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BAB III 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Makassar 

1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Makassar 

 

a. Sebelum PP No. 45 Tahun 1957 

 

Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan 

Peraturan Pemerintah (PP. No. 45 Tahun 1957), akan tetapi sejak zaman 

dahulu, sejak zaman kerajaan atau sejak zaman Penjajahan Belanda, namun 

pada waktu itu bukanlah seperti sekarang ini adanya. Dahulu Kewenangan 

Seorang Raja untuk mengankat seorang pengadiil disebut sebagai Hakim, 

akan tetapi setelah masuknya Syariah islam, Maka Raja kembali mengangkat 

seorang Qadhi. Kewenangan Hakim diminimalisir dan diserahkan kepada 

Qadhi  atau  hal-hal yang menyangkut  perkara  Syariah agama Islam. 

Wewenang Qadhi ketika itu termasuk Cakkara atau Pembagian harta gono- 

gini karena cakkara berkaitan dengan perkara nikah. 

Pada zaman penjajahan Belanda, sudah terbagi yuridiksi Qadhi, yakni 

Makassar, Gowa dan lain-lain. Qadhi Pertama di Makassar adalah Maknun 

Dg. Manranoka, bertempait tinggal dikampung laras, Qadhi lain yang dikenal 

ialah K.H. Abd. Haq dan Ince Moh. Sholeh, dan Ince Moh. Sholeh adalah 

Qadhi terakhir, jabatan Ince Moh. Sholeh disebut Acting Qadhi. Qadhi 

dahulu berwenang dan berhak mengangkat sendiri para pembantu- 

pembantunya guna menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugasnya, 

dan pada zaman pemerintahan Belanda saat itu dipimpin oleh Hamente. 
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Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar terbentuk pada tahun 1960, 

yang meliputi wilayah Maros, Takalar dan Gowa, karena pada waktu itu 

belum ada dan belum dibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi masih disatukan 

dengan wilayah Makassar. 

Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah yang kemudian berkembang 

menjadi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, maka dahulu yang 

mengerjakan kewenangan Pengadilan Agama adalah Qadhi yang pada saat 

itu berkantor dirumah tinggalnya sendiri. Pada masa itu ada dua kerajaan 

yang berkuasa di Makassar yaitu kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo dan 

dahulu Qadhi diberi gelar Daengta Syeh kemudian gelar itu berganti 

menjadi Daengta Kalia. 

b. Sesudah PP No. 45 Tahun 1957 

 

Setelah keluarnya PP. No. 45 Tahun 1957, maka pada tahun 1960 

terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut 

“Pengadilan Mahkamah Syariah” adapun wilayah Yurisdiksinya Pengadilan 

Agama / Mahkamah Syariah Kota Makassar mempunyai batas-batas seperti 

berikut: 

- Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar; 

 

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros; 

 

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone; 

 

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa. 
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Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makassar 

dahulu hanya terdiri 9 (Sembilan) Kecamatan selanjutnya berkembang 

menjadi 14 (Empat Belas) Kecamatan dan selanjutnya berkembang lagi 

menjadi 16 (Enam Belas) Kecamatan. 

Semenjak dari awal berdirinya hingga sampai tahun 1999 Pengadilan 

Agama Klas 1 A Makassar telah mengalami perpindahan gedung kantor 

sebanyak enam kali. Pada tahun 1976 telah memperoleh gedung permanen 

seluas 150 m2 untuk Rencana Pembangunan Lima Tahun, akan tetapi sejalan 

dengan perkembangan jaman dimana peningkatan jumlah perkara yang 

meningkat dan memerlukan jumlah personil dan SDM  yang  memadai  

maka turut andil mempengaruhi keadaan kantor yang butuh perluasan serta 

perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai, maka pada 

tahun 1999 Pengadilan Agama Makassar merelokasi lagi gedung baru dan 

pindah tempat ke Gedung baru yang bertempat di Jalan Perintis 

Kemerdekaan Km.14 Daya Makassar dengan luas lahan (Tanah) 2.297 

M2dan Luas Bangunan 1.887,5 M2 . 

2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Makassar 

 

Kompetensi Relatif atau wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar Klas 

I-A meliputi 16 (Enam belas) kecamatan, sebagai berikut : 
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Tabel 1 

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Makassar 

Kecamatan Kelurahan 

Biringkanaya Bulurokeng, Daya, Paccerakkang, Pai, Sudiang, Sudiang Raya, 

Untia, Berua, Bakung, Laikang 

Bontoala Baraya, Bontoala, Bontoala Parang, Bontoala Tua, Bunga Ejaya, 

Gaddong, Layang, Malimongan Baru, Parang Layang, 

Timungan Lompoa, Tompo Balang, Wajo Baru 

Makassar Bara Baraya, Bara Baraya Selatan, Bara Baraya Timur, Bara 

Baraya Utara, Barana, Lariang Bangi, Maccini, Maccini 

Gusung, Maccini Parang, Mardekaya, Mardekaya Selatan, 

Maricaya, Maricaya Baru 

Mamajang Baji Mappakasunggu, Bonto Biraeng, Bonto Lebang, Karang 

Anyar, Labuang Baji, Mamajang Dalam, Mamajang Luar, 

Mandala, Maricaya Selatan, Pa'batang, Parang, Sambung Jawa, 

Tamparang Keke 

Manggala Antang, Bangkala, Batua, Borong, Manggala, Tamangapa, 

Biring Romang, Bitowa 

Mariso Bontorannu, Kampung Buyang, Kunjung Mae, Lette, Mario, 

Mariso, Mattoangin, Panambungan, Tamarunang 

Panakukkang Karampuang,   Karuwisi,   Karuwisi   Utara,  Masale, Pampang, 

Panaikang, Pandang, Paropo, Sinrijala, Tamamaung, Tello Baru 

Rappocini Balla Parang, Banta Bantaeng, Minasa Upa, Bua Kana, Gunung 

Sari, Karunrung, Kassi-Kassi, Mappala, Rappocini, Tidung 

Tallo Bunga Ejaya, Kalukuang, Kaluku Bodoa, La'latang, Lakkang, 

Lembo, Pannampu, Rappojawa, Rappokalling, Suangga, Tallo, 

Tammua, Ujung Pandang Baru, Wala-Walaya, Buloa 

Tamanlanrea Bira, Kapasa, Kapasa Raya, Parangloe, Tamalanrea, Tamalanrea 

Indah, Tamalanrea Jaya, Buntusu, Katimbang 

Tamalate Balang Baru, Barombong, Bongaya, Jongaya, Maccini Sombala, 

Mangasa, Mannuruki, Pa'baeng Baeng, Parang Tambung, 

Tanjung Merdeka, Bonto Makkio, Bonto Duri 

Ujung Pandang Baru, Bulo Gading, Lae-Lae, Lajangiru, Losari, Maloku, 

Mangkura, Pisang Selatan, Pisang Utara, Sawerigading 

Ujung Tanah Camba Berua, Cambaya, Gusung, Pattingaloang, Pattingaloang 

Baru, Tabaringan, Tamalabba, Totaka, Ujung Tanah Tanah 

Kepulauan 

Sangkarrang 

Pulau Barang Lompo, Pulau Lumu-lumu, Pulau Barang Caddi, 

Pulau Kodingareng, Langkai, Lanjukang 

Wajo Butung, Ende, Malimongan, Malimongan Tua, Mampu, Melayu, 

Melayu Baru, Pattunuang 

Sumber data yang diolah penulis dari website PA Makassar 
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3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Makassar 

 
Untuk lebih memperjelas lagi mengenai jalur struktural 

kepegawaian di lingkup Kantor Pengadilan Agama Makassar, dapat 

dilihat pada struktur organisasi di bawah ini: 

Gambar 2 

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Makassar 
 

Sumber data yang diolah penulis dari website PA Makassar 

 

4. Daftar Mediator Pengadilan Agama Makassar 

 
Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator 

sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna 

mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara 
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memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.71 Adapun mediator yang ada di 

Pengadilan Agama Makassar, antara lain : 

Tabel 2 

Daftar Mediator Pengadilan Agama Makassar 

No. 

 

Urut 

Nama Jabatan Pendidikan 

 

Terakhir 

Keterangan 

1. Dra. Bannasari, M.H. Hakim S2 Bersertifikat 

2. Drs. Muhammad Yunus Hakim S1 Bersertifikat 

3. Drs. Syahidal Hakim S1 Bersertifikat 

4. Drs.H.M. Idris Abdir, 

 

SH.,MH. 

Hakim S2 Bersertifikat 

5. Dra. Nurhaniah, SH., 

 

MH., 

Hakim S2 Bersertifikat 

6. Dra. Kartini Hakim S1 Bersertifikat 

Sumber data yang diolah penulis dari data Sekretaris PA Makassar 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

71 Lihat pasal 1 ayat 2 PerMa No. 1 Tahun 2016 



60 

 

 

 

 

5. Prosedur Berperkara di Pengadilan Agama Makassar 

 
Gambar 3 

Prosedur Berperkara Di Pengadilan Agama Makassar 

 
Sumber data yang diolah penulis dari website PA Makassar 
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B. Gambaran Umum Pengadilan Agama Malang 

 

1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Malang 

 

a. Masa sebelum Penjajahan 

 
Sebelum datang peradaban hindu ke Indonesia peradilan yang berlaku 

di kalangan masyarakat adat  adalah Peradilan  Pepaduan  (Peradilan 

hindu) yang merupakan persidangan majelis tetua-tetua adat dusun dan desa. 

Setelah   datangnya   peradaban   hindu    timbulah    kerajaan    yang  

disebut Peradilan Perdata. 

Dengan datangnya Agama Islam di Indonesia terjadilah perubahan. Di 

Kerajaan Mataram semasa Sultan Agung peradilan perdata kemudian  

diubah menjadi peradilan Surambi yang bersidng di serambi masjid agung 

dengan majelis penghulu sebagai Hakim Ketua dengan di dampingi para 

ulama sebagai Hakim Anggota. Sejak itu Peradilan Serambi bukan saja 

sebagai peradilan umum tetapi juga sebagai penasehat raja. 

Peradilan Surambi ini semestinya juga terdapat di Malang yang 

bertempat di Masjid Agung (Masjid Jami’) yang berada di sebelah barat 

alun-alun kota Malang. 

b. Masa Belanda sampai dengan Jepang 

 
Ketika Belanda berkuasa walaupun sebanyak mungkin mereka 

kehendaki berlakunya Hukum Eropa namun Peradilan Agama tidak pula 

diabaikan, karena mereka tahu penduduk Indonesia adalah sebagian besar 

beragama Islam sampai berakhirnya ke kuasaan Belanda di Indonesia 
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Peradilan Agama Islam merupakan bagian dari Peradilan hukum adat atau 

Peradilan Swapraja, yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 134 ayat 

2 IS bahwa penyimpang dari ketentuan tentang hak kekuasaan peradilan 

yang diadakan oleh Negara, jika perkara perdata diantara sesama orang 

Islam, apabila sesuai dengan kehendak Hukum Adat, diadili oleh hakim 

agama sepanjang tidak ditentukan lain di dalam undang-undang. 

Di  masa   Hindia   Belanda  peradilan   agama   pada   mulanya 

disebut Priesterraad atau Peradilan Padri atau Peradilan 

Penghulu. Peraturan Peradilan Padri ini baru diadakan pada tahun 1882 (Stbl. 

No. 152/1882) dan menentukan di setiap ladraad (Pengadilan Negeri) 

diJawa-Madura diadakan Priesterraad. Ketika itu Peradilan Agama 

merupakan suatu majelis terdiri dari seorang ketua dan beberapa orang 

anggota, sehingga keputusan peradilan merupakan keputusan bersama. 

Kemudian dengan Stbl. No. 53/1931 Priesterraad itu diganti dengan 

Penghulu Gerecht disamping adanya Hof voor Mohammedaansche zaken 

yang fungsinya seperti Pengadilan Tinggi khusus untuk perkara yang 

menyangkut Agama Islam. Penghulu Gerecht ini tidak merupakan hakim 

majelis melainkan hakim tunggal, dimana penghulu sendiri yang 

memutuskan perkara dengan mendengarkan pendapat dari para anggota 

pendampingmya (bijzitter). 

Adapun tentang berdirinya Pengadilan Agama Malang tidak ada data- 

datanya mengenai kapan persisnya Pengadilan Agama Malang didirikan. 

Namun secara logika, semestinya segera setelah berlakunya Stbl. 1882 No. 
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152. Ketua Pengadilan Agama yang pertama setelah Stbl. Tersebut tidak pula 

diperoleh data secara pasti, sedangkan ketua dan wakil ketua Pengadilan 

Agama Malang yang kedua setelah stbl. Tersebut adalah K.H.A. Ridwan dan 

K.H.M. Anwar Mulyosugondo. Lokasi Pengadilan Agama Malang pada saat 

itu berada di halaman belakang Masjid Jami’ Kota Malang. 

Pada waktu tentara Belanda mengadakan doorstaat k edaerah Malang 

dan berhasil menduduki Kota Malang dan bergabung pada DAD Gerilya yang 

selalu mengikuti gerak Kantor Karesidenan Malang. Yang waktu itu di 

pimpin oleh Residen Mr. Sunarko, tepat pada tanggal 21 Juli 1947. 

K.H.A. Ridwan saat itu tetap tinggal di dalam Kota Malang dan di 

angkat sebagai Ketua Pengadilan Agama NDT (Negara Djawa Timur) yang 

berkantor di bekas DAD Jalan Merdeka Barat (waktu itu bernama jalan 

alun-alun kulon) No. 3 Malang. Sejak itu wilayah Kabupaten Malang ada 2 

(dua) Pengadilan Agama : 

1) Pengadilan Agama di Pakel (Sumber Pucung) ; 

 

2) Pengadilan Agama NDT (Negara Djawa Timur) di Kota Malang. 

