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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa

kesimpulan yaitu :

1. Implementasi mediasi dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan

Agama Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir Riau diawali dengan

pendaftaran gugatan atau permohonan ke Pengadilan Agama, kemudian

majelis hakim ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama, penetapan hari

sidang oleh Ketua majelis hakim, lalu Jurusita memanggil para pihak

untuk melakukan sidang pertama. Dalam persidangan pertama inilah,

upaya mediasi dilakukan dengan dipilih salah satu mediator oleh para

pihak, lalu mediasi dilakukan selama 15 hari kerja dengan 1-2 kali

pertemuan tanpa dilakukan pemanggilan untuk setiap kali pertemuan

mediasi. Pertemuan mediasi berisi nasehat-nasehat oleh mediator

mengarahkan para pihak untuk berunding mencapai kesepakatan damai.

Akhirnya mediasi berakhir dengan hasil berhasil atau gagal yang akan

diumumkan pada sidang kedua.

2. Adapun faktor penghambat dan pendukung implementasi mediasi di

Pengadilan Agama Ujung Tanjung antara lain, faktor penghambatnya

karena kualitas mediator, para pihak yang tidak mau berdamai,
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kesalahpahaman hakim mediator tentang mediasi dan pertimbangan asas

sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun ada juga faktor pendukungnya

seperti karena beban tanggung jawab secara formil untuk melaksanakan

PERMA No. 1 Tahun 2008, masih ada Hakim yang bersungguh-sungguh

dalam melakukan proses mediasi dan ada juga para pihak yang masih

memiliki motivasi dalam meneruskan kelangsungan rumah tangganya

sehingga bersedia untuk berdamai.

3. Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008, implementasi mediasi dalam

menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sudah

sesuai dengan PERMA, tetapi ada beberapa peraturan yang

dikhawatirkan dapat memberatkan para pihak berperkara seperti

pemanggilan untuk mediasi tidak dilakukan dan kurang proporsionalnya

jangka waktu pertemuan mediasi. Hal ini, masih bisa dimaafkan dan

tidak membuat putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ujung

Tanjung batal demi hukum. Adapun permasalahan lebih didominasi dari

faktor-faktor penghambat yang mendorong terjadinya kegagalan

sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya (poin 2).

Faktor-faktor tersebut terjadi karena kurang mampunya lembaga

Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam mengatasi beragam

problematika di lapangan seperti rendahnya motivasi para pihak dan

mediator dalam mengupayakan mediasi, dan mediator yang kurang

profesional. Hal ini menjadi masukan yang penting bagi Mahkamah

Agung dalam mengemban amanah perdamaian di Pengadilan Agama.
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B. SARAN.

Saran-saran dalam penelitian ini dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Bagi pihak Mahkamah Agung lebih memberikan up-greeding dalam

upaya penerapan PERMA No. 1 Tahun 2008 ini, dengan

memanfaatkan potensi-potensi mediator profesional yang sudah ada

seperti pihak BP4 dari lingkungan kementerian agama, mediator dari

kalangan akademisi dan lain-lain. Dan tidak perlu lagi mengeksploitasi

tugas hakim untuk memiliki rangkap jabatan menjadi mediator.

2. Pihak Mahkamah Agung juga seharusnya memperhatikan kembali

pasal-pasal yang terdapat dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, sesuai

tidak dengan kondisi Pengadilan Agama yang akan menerapkannya.

Seharusnya juga dipertimbangkan berbenturan tidak dengan aspek

lainnya, seperti aspek asas yang dimiliki oleh Pengadilan Agama.

3. Bagi civitas Pengadilan Agama Ujung Tanjung, seharusnya

memberikan perhatian yang serius terhadap perdamaian ini. Walaupun

kendala masih belum teratasi dalam merealisasikannya.Jangan menjadi

beban sehingga mengurangi etos kerja yang telah dimiliki. Selanjutnya

komunikasi dengan masyarakat lebih ditingkatkan agar

imagePengadilan Agama sebagai lembaga pemutus dapat beralih

menjadi lembaga penyelesaian sengketa dengan solusi perdamaian.
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