
tersebut dikumulasikan dengan gugatan perceraian akan membuat proses

penyelesaiannya berlarut-larut terlebih lagi apabila pihak yang berperkara

mengajukan upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali jelas hal ini

akan memakan waktu yang lama melebihi batas waktu yang ditentukan oleh

Mahkamah Agung (MA) yaitu 6 bulan dalam menyelesaikan setiap perkara sehingga

peneliti menyimpulkan akan lebih cepat proses penyelesaiannya jika perkara tersebut

diajukan secara terpisah demi terciptanya asas peradilan yaitu cepat, sederhana dan

biaya ringan.

BAB  V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana data yang telah dihasilkan dalam penelitian tentang

Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A

Kendari, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian perkara gugat cerai yang dikumulasikan dengan harta

bersama  berjalan sesuai dengan proses penyelesaian perkara biasa tetapi karena

memiliki hukum acara yang berbeda maka pada pemeriksaan dipersidangan



didahulukan pemeriksaan gugat cerai dalam sidang tertutup untuk umum

kemudian setelah itu dilanjutkan pemeriksaan harta bersama dalam sidang

terbuka untuk umum. Adapun prosesnya yaitu terlebih dahulu melakukan sidang

perdamaian kemudian pembacaan gugatan, replik, duplik, jawaban, pembuktian,

kesimpulan dan putusan.

2. Terdapat faktor-faktor penghambat dalam perkara gugatan perceraian yang

dikumulasikan dengan harta bersama yaitu:

a. Kurangnya pengetahuan tentang hukum oleh pihak yang berperkara

b. Penggugat maupun tergugat tidak hadir dipersidangan

c. Antara posita dengan petitum tidak sinkron

d. Adanya gugatan rekonvensi

e. Barang yang akan dieksekusi kurang jelas.

f. Harta bersama terletak di atas harta bawaan.

g. Sulitnya melakukan eksekusi jika harta bersama terebut dalam bentuk

tabungan/deposito di Bank.

B. Saran

Dari pokok kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar dalam setiap penyelesaian perkara tercipta asas peradilan selain itu

diharapkan aparat peradilan mencari solusi dalam mengatasi faktor-faktor yang

menjadi penghambat dalam penyelesaian perkara perceraian yang dikumulasikan

dengan harta bersama.



2. Agar para praktisi hukum lebih arif dan mampu merumuskan keputusan yang

mencerminkan keadilan tanpa mengorbankan salah satu pihak.
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