 

Pada masa pendudukan Jepang Pengadilan Agama tidak mengalami 

perubahan, kecuali namanya diubah ke dalam bahasa Jepang, yaitu Sooyo 

Hooin. Perundang-undangan yang mengatur Pengadilan Agama pada masa 

Pemerintahan Jepang sama dengan perundang-undangan dalam masa 

Pemerintahan Belanda. Pengadilan Agama juga di biarkan berjalan terus. 
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c. Masa Kemerdekaan 

 

Berdasarkan PP No. 5 / SD tanggal 25 Maret 1946 Peradilan Agama 

yang semula di bawah Departemen Kehakiman menjadi berada di bawah 

Departemen Agama setelah selesai perjuangan Kemerdekaan Republik 

Indonesia maka dengan Undang-Undang Darurat No. 1 / 1951 Peradilan 

Agama masih tetap berlaku. 

Di Malang setelah pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda 

sebagai hasil Bonde Tofel Conferentie (Konperensi Meja Bundar) Pengadilan 

Agama gerilya dihapus dan kembali ke Malang, sedangkan K.H.M. Anwari 

Mulyosugondo diangkat sebagai Kepala Dinura Kabupaten Blitar. 

Pengadilan Agama Malang berkantor di Jalan Merdeka Barat no. 3 Malang 

beserta dengan DAD. Perkembangan selanjutnya Pengadilan  Agama 

Malang pindah ke rumah ketuanya di Klojen Ledok Malang, kemudian 

memiliki kantor sendiri di jalan Bantaran Gang Kecamatan no. 10. 

K.H.A. Ridwan akhirnya memasuki masa pensiun dan diganti oleh 

 

K.H. Ahmad Muhammad dan selanjutnya secara berurutan yang menjabat 

sebagai ketua Pengadilan Agama Malang adalah KH. Moh.  Zaini,  KH 

Moh. Anwar (adik KH. Masjkur, mantan Menteri Agama RI) KH. Bustanul 

Arifin (dulu di Gadung Malang). Pengadilan Agama masa itu tetap ada dan 

malah menurut undang-undang Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 

merupakan Peradilan Khusus. Sayang setiap khusus tadi masih juga terbatas 

dikarenakan Pengadilan Agama Islam tadi juga masih terbatas dikarenakan 

tidak mempunyai kekuasaan yang bebas dalam melakukan keputusannya. 
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Tidak adanya kekuasaan yang bebas dimaksud dikarenakan, keputusan- 

keputusan Pengadilan agama masih harus diajukan kepada Pengadilan 

Negeri untuk memperoleh pernyataan pelaksanaan (execution verklaring), ini 

memberikan bagi peradilan untuk mempersoalkan apak prosedur 

pemutusannya sudah benar atau belum, begitu pula untuk menawarkan 

kepada pihak yang berperkara memilih alternatif lain  dari hukum adat. 

Perlu adanya pernyataan pelaksanaan dari Pengadilan Negeri dimaksud 

adalah karena ketiga macam peraturan Peradilan Agama yang berlaku 

menentukan demikian. 

d. Masa Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 

 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan semakin memperkokoh kedudukan Pengadilan Agama, terutama 

karena ia memperoleh kompetensi mengadili tidak kurang dari 16 (enam 

belas) jenis perkara dalam bidang perkawinan. Sejak saat Peradilan Agama 

mengalami perkembangan yang relatif cepat. Kendati masih ada beberapa 

problema dan kekurangan yang diwariskan oleh penguasa kolonial, seperti 

keberagaman dasar hukum yang mengatur Peradilan Agama, ketentuan 

mengenai harus dikukuhkanya putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan 

Negeri, tidak dimilikinya fungsi kejurusitaan dan sebagainya. 

Pada masa itu Pengadilan Agama Malang mendapat Daftar Isian 

Pembangunan (DIP) untuk membangun gedung kantor yang terletak di  

jalan Candi Kidal No. 1 Malang yang diresmikan oleh H. Soehadji, SH. 

(Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur), sedangkan 
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kantor yang terletak di Bantaran difungsikan sebagai Rumah Dinas Ketua. 

Selanjutnya Pengadilan Agama Malang mendapatkan Daftar Isian 

Pembangunan (DIP) lagi untuk membangun gedung kantor di jalan  R.  

Panji Suroso No. 1 Malang, sedangkan gedung kantor yang berlokasi di 

jalan Candi Kidal No. 1 Malang difungsikan sebagai Rumah Dinas Ketua. 

Ketua Pengadilan Agama Malang KH. Bustanul Arifin saat itu secara 

berurutan diganti oleh Drs. H. Djazuli, SH., Drs. H. Jusuf, SH. 

 

e. Masa Berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 

 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang 

dimuat dalam Lembaga Negara Nomor 49 Tahun 1989, tercipta kesatuan 

hukum yang mengatur Pengadilan Agama dalam kerangka sistem dan tata 

hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Peradilan Agama mempunyai kewenangan mengadili perkara-perkara 

tertentu (pasal 49 ayat (1)) dan mengenai golongan rakyat tertentu (pasal 1, 

2 dan pasal 49 ayat (1) dan Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga), yaitu 

mereka beragama Islam Peradilan Agama kini sejajar dengan  peradilan 

yang lain. Oleh karena itu hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan 

Peradilan Agama oleh Undang-Undang dihapus, seperti pengukuhan 

keputusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan 

Agama telah dapat melaksanakan fungsi kejurusitaan. 

Pada masa ini Pengadilan Agama Malang yang diketuai oleh drs. H. 

Muhadjir, SH. Dan drs. Abu Amar, SH., dalam perkembanganya kemudian 
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Pengadilan  Agama  Malang  dipisah   menjadi  2   (dua)  yaitu Pengadilan 

Agama  Kabupaten Malang   yang  terletak  di Kecamatan Kepanjen – 

Kabupaten  malang dan   Pengadilan Agama  Kotamadya Malang yang 

tterletak di Jalan R. Panji Suruso No. 1 Malang, Drs. Abu Amar, SH. Menjadi 

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sedangkan Ketua Pengadilan 

Agama Kota Malang adalah Drs. Moh. Zabidi, SH 

2. Wilayah Yuridiksi Pengailan Agama Malang 

 
Kompetensi Relatif atau wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar Klas 

I-A meliputi 16 (Enam belas) kecamatan, sebagai berikut : 

Tabel 3 

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Malang 

Kecamatan Kelurahan 

Sukun Sukun, Cipto Mulyo, Pisangcandi, Tanjungrejo, Gading, 

Kebonsari, Bandung Rejosari, Bakalan Krajan, Mulyorejo, 

Bandulan, Karang Besuki. 

Klojen Kiduldalem, Sukoharjo, Klojen, Kasine, Kauman, Oro-oro 

Dowo, Samaan, Rampal Claket, Gadingkasri, Bareng, 

Penanggungan. 

