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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Pada umumnya proses kerja praktek adalah kegiatan untuk ikut langsung 

dalam suatu badan maupun lembaga dan menemukan serta memperbaiki 

kekurangan yang ada pada badan maupun lembaga tersebut. 

 Projek yang dibuat seorang mahasiswa terutama mahasiswa hukum tidak 

hanya terbatas kepada apa yang dihasilkan oleh mahasiswa tersebut melainkan 

juga harus memenuhi kebutuhan dari lembaga yang dituju. 

 Karenanya diperlukan kerjasama yang solid diantara mahasiswa tersebut 

beserta lembaga tempat projek akan dilaksanakan dengan cara mahasiswa 

terjun langsung kedalam permasalahan dan menemukan inti permasalahan 

serta tujuan dari projek yang akan dilaksanakan. 

 Dalam hal ini penulis mencoba untuk ikut langsung bersama seluruh 

keluarga besar PA Batam dalam bekerja dan menemukan masalah dari projek 

yang ingin penulis buat bagi masyarakat melalui PA Batam. 

 Perancangan standar dokumen dalam pengajuan perkara di PA Batam 

adalah projek yang penulis pilih karena setelah penulis melaksanakan kerja 

praktek disana penulis memastikan bahwa standar dokumen tersebut memang 

diperlukan untuk dituangkan dalam wujud tertulis. 
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 Tujuan utama penulis membuat standar dokumen ini dalam bentuk tertulis 

adalah untuk memenuhi amanat dari pasal 58 dalam UU Peradilan Agama 

yang menghendaki Pengadilan untuk membantu pencari keadilan dengan 

sebaik-baiknya dalam mengatasi segala hambatan dan rintangan demi 

mencapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 

 Meskipun pada awalnya penulis hanya berniat untuk membuat standar 

dokumen untuk pengajuan perkara perceraian saja, hal tersebut tidak mungkin 

dilaksanakan karena pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 sudah 

mengingatkan bahwa setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil dan 

sama dihadapan hukum. Lebih lanjut lagi, setiap orang juga berhak untuk 

memperoleh manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 

 

B. Saran 

 Setelah penulis membuat standar dokumen untuk pengajuan perkara di PA 

Batam ini dalam bentuk tertulis yaitu brosur, penulis juga berharap agar PA 

Batam dapat mewujudkan standar dokumen pengajuan perkara ini dalam 

bentuk digital yaitu dengan memasukkan standar dokumen ini dalam satu 

bagian pada website resmi PA Batam. 

 Dengan kehadiran E-Court yang memudahkan pengacara untuk 

mendaftarkan perkara secara online dan juga keberadaan Silantang (Sistem 

Antrian Online Sidang) yang telah dihadirkan oleh PA Batam, maka penulis 

merasa bahwa keberadaan berbagai pendataan dalam bentuk digital juga sudah 

mulai diperlukan karena principal yang berperkara di PA Batam juga sudah 
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merambah kepada generasi yang mulai mengerti akan kehadiran internet dan 

juga sistem peradilan yang mulai mengarah kepada sistem secara online. 

 Penulis juga mendukung langkah PA Batam dalam menciptakan kawasan 

WBK (Wilayah Bebas Korupsi) karena selama penulis melaksanakan kerja 

praktek disana, penulis merasakan bahwa sistem yang ada sudah sangat bersih 

karena dengan kehadiran pembayaran biaya panjar perkara yang hanya 

diterima secara non tunai melalui mesin EDC pada kasir ataupun melalui Bank 

secara langsung maka akan menciptakan sistem pembayaran yang tidak 

memberikan celah untuk terjadinya tindakan pungli dan sebagainya. 

Muhammad Samsu Saputra. Perancangan Standar Dokumen yang Perlu disiapkan dalam Pengajuan Perkara 
di Pengadilan Agama Batam Kelas I-A, 2019. 
UIB Repository©2019


