
BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian Efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap mediasi kasus perceraian di pengadilan 

Agama Tanjung Balai Karimun, maka peneliti menyimpulkan bahwa :  

1. Dari faktor hukumnya, peraturan mengenai PERMA No. 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sudah sangat jelas mengatur 

mengenai kewajiban hakim pemeriksa perkara untuk memerintahkan 

para pihak dan kuasa hukumnya untuk melaksanakan mediasi sebelum 

perkara tersebut dilanjutkan kepersidangan. Dalam peraturan tersebut 

juga memerintahkan hakim, mediator, para pihak dan kuasa hukumnya 

melaksanakan mediasi. Namun masih kurangnya sosialisasi terhadap 

adanya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan, sehingga masih ada masyarakat atau para pihak yang tidak 

mengetahui adanya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan.  

2. Dari faktor penegak hukumnya, mediator di Pengadilan Agama 

Tanjung Balai Karimun hanya mempunyai tiga orang mediator yang 

mana mediator non hakim hanya satu dan dua sebagai mediator hakim 

yang merangkap menjadi mediator sehingga pelaksanaan mediasi yang 
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dilakukan oleh mediator hakim tidak efektif karena mediator hakim 

tersebut mempunyai tugas lainnya sebagai hakim pemeriksa perkara.  

3. Dari faktor masyarakat, masih ada masyarakat yang tidak mengetahui 

adanya PERMA No. 1 Tahun 2106 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan dan para pihak tidak mengetahui apa itu mediasi, tujuan 

mediasi dan manfaat dilakukannya mediasi. Para pihak melaksanakan 

mediasi hanya berdasarkan perintah dari hakim pemeriksa perkara dan 

bukan atas dasar keinginan sendiri. Tingkat kepatuhan para pihak 

dalam melaksanakan mediasi masih kurang karena masih ada pihak 

yang tidak melaksanakan mediasi dan telah dipanggil secara patut.  

4. Dari faktor fasilitas dan sarana, Pengadilan Agama Tanjung Balai 

Karimun telah menyediakan ruangan khusus untuk mediator dan para 

pihak dalam melaksanakan mediasi, ruangan yang telah disediakan 

sudah memberikan kenyamanan untuk melaksanakan mediasi. 

5. Dari faktor kebudayaan, masyarakat yang masih menganggap bahwa 

salah satu penyelesaian terhadap permasalahan yang ada 

penyelesaiannya hanyalah melalui persidangan. Dengan ketidaktahuan 

masyarakat atau para pihak dengan adanya PERMA No. 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur mediasi di Pengadilan membuat masyarakat atau para 

pihak langsung mengajukan gugatan ke pengadilan. 

B. Keterbatasan  

Dalam melakukan penelitian ini peneliti memiliki kendala atau keterbatasan 

dalam menyusun skripsi ini, adapun kendala dan keterbatasan yaitu : 
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1. Peneliti dalam melakukan penelitian ini memiliki keterbatasan dalam 

melakukan wawancara terhadap para pihak yang berperkara karena 

para pihak rata-rata tidak bersedia untuk diwawancara.  

2. Peneliti memiliki keterbatasan waktu karena peneliti masih melakukan 

perkuliahan di Universitas Internasional Batam dan harus melakukan 

penelitian diluar Kota Batam. 

C. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian Efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap mediasi kasus perceraian di pengadilan 

Agama Tanjung Balai Karimun, maka peneliti mengemukakan rekomendasi 

sebagai berikut  :  

1. Dari faktor hukumnya (undang-undang), seharusnya Pengadilan 

Agama Tanjung Balai Karimun memberikan sosialisasi mengenai 

PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 

agar masyarakat mengetahui adanya peraturan mengenai mediasi. 

Masyarakat perlu mengetahui tentang adanya peraturan yang berlaku 

tentang mediasi karena masyarakat sebagai sasaran dari peraturan 

tersebut. Sosialisasi mengenai PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan bisa dilakukan dengan cara 

melakukan sosialisasi dikelurahan dan dikecamatan atau membagikan 

brosur kepada masyarakat mengenai PERMA No. 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.  
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2. Dari faktor penegak hukumnya, seharusnya Pengadilan Agama 

Tanjung Balai Karimun menambah mediator non hakim, karena di 

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun hanya memiliki satu 

mediator non hakim. Dengan hanya ada satu mediator non hakim 

mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan mediasi di Pengadilan 

Agama Tanjung Balai Karimun, karena jumlah perkara yang ditangani 

di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun banyak yang harus 

dilakukan mediasi salah satunya perkara perceraian yang mana 

sebelum melanjutkan kepersidangan perkara perceraian harus 

dilakukan mediasi terlebih dahulu.  

3. Dari faktor masyarakatnya,  masyarakat seharusnya diberikan 

pengetahuan tentang apa itu hukum dan peraturan yang berlaku, 

apabila masyarakat tidak mengetahui apa itu hukum dan peraturan 

yang berlaku maka masyarakat tidak dapat menjalankan hukum dan 

peraturan yang berlaku. Selain memberikan pengetahuan tentang 

hukum dan peraturan yang berlaku masyarakat juga harus diberikan 

pemahaman hukum karena apabila masyarakat hanya mengetahui dan 

tidak paham hukum dan peraturan yang berlaku masyarakat hanya 

akan mengetahui dan tidak paham sepenuhnya mengenai hukum dan 

peraturan yang berlaku. Dan memberikan kesadaran tentang 

kewajiban melaksanakan hukum dan peraturan yang berlaku hal ini 

penting karena ketika seseorang tahu apa yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan secara langsung masyarakat akan memiliki kesadaran 
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hukum. Serta membuat masyarakat dapat menerima hukum, apabila 

masyarakat dapat menerima hukum maka hukum yang ada akan 

berjalan sesuai dengan semestinya.  

4. Dari faktor fasilitas dan sarana, seharusnya fasilitas yang telah 

disediakan di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dijaga dan 

dirawat agar tetap memberikan kenyamanan terhadap para pihak yang 

melakukan mediasi.  

5. Dari faktor kebudayaan, dengan memberikan sosialisi kepada 

masyarakat mengenai adanya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan akan memberikan pengetahuan 

masyarakat sehingga masyarakat tidak hanya berfikir bahwa 

penyelesaian terhadap permasalahannya hanyalah melalui pengadilan. 
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