Blimbing Purwantoro, Bunulrejo, Polowijen, Purwodadi, Arjosari 

Blimbing, Pandanwangi, Kesatrian, Jodipan, Polehan, 

Balearjosari 

Lowokwaru Sumbersari, Ketawanggede, Dinoyo, Lowokwaru, Jatimulyo, 

Tulusrejo, Mojolangu, Tanjungsekar, Merjosari, Tlogomas, 

Tunggulwulung, Tasikmadu 

Kedung Kandang Kota Lama, Mergosono, Sawojajar, Madyopuro, Lesanpuro, 

Kedung Kandang, Buring, Bumiayu, Emorokandang, 

Tlogowaru, Arjuwilangin 

Batu Semua Kelurahan di Kecamatan Batu 

Sumber data yang diolah penulis dari website PA Malang 
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3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Malang 

 
Untuk lebih memperjelas lagi mengenai jalur struktural 

kepegawaian di lingkup Kantor Pengadilan Agama Makassar, dapat 

dilihat pada struktur organisasi di bawah ini: 

 

 

Gambar 4 

Sturktur Organisasi Pengadilan Agama Malang 

 
Sumber data yang diolah penulis dari website PA Malang 

 

4. Daftar Mediator Pengadilan Agama Malang 

 
Dalam pasal 1 ayat 2 PerMA No. 1 Tahun 2016, Mediator adalah Hakim atau 

pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu 

Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan 

penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan 
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sebuah penyelesaian. Adapun mediator yang ada di Pengadilan Agama Makassar, 

antara lain : 

 
 

Tabel 4 

Daftar Mediator Pengadilan Agama Malang 

No. 

Urut 

Nama Pendidikan 

Terakhir 

Keterangan 

1. Drs. H. Syamsuri, SH. S1 Bersertifikat 

2. Dra. Hj. Sunkanah, SH., M.Hum. S2 Bersertifikat 

3. H. Sholichin, SH., S1 Bersertifikat 

4. Dra. Jundiana, SH., M.Hum. S2 Bersertifikat 

5. Ridwan Nurdin, SHI. S1 Bersertifikat 

6. Dr. H. Abbas Arfan Lc., MH. S3 Bersertifikat 

7. Dr. Zaenal Mahmudi, MA. S3 Bersertifikat 

8. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. S2 Bersertifikat 

Sumber data yang diolah penulis dari website PA Malang 
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5. Prosedur Berperkara Pengadilan Agama Malang 
 

Gambar 5 

Prosedur Berperkara Di Pengadilan Agama Malang 

 
 

Sumber data yang diolah penulis dari website PA Malang 

 

C. Analisa Efektivitas Penerapan Mediasi di PA Makassar dan PA Malang 

 

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Makassar 

dan Pengadilan Agama Malang, penulis menggunakan buku laporan Register 

Mediasi Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Agama Malang Tahun 2016, 

2017, dan 2018. Data laporan tersebut merupakan buku laporan bulanan yang 

kemudian dirangkum dalam laporan tahunan di Pengadilan Agama Makassar dan 

Malang. Di dalamnya dapat diketahui perkara yang mengupayakan mediasi dan 
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dilaporkan hasil mediasi yang berhasil maupun yang tidak berhasil. Sehingga dengan 

laporan tersebut, dapat diketahui dengan mudah jumlah perkara yang dimediasi dan 

hasilnya. 

Tabel 8 

Laporan Register Mediasi Pengadilan Agama Makassar tahun 2016, 2017, dan 

2018. 

No. Tahun Jumlah 

Perkara yang 

di Mediasi 

Laporan Penyelesaian Mediasi Masih 

Dalam 

Proses 

Mediasi 
Tidak 

Berhasil 

Berhasil Gagal 

1 2016 744 720 20 4 0 

2 2017 481 472 8 1 0 

3 2018 532 289 17 0 226 

Sumber data yang diolah penulis dari buku laporan register PA Makassar 

 

 
Tabel 9 

Laporan Register Mediasi Pengadilan Agama Malang tahun 2016, 2017, dan 

2018. 

No. Tahun Jumlah 

Perkara yang 

di Mediasi 

Laporan Penyelesaian Mediasi Masih 

Dalam 

Proses 

Mediasi 
Tidak 

Berhasil 

Berhasil Gagal 

1 2016 499 480 19 0 0 

2 2017 548 520 27 1 0 

3 2018 526 526 63 8 25 

Sumber data yang diolah penulis dari buku laporan register PA Malang 
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Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah perkara yang berhasil di 

mediasi di pengadilan agama makassar relatif lebih rendah dibandingkan di 

pengadilan agama malang dimana tingkat keberhasilan mediasi di tempat tersebut 

mengalami peningkatan dalam hal memberhasilkan mediasi. 

Berdasarkan  teori efektivitas   hukum  yang  dikemukakan oleh Soejono 

Soekanto72, efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Faktor- 

faktorttersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya 

terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor pertama adalah faktor hukumnya 

sendiri, yakni Undang-undang yang dalam penelitian ini adalah Undang-undang 

Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Yang kedua adalah 

faktor penegak hukum yakni para pegawai hukum pengadilan di lingkungan 

Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Agama Malang.  Ketiga  adalah  

faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, karena tanpa 

adanya  sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan 

hukum akan berlangsung dengan lancar. Yang keempat adalah masyarakat, yakni 

lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dan yang kelima 

adalah faktor   kebudayaan yang  pada dasarnya   mencakup nilai-nilai yang 

mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi 

abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga ditaati dan apa yang dianggap 

buruk sehingga tidak ditaati. 

 

 
 

 
 

72 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : 

RajaGrafindo), 2007. hlm. 7. 
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Demikianlah 5 (lima) faktor keberhasilan mediasi yang dijadikan sebagai alat 

ukur penelitian ini, dan berikut adalah penguraian mengenai analisa efektivitas 

mediasi: 

1. Tinjauan Yuridis PerMA Nomor 1 Tahun 2016 

PerMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 

memiliki kekuatan mengikat  dan daya paksa  bagi para pihak  yang berperkara 

di pengadilan, karena bila tidak melaksanakan mediasi, maka  putusan 

pengadilan menjadi batal demi hukum. 

Setiap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan harus diupayakan 

perdamaian dan mediasi sendiri merupakan kepanjangan upaya perdamaian. 

Mediasi akan menjembatani para pihak dalam menyelesaikan masalah yang 

buntu agar mencapai/memperoleh solusi terbaik bagi mereka. 

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang penulis gunakan sebagai alat ukur 

penelitian ini, PerMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan ada daya paksa bagi 

masyarakat. Oleh karenanya, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

a. Landasan yuridis PerMA Nomor 1 tahun 2016 adalah peraturan perundang- 

undangan, sehingga diakui keberadaannya dan  mempunyai  kekuatan 

hukum mengikat. Perma merupakan pelengkap peraturan perundang- 

undangan yang telah ada sehingga bertujuan mengisi kekosongan hukum. 

b. Mahkamah Agung memiliki kewenangan membuat peraturan sebagaimana 

diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan atas 
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Oleh 

karena itu, penerbitan Perma tidak bertentangan dengan hukum dan aturan 

perundang-undangan. 

