bimbingan, arahan dan penasehatan BP-4.

e. Memberikan waktu kepada pihak- pihak yang bersengketa untuk

melakukan proses perdamaian

f. Mananyakan hasil dari proses perdamaian.

g. Jika mendapatkan jalan buntu maka PPN kembali menasehati dan

memberikan pandangan sembari menjelaskan akibat- akibat yang

ditimbulkan dari keadhalan wali tersebut.

3. Adapun faktor- faktor  ke’adhalan wali yang terjadinya dari keenam kasus

sengketa pernikahan tersebut tidak berdasarkan dan hanya factor dunia

saja, seperti Ras, suku dan budaya, Pekerjaan dianggap kurang, Tidak

sesuai kriteria, Status janda dan jejaka. PPN bertindak dalam pelaksanaan

mediator untuk tercapainya proses mediasi yang sukses maka  PPN

memposisikan diri sebagai:

a. PPN bertindak sebagai Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian

Perkawinan (BP4).

b. PPN bertindak Sebagai Kepala Kantor Urusan Agama sebagai

penerima taukil wali.
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B. Saran

Akhir dari penelitian ini maka penulis memberikan masukan dan saran

guna meningkatkan kinerja dan eksistensi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam

menjalankan tugas dan fungsinya khususnya sebagai mediator dalam

menyelesaikan sengketa wali ‘adhal di Kecamatan Perhenyian Raja khususnya

dan di Kabupaten Kampar umumnya.

1. Agar meningkatkan kualitas mediator dalam menyelesaikan sengketa wali

‘adhal agar permasalahan yang sama tidak berlarut- larut dan dapat

diselesaikan sebaik mungkin agar tidak berakhir di Pengadilan agama yang

tentunya membutuhkan proses yang sangat lama.

2. Diharapkan kepada PPN dan Penghulu agar lebih teliti dalam memeriksa

berkas- berkas permohonan pernikahan, agar tidak salah dalam bertindak

dalam menentukan wali nikah maupun syarat dan rukun dari pernikahan

itu sendiri.

3. Dalam rangka wilayah kecamatan yang sangat berjauhan antara desa satu

dengan desa yang lainnya dan terkadang tugas dan fungsi di lakukan diluar

jam kerja seperti malam hari guna melayani masyarakat dengan pelayanan

yang prima, maka perlu kiranya dianggarkan alat transfortasi berupa

kendaraan dinas dan kesejahteraan PPN dan pegaawai untuk menunjang

tercapainya pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat.

4. Dirasakan sangat penting untuk mensosialsiasikan undang- undang No 1

tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam kepada masyarakat agar
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permasalahan pernikahan khusunya wali ‘adhal dapat diselesaikan oleh

keluarga dan pemecahan masalah tidak sampai ke Pengadilan.

5. Dalam rangka meningkatkan keilmuan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

baik sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa maupun sebagai

pegawai di Kantor Urusan Agama dalam menjalankan tupoksi kiranya

perlu perhatian dari Kementerian Agama untuk memberikan bantuan

untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat lanjut.
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