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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil analisa efektivitas mediasi perkara perceraian di Pengadilan 

Agama Makassar dan Pengadilan Agama Malang, penulis menyimpulkan bahwa : 

 

1. Penyelesaian sengketa perkara perceraian melalui mediasi antara Pengadilan Agama 

Makassar dari segi fasilitas memang sudah cukup ideal tetapi dari segi mediator 

belum maksimal dikarenakan Cuma beberapa Hakim yang mempunyai sertifikat 

mediator, akibatnya banyaknya perkara yang tertumpuk di Pengadilan Makassar, 

serta faktor masyarakat dana watak penduduk sana yang sangat keras yang berakibat 

dalam mediasi tidak mau mengalah. Sedangkan Pengadilan Agama Malang dari segi 

fasilitas belum ideal menurut penulis dan dari segi kualifikasi mediator, sudah cukup 

bagus dalam menyusun strategi penanganan konflik para pihak yang bersengketa. 

Jadi penyelesaian Sengketa perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan 

Agama Makassar dan Malang belum efektif disebabkan karena pelaksana mediasi 

belum sepenuhnya (secara maksimal) melakukan mediasi dan masih terkesan 

hanya memenuhi  formalitas,  standar ukuran  keberhasilan mediasi perkara 

perceraian yang sulit dicapai, dan budaya masyarakat  dalam merespon upaya 

damai di pengadilan. 

2. Faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilan Mediasi dalam sengketa 

perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Agama Malang 

yaitu kemampuan mediator, itikad baik para pihak, para pihak bersifat pro aktif, 

pemahaman makna keluarga, faktor sosiologis dan psikologis. Sedangkan yang 
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menjadi faktor penghambat keberhasilan suatu mediasi terdiri dari kehadiran para 

pihak, keinginan kuat untuk bercerai, konflik yang berkepanjangan, salah satu pihak 

membuat tuntutan diluar kemampuan, para pihak tidak bersifat pro aktif, dan 

kurangnya rasa mengalah dari para pihak. 

 

B. Saran 
 

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

pihak yang terkait sebagai berikut: 

1. Kepada Pengadilan Agama agar 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. Membuat suatu aplikasi yang dibentuk oleh Pengadilan Agama dalam rangka 

memantau kinerja mediator, dimana nantinya aplikasi ini akan digunakan oleh para 

pihak yang telah di mediasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan suatu penilaian 

terhadap mediator dan juga memudahkan Pengadilan Agama setempat untuk 

mematau kinerja mediator di zaman milineal ini. 
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