2. Kualifikasi Mediator 

Mediator memiliki peran sangat penting akan keberhasilan mediasi. Oleh 

karena itu, mereka harus memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi 

dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam PerMA 

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan 

pasal 1 ayat (2) PerMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediator adalah hakim  

atau pihak lain yang memiliki Sertifikat mediator. 

Pasal 19 ayat (1) PerMA Nomor 1 tahun 2016 mengatur tentang hak para 

pihak memilih mediator pada ayat (1), bahwa para pihak berhak memilih 

seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar Mediator di Pengadilan. 

Penulis sendiri telah melihat bahwa ketua Pengadilan Agama Makassar 

dan Pengadilan Agama Malang telah menentukan daftar mediator. Namun, ada 

beberapa perbedaan mediator di Pengadilan Agama Makassar dengan 

Pengadilan Agama Malang. Dimana di Pengadilan Agama Makassar 

mediatornya merupakan seorang hakim, sedangkan di Pengadilan Agama Malang 

yang menjadi mediator berasal dari non hakim. 

Seluruh hakim mediator di Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan 

Agama Malang belum memiliki sertifikat mediator dikarenakan belum 

mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Mahkamah Agung RI. Pelatihan 

mediator sangat terbatas jumlahnya karena diselenggarakan Mahkamah Agung 
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RI secara nasional sehingga pesertanya sangat terbatas. Idealnya Mahkamah 

Agung RI perlu memberikan pelatihan mediator kepada seluruh hakim di 

pengadilan agar: 

a. Para hakim mediator bisa bekerja maksimal sewaktu melakukan mediasi. Bila 

telah mendapatkan pelatihan, mereka telah memiliki kemampuan sesuai 

dengan fungsi dan peran mediator. 

b. Mediasi berjalan efektif. Mediator yang terlatih akan mampu mengorganisir 

proses mediasi dengan baik. 

c. Menambah keterampilan hakim dalam melakukan mediasi. Mereka akan 

memiliki teknik-teknik yang terprogram. Tugas mediator berbeda dengan 

hakim saat di persidangan. Bila di persidangan hakim sangat menjaga wibawa 

pengadilan, sedangkan saat menjadi mediator harus lebih komunikatif dan 

tidak kaku, karena berfungsi sebagai penengah konflik antara para pihak. 

Setelah melakukan penelitian, penulis  merasa bahwa 

efektivitas mediasi memang dipengaruhi oleh kualitas mediator, maka penulis 

memberikan kesimpulan bahwasanya ada beberapa hal yang harus diperbaiki 

dalam hal kualifikasi mediator. Yang pertama adalah bagi mediator hakim 

Pengadilan Agama Makassar yang telah bersertifikat, teknik mediasi dilakukan 

lebih sistematis, terutama dalam menggali interest dan needi pihak berperkara. 

Penyelesaian perkara berbasis pada dua hak tersebut, bukan berbasis  pada  

posisi   (positions).  Dengan  cara  ini maka  interest dan needi akan mudah 

ditangkap sehingga dapat digeser untuk mencari pilihan-pilihan penyelesaian 

yang win-win solution. Bagi mediator hakim yang belum bersertifikat, maka 
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mediasi dilakukan berdasarkan keterampilan yang dimilikinya dan seni 

mengajak orang untuk berdamai, seperti menanyakan identitas yang 

bersangkutan dan aktivitas pekerjaanya sehingga dapat memahami lingkungan 

dan psikologinya. Salah satu hakim di Pengadilan  Agama  Makassar 

berpendapat bahwa cara ini efektif untuk membangun kadar komunikasi kepada 

para pihak yang bersengketa, termasuk pilihan kata yang digunakan. Tentu cara 

ini tidak salah, namun dari sisi efektivitas dipandang kurang fokus pada upaya 

menggali faktor-faktor penyebab konflik utama (root causes), bukan pada pemicu 

konflik (triggers). 

Hal lainnya adalah mengenai pemberian insentif bagi hakim bagi hakim 

yang berhasil menjalankan fungsi mediator. Sampai saat ini Mahkamah Agung 

RI belum menerbitkan Perma tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif 

bagi hakim yang menjalankan fungsi mediator. 

Sedangkan untuk meningkatkan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama 

Malang, pengadilan dapat melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi atau 

lembaga-lembaga mediasi yang memiliki mediator. Hal ini sangat strategis bagi 

pelaksanaan mediasi di pengadilan dan bagi Perguruan Tinggi Agama Islam 

(PTAI), khsususnya Fakultas Hukum. Pendidikan Khusus Profesi Mediator 

(PKPM) sudah mulai dikembangkan di beberapa Perguruan Tinggi sehingga 

Perguruan  Tinggi   dan  Pengadilan  perlu melakukan kerjasama. Maka jika 

kerjasama ini dapat terjalin dan terlaksana akan menjadi peluang pekerjaan bagi 

alumni-alumni Fakultas Hukum yang bersertifikat sebagai mediator. Dengan 

cara ini maka pelaksanaan mediasi perkara perceraian di pengadilan dapat 
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berjalan dengan baik, dilakukan oleh kalangan profesional dan tidak menjadi 

beban bagi hakim yang memiliki tugas pokok memutus perkara. 

3. Fasilitas dan Sarana 

Mediasi di Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Agama Malang 

dilakukan di ruang khusus yang digunakan untuk proses  mediasi.  Ruang 

mediasi  di Pengadilan  Agama  Makassar berukuran sekitar 4x6 meter, di 

dalamnya  ada  satu  meja  panjang  dan  3  kursi. Sedangkan ruang mediasi di 

Pengadilan Agama Malang berukuran 4x4 meter, di dalamnya ada 2 meja da 4 

kursi. 

Fasilitas ruang mediasi di Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan 

Agama Malang masih kurang ideal bagi proses mediasi. Faktor-faktor yang 

menyebabkan tidak idealnya ruang mediasi adalah: 

a. Ruang mediasi di Pengadilan Agama Malang yang sempit sehingga 

membuat tidak nyaman para pihak dan mediator sendiri. 

b. Tidak tersedianya ruang untuk kaukus. Padahal proses kaukus adalah sebagai 

alternatif yang dapat diupayakan oleh mediator untuk proses perdamaian para 

pihak. 

c. Fasilitas pendukung yang kurang, seperti proyektor, ketersediaan air minum, 

dan baiknya diupayakan tersedianya Air Conditioner (AC) yang dapat 

menjadikan ruangan mediasi terasa sejuk. 

