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BAB V 

PENUTUP 

5.1.Kesimpulan 

 Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian serta pembahasan, 

yang mengacu pada rumusan masalah pada bab sebelumnya, maka dari 

penelitian peneliti, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Proses Pemanggilan Gaib terhadap Tergugat di Pengadilan agama Kolaka 

telah menerapkan isi dari Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 dengan melakukan panggilan melalui pengumuman di radio Swara 

Kolaka sebanyak 2 kali, panggilan yang pertama berjarak 1 bulan dengan 

panggilan kedua lalu panggilan kedua berjarak 3 bulan dengan jadwal 

sidang pertama, namun hingga sekarang belum ada pihak Tergugat yang 

pernah datang untuk menghadiri sidang yang telah dipanggil melalui 

pengumuman di Radio Swara Kolaka.  

2. Kendala yang dihadapi dalam proses pemanggilan gaib terhadap 

Tergugat di Pengadilan Agama Kolaka adalah Proses panggilan yang 

lama yang membuat Jurusita Pengadilan Agama Kolaka harus lebih 

berhati-hati dalam melakukan panggilan gaib dan kendala lainnya tidak 

didengarkannya informasi pemanggilan melalui Radio Swara Kolaka, 

sehingga penyelesaiannya tidak sesuai lagi dengan asas peradilan yakni 

sederhana, cepat dan biaya ringan. 

3. Efektivitas panggilan gaib terhadap Tergugat di Pengadilan Agama 

Kolaka berdasarkan teori efektivitas dari Soerjono Soekanto sudah tidak 

relevan lagi dengan perkembangan masyarakat Kabupaten Kolaka serta 



 

2 

 

perkembangan di peradilan saat ini khusunya di Pengadilan Agama pada 

umumnya dan di Pengadilan Agama Kolaka pada khusunya. 

4. Efektivitas panggilan gaib terhadap Tergugat di Pengadilan Agama 

Kolaka persfektif maslahat adalah panggilan tersebut hanya memberikan 

maslahat bagi Tergugat karena adanya waktu yang lama yang diberikan 

untuk menghadiri persidangan, namun tidak memberikan maslahat bagi 

Penggugat dimana Penggugat semakin lama mendapatkan kepastian 

hukum karena harus menunggu lagi selama 4 bulan padahal dirinya 

sebelumnya sudah ditinggalkan dan tidak dinafkahi lagi oleh Tergugat, 

bahkan apabila Penggugat tidak sabar menunggu proses panggilan gaib 

tersebut bisa menimbulkan kemudharatan apabila Pengugat menikah siri 

dengan orang lain sebelum mendapatkan keputusan dari Pengadilan 

Agama. 

5.2.Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, terdapat 

beberapa hal yang dapat penulis sampaikan sebagai saran, antara lain: 

1. Pihak penegak hukum di Pengadilan Agama Kolaka hendaknya 

selalu melakukan diskusi hukum baik di dalam internal 

Pengadilan Agama Kolaka maupun di tingkat banding mengenai 

upaya apa saja yang harus dilakukan agar proses pemanggilan 

gaib bisa menjadi lebih efektif untuk diterapkan di Pengadilan 

Agama Kolaka. 

2. Pimpinan Pengadilan Agama Kolaka agar memperhatikan kinerja 

media massa dalam hal ini Radio Swara sebagai pihak ketiga 
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yang melakukan pengumuman panggilan gaib apakah masih 

efektif dan relevan digunakan di Kabupaten Kolaka. Jika sudah 

tidak efektif dan relevan panggilan gaib bisa dilakukan melalui 

media yang lebih modern seperti surat kabar atau media internet. 

3. Pihak Masyarakat yang pernah mendaftarkan perkaranya secara 

gaib agar lebih melakukan langkah konkret seperti mengajukan 

judisial review di lembaga yang berwenang agar proses 

pemanggilan gaib di Pengadilan Agama Kolaka bisa menjadi 

lebih efektif seperti mempersingkat waktu panggilan 1 atau 

maksimal 2 bulan lamanya. 

  

  

 