Menurut penulis, jika memperhatikan angka keberhasilan mediasi, maka 

faktor ruang bukan sebagai penentu keberhasilan mediasi. Keberhasilan mediasi 
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sangat ditentukan oleh banyak faktor, antara lain kemauan para pihak untuk 

menyelesaikan masalahnya dengan cara damai, kemampuan mediator, ruang 

mediasi, aturan, dan keterlibatan advokat 

4. Kepatuhan Masyarakat 

Mengenai kepatuhan masyarakat, penulis memberikan catatan mengenai 

perilaku  dan  sikap  para  pihak   selama  proses mediasi yang mempengaruhi 

kepatuhan   mereka   dalam menjalani  proses mediasi di Pengadilan Agama 

Makassar maupun di Pengadilan Agama Malang, yakni sebagai berikut: 

a. Seringkali salah satu pihak atau keduanya merasa paling benar. Mediator 

kesulitan mendalami masalah karena sikap mereka yang tidak kooperatif 

selama proses mediasi. Sikap egois sering muncul pula pada diri para pihak. 

b. Sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara di persidangan, sering 

kali mereka sudah bersepakat untuk memutuskan ikatan makhluk sosial. 

Sehingga saat dilakukan mediasi, sangat sulit bahkan gagal untuk 

didamaikan. 

c. Komunikasi para pihak sudah lama terputus. Konflik yang telah berlarut- 

larut menyebabkan kedua belah pihak sudah tidak ada iktikad untuk damai. 

d. Para pihak ada juga yang kooperatif, namun sikap tersebut mereka lakukan 

agar proses mediasi cepat selesai hingga dapat dilanjutkan ke proses 

persidangan selanjutnya. 

e. Mereka mengikuti mediasi hanya sebagai formalitas. 
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5. Kebudayaan 

Efekvitas hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian dalam masyarakat.73 Oleh karenanya dipandang dari sudut tertentu, 

maka masyarakat dapat mempengaruhi pelaksanaan mediasi di pengadilan. 

Keberhasilan mediasi peradilan tidak cukup hanya didukung oleh aturan-aturan 

tentang mediasi dan pelaksanaan mediasi yang profesional, namun juga 

membutuhkan kesadaran masyarakat tentang makna perdamaian dalam 

kehidupan. 

Soekanto menjelaskan bahwa budaya hukum yang mendukung efektivitas 

penegakan hukum tergantung pada faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. 

Faktor masyarakat adalah persepsi masyarakat terhadap hukum, sehingga  

hukum dipandang sebagai norma, pengetahuan dan tata hukum. Sedangkan 

faktor kebudayaan adalah sistem yang mencakup nilai-nilai yang mendasari 

hukum yang berlaku, nilai-nilai yang dianggap baik (sehingga dianuti), dan nilai-

nilai yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Mediasi sebagai produk hukum 

yang harus diterapkan dalam sistem penyelesaian sengketa di peradilan harus 

dilaksanakan. 

Masyarakat (penggugat) perceraian di Pengadilan Agama Makassar dan 

Malang memiliki persepsi tentang mediasi sebagai berikut: Pertama, masyarakat 

menganggap bahwa perkara yang sudah didaftarkan di pengadilan tidak perlu 

dilakukan mediasi karena mediasi (upaya damai) sudah dilakukan sebelum 

perkara didaftarkan. Sikap ini muncul pada saat sidang pertama untuk 

 

73 Ibid, hlm. 45 
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penunjukan   mediator.   Hakim  pada  sidang pertama menjelaskan tentang 

pengertian mediasi dan tujuannya. Bagi parai penggugat, keharusan mediasi 

sering ditolak pada sidang pertama. Tawaran ini ditolak dengan alasan tidak 

perlu ada mediasi (perdamaian), karena para pihak sudah melakukan mediasi 

sebelum   perkaranya diajukan ke pengadilan. Persepsi masyarakat di 

Pengadilan Agama Makassar dani Pengadilan Agama Malang menganggap 

bahwa mediasi tidak perlu dilakukan. Mereka tidak mengetahui bahwa mediasi 

wajib di tempuh. Ketidaktahuan terhadap pasal 3 ayat (1) PerMA No. 1 Tahun 

2008 bahwa : ”Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau  kuasa  hukum 

wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.” 

Kedua, masyarakat menganggap bahwa mediator sama dengan advokat, 

sehingga penyelesaian melalui mediasi membutuhkan honor mahal  seperti 

honor advokat. Persepsi ini dibangun oleh mesyarakat karena di pengadilan 

hanya ada hakim, pengacara (advokat) dan pegawai administrasi. Kebanyakan 

mereka tidak mengenal profesi mediator. Mereka mengetahui profesi mediatori 

ketika ada penjelasan pada sidang pertama. Untuk masyarakat di wilayah 

Pengadilan Agama Makassar, hakim tidak menyampaikan informasi tentang 

mediator non hakim karena tidak ada satupun mediator dari unsur non hakim. 

Oleh karenanya mereka disuruh untuk memilih, dan akhirnya hakimlah yang 

menunjuk mediator (hakim). Sedangkan di Pengadilan Agama Malang, para 

pihak diberi kesempatan untuk memilih mediator yang dikehendakinya. Daftar 

nama-nama mediator ini dipasang pada ruang sidang dan ruang tunggu. Akibat 

adanya persepsi penyamaan mediator dengan advokat, maka mereka lebih 
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memilih mediator (hakim). Persepsi penyamaan mediator dengan advokat juga 

berdampak pada keinginan kuat untuk menggunakan mediator (hakim). Agar 

mereka tidak membayar atas jasa penggunaan mediator, maka ia memilih 

mediator  hakim.  Pasal   8  ayat  (1)  PerMA   No. 1 Tahun 2016 menyebutkan 

bahwa   penggunaan   jasa mediator   hakim  tidak dipungut biaya. Tanpa 

mempertimbangkan aspek-aspek lain, maka kebiasaan atau yang sudah menjadi 

tradisi di pengadilan adalah ”lebih baik” memilih mediator hakim. Persepsi 

masyarakat tersebut harus diluruskan agar dapat memahami mediasi denga i 

benar. Untuk merubah persepsi masyarakat terhadap mediasi dan agar mediasi 

efektif maka harus dilakukan penjelasan tentang mediasi terhadap masyarakat 

(pihak yang berperkara). Menurut Soerjono Soekanto, perubahan persepsi ini 

dapat dilakukan melalui persuasion, yakni persuasi terhadap masyarakat agar 

mereka  mengetahui hukum  mediasi,  dan  pervasion,  yaitu penerangan dan 

penyuluhan kepada masyarakat tentang hukum mediasi. 

Disamping persepsi masyarakat terhadap mediasi sebagaimana dijelaskan 

diatas,   faktor   prilaku masyarakat   yang   rendah terhadap upaya damai 

menyebabkan  pelaksanaan  mediasi di  pengadilan  kurang efektif. Persepsi 

masyarakat (penggugat) terhadap mediasi (upaya damai) berpengaruh terhadap 

perilakunya. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung terhadap sistem 

hukum menyebabkan hukum kurang berjalan efektif.  Agar mediasi 

dapat berjalan dengan baik, maka pelaksana mediasi (hakim dan pengadilan), 

aturan tentang mediasi dan masyarakat harus saling medukung. Rendahnya 
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budaya masyarakat untuk berdamai ini bersumber dari faktor dirinya dan faktor 

(pengaruh) dari luar. 

 

Faktor pertama, sikap masyarakat yang bersumber dari dirinya adalah 

adanya persepsi masyarakat terhadap mediasi yang diwujudkan dalam bentuk 

prilaku, sehingga mereka menolak melakukan mediasi. Sedangkan faktor luar 

adalah pengaruh dari pihak lain (perangkat desa) yang mempengaruhi penggugat 

dan atau tergugat untuk tidak melakukan mediasi. Dalam perkara perceraian, 

masyarakat  (pihak  yang berperkara) merespon mediasi dengan cara yang 

berbeda-beda. Bagi masyarakat Malang, penolakan mediasi dilakukan dengan 

cara halus, seperti ungkapan: ”kulo sampun mboten kiyat urip sesarengan malih 

pak hakim” (saya sudah tidak kuat hidup berdampingan lagi pak hakim). 

Penggunaan bahasa Jawa kadang digunakan dalam proses mediasi, sehingga 

suasana  mediasi  menjadi  hangat  tidak  mencerminkan orang yang sedang 

bertengkar. Meskipun para pihak (penggugat dan tergugat) sedang berperkara, 

para pihak tanpak melakukan komunikasi dengan baik. Hal ini juga didukung 

oleh ruang tunggu yang sempit sehingga para pihak duduk berdekatan. 

 

Situasi ini berbeda dengan suasana yang terjadi di Pengadilan Agama 

Makassar dimana ruang tunggu berada di ruang yang terbuka, sehingga antara 

pihak penggugat dan tergugat sering berjauhan. Respon masyarakat terhadap 

mediasi di Pengadilan Agama Makassar dilakukan secara tegas bahkan 

penyampainnya dengan suara tinggi. Ungkapan seperti: ”pokokna nda mau mka 

sama kau dan mauka cerai” mencerminkan bahwa tidak ada ruang mediasi untuk 
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penyelesaian perkara perceraian atas dirinya. Penolakan terhadap mediasi 

dilakukan dengan alasan bahwa kehadiranya di pengadilan untuk bercerai, bukan 

untuk berdamai. Sikap masyarakat ini dipengaruhi oleh budaya setempat. Bagi 

masyarakat Makassar, respon terhadap upaya damai dipengaruhi oleh tata 

kehidupannya. Menurut penulis, perilaku masyarakat dalam menyelesaikan 

perkara perceraian berbeda-beda sesuai dengan karakter masyarakat setempat. 

Sehingga penyelesaian perkara melalui mediasi di Pengadilan Agama harus ada 

treatment khusus. 

 

Karakter masyarakat Makassar dalam penyelesaian perkara perceraian di 

Pengadilan Agama Makassar membutuhkan kerja keras mediator (hakim) untuk 

memberikan  percerahan tentang  pentingnya  upaya damai melalui mediasi. 

Meskipun demikian  kadang,  sikap-sikap kekerasan  muncul  dalam sidang 

pengadilan dan proses mediasi. Seorang tergugat (suami) misalnya, melakukan 

pelucutan perhiasan di area pengadilan terhadap penggugat (istri) atas perhiasan 

yang dipakainya. Pelepasan perhiasan ini disebabkani karena tergugat merasa 

kecewa  atas  sikap   istrinya  yang  lebih  percaya kepada saudara-saudaranya, 

daripada kepada dirinya. 

 

Sedangkan faktor (kedua) rendahnya budaya damai yang berasal dari luar 

adalah adanya pengaruh dari pihak lain (keluarga atau sejenisnya). Faktor 

eksternal ini sangat kuat, yang dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi. 

Mediasi yang dilakukan setelah sidang pertama harus dihadiri oleh para pihak 

yang berperkara (penggugat dan tergugat). Tanpa kehadiran pihak tergugat 
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mediasi tidak dapat dilakukan. Masyarakat memiliki kesadaran bahwa proses 

perceraian di pengadilan membutuhkan waktu yang lama dan biaya banyak. 

Penyelesaian perkara perceraian lebih cepat jika pihak tergugat tidak datang di 

pengadilan. Ketidakhadiran tergugat pada sidang pengadilan kadang dilakukan 

dengan sengaja, yakni adanya anjuran dari pamong desa agar tergugat tidak 

hadir dalam sidang supaya proses perceraiannya lebih cepat (putusan verstek). 

Bahkan kadang kesepakatan agar tergugat tidak hadir dalam sidang pengadilan 

merupakan hasil kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Hal ini dilakukan 

karena pihak tergugat menerima atas ajakan untuk cerai dan biasanya sudah ada 

kesepakatan terkait dengan pembagian harta gono-gini dan hak pemeliharaan 

terhadap anak. Meskipun pihak tergugat tidak hadir dalam sidang pertama, 

hakim tidak  langsung  melakukan putusan  verstek.  Jika hakim memiliki 

persepsi  bahwa  gugatan  yang diajukan   ada  ruang  untuk  mediasi maka 

pengadilan akan memanggil ulang pihak tergugat. Jika tergugat tetap tidak hadir 

maka hakim akan melakukan putusan verstek. Namun hal ini sangat jarang 

dilakukan karena pemanggilan ulang akan memperpanjang waktu penyelesaian 

perkara, sehingga ketidakhadiran pihak tergugat di pengadilan menyebabkan 

mediasi tidak bisa dilaksanakan (gagal). 

 

Faktor internal dan eksternal diatas, menyebabkan mediasi sulit untuk 

ditempuh karena sebagian besar pihak yang berperkara (penggugat) enggan 

untuk melakukan mediasi. Langkah penggugat mengajukan gugatannya ke 

pengadilan adalah langkah final, sehingga mereka menginginkan perceraian 

bukan sebaliknya. Sikap sakit hati atau luka yang dalam, sulit untuk diobati 
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dengan cara damai. Hal ini berakibat cara-cara yang dilakukan oleh mediator 

dalam proses mediasi tidak akan mengubur keinginan kuatnya untuk bercerai. 

 

Sikap masyarakat yang sulit memberikan maafi atau cara penyelesaian 

sengketa dipengaruhi oleh budayanya. Oleh karenanya untuk membangun 

budaya damai (peace building), perlu dilakukan dua cara, yaitu mengajarkan  

dan membudayakan hidup damai melalui ajaran-ajaran agama, dan melestarikan 

dan mengamalkan tradisi lokal. Ajaran agama Islam menerangkan agar manusia 

memberikan maafi sebelum orang lain meminta maaf. Penyelesaian konflik 

rumah tangga (syiqaq dan nusyuz) telah diajarkan Allah melalui tahapan-tahapan 

penyelesaian konflik seperti yang dimuat dalam surat al Nisa’ ayat  34-35. 

Ajaran damai juga dapat digali dari tradisi-tradisi lokal bangsa Indonesia. Oleh 

karena masyarakat harus mengamalkan ajaran agamanya dalam penyelesaian 

sengketa dengan cara damai dan menggunakan kearifan lokal yang menjadi 

warisan leluhur bangsa Indonesia. Cara kedua, masyarakat harus belajar dari 

budaya lokal yang mengedepankan cara damai dalam menyelesaikan sengketa. 

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang cenderung menyelesaikan 

masalahnya melalui hukum adat atau tradisii yang turun temurun. Hukum adat 

sebagai suatu sistem hukum memiliki pola sendiri dalam menyelesaikan 

sengketa. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan 

dengan sistem hukum lain. Ia lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga 

keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum 

adat merupakan wujud yuris fenomenologis dari masyarakat adat. Adat 

masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya sangat variatifi berdasarkan 
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daerah masing-masing. Setiap daerah memiliki kearifan lokal dalam merespon 

masalah yang dihadapinya. Kearifan lokal dalam membangun budaya damai 

memiliki  kontribusi besar  bagi  upaya  penyelesaian sengketa di Indonesia. 

Upaya ini sejalan dengan PerMA No. 1 Tahun 2016 yang mengharuskan setiap 

sengketa perdata harus diselesaikan dengan cara mediasi. 

 

Dalam menentukan efektif tidaknya mediasi sebenarnya bisa dilihat dari dua 

segi, yakni dari segi penggunaan, dan dari segi hasilnya. Dari segi penggunaan 

adalah bahwa mediasi selain berfungsi untuk mendamaikan para pihak dengan 

berharap gugatan dapat dicabut, mediasi juga dapat berfungsi untuk memisahkan 

para pihak dengan cara yang baik, serta meminimalisasi tingkat pertengkaran 

antar kedua pihak yang bersengketa. Jadi dalam hal efektifnya mediasi dari segi 

penggunaan, mediasi sudah efektif. Sedangkan dari segi hasil, mediasi belum 

efektif. 

 

D. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Yang Mempengaruhi Keberhasilan 

Mediasi 

 
Mediasi merupakan salah satu instrumen efektif penyelesaian sengkea no litigasi 

yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Manfaat dan keuntungan 

menggunakan jalur Mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan 

dengan win-win solution, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih 

ringan, tetap terpeliharanya hubungan antara dua orang yang bersengketa dan 

terhindarkannya persoalan mereka dari publikasi yang berlebihan. 

Keberhasilan mediasi tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang 

bersengketa, melainkan juga memberikan beberapa manfaat bagi dunia peradilan. 
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Keberhasilan mediasi juga mengurangi kemungkinan menumpuknya jumlah 

perkara yang diajukan ke Pengadilan. Banyaknya penyelesaian perkara melalui 

Mediasi, dengan sendirinya akan mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan. 

Maka dari itu, keberhasilan dan kegagalan mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor- 

faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. 

Tabel 5 

Faktor Pendukung Keberhasilan Mediasi 

No. Makassar Malang 

Mediator 

1. Kemampuan Mediator Empati Mediator 

Para Pihak 

2. Sosiologis dan Psikologis Sosiologis dan Psikologis 

3. Moral dan Kerohanian Para Pihak Bersifat Pro-Aktif 

4. Itikad Baik Para Pihak Itikad Baik Para Pihak 

5.  Pemahaman Makna Keluarga 

Sumber data yang diolah penulis dari hasil wawancara di PA Malang dan PA Makassar 

 
 

Tabel 6 

Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi 

No. Makassar Malang 

1. Keinginan kuat bercerai Kehadiran Para Pihak 

2. Konflik Berkepanjangan Keinginan Kuat bercerai 

3. Psikologis Para Pihak Tidak Bersifat Pro-Aktif 

4. Kurangnya Rasa Untuk Mengalah Salah satu pihak membuat tuntutan 

diluar kemampuan 

5.  Konflik yang berkepanjangan 

Sumber data yang diolah penulis dari hasil wawancara di PA Malang dan PA Makassar 
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Tabel 7 

Persamaan dan Perbedaan Faktor Pendukung dan Penghambat Mediasi 

No. Persamaan Perbedaan 

Pendukung 

1. Kemampuan mediator Para Pihak Bersifat Pro-Aktif 

2. Sosiologis dan Psikologis Pemahaman Makna Keluarga 

3. Itikad Baik Para Pihak  

Penghambat 

1. Keinginan Kuat Untuk Bercerai Kehadiran Para Pihak 

2. Kurangnya Rasa Untuk Mengalah Salah Satu Pihak Membuat Tuntutan 

Diluar Kemampuan 

3. Konflik Berkepanjangan Para Pihak Tidak Bersifat Pro-Aktif 

Sumber data yang diolah penulis dari hasil wawancara di PA Malang dan PA Makassar 

 

Berdasarkan tabel diatas, agar dapat melihat secara eksplisit faktor-faktor yang 

mendukung dan menghambat keberhasilan suatu mediasi.Berikut adalah faktor- 

faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama 

Makassar dan Pengadilan Agama Malang: 

1. Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama 

Makassar 

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Dra. Nurhaniah, S.H., M.H. yang 

tidak lain adalah hakim mediator Pengadilan Agama Makassar, beliau telah 

menangani beberapa kasus perceraian yang di mediasi. Menurutnya ada beberapa 

faktor yang menjadi pendukung dan pengambat berhasilnya mediasi di Pengadilan 

Agama Makassar, antara lain: 

a. Faktor Pendukung Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Makassar 

 

1) Kemampuan mediator 
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Dalam suatu proses perundingan dalam hal ini yaitu proses 

penyelesaian sengketa perceraian lewat mediasi, tentunya selain dari 

kemauan para pihak yang bersengketa untuk dapat mengambil jalan 

damai, tugas yang tidak kala penting yaitu tanggungjawab dari mediator 

sebagai pihak ketiga dalam melakukan suatu usaha mendamaikan para 

pihak yang bersengketa.74
 

Salah satu faktor pendukung keberhasilan mediasi adalah 

kemampuan profesionalisme mediator. Keadaan mediator di Pengadilan 

Agama sampai saat ini masih didominasi oleh hakim yang diberi tugas 

untuk menjalankan fungsi mediator di tempat tugas masing-masing 

dengan dasar penunjukan Ketua Pengadilan Agama. Fakta di lapangan 

bahwa tidak semua orang atau hakim mempunyai bakat dan keterampilan 

dalam melaksanakan tugas sebagai mediator terutama yang belum pernah 

mendapatkan pelatihan secara profesional. Mediasi ditangani oleh 

mediator yang tidak profesional dapat dipastikan tidak akan berhasil 

dengan baik. 

Di Pengadilan Agama Makassar beberapa Hakim berperan sebagai 

mediator. Hakim yang berperan sebagai mediator harus pandai dalam 

mengelola konflik dan berkomunikasi kepada para pihak sehingga dapat 

mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah 

 

 

 

 

 
74 Devanry Tamalawe, 2016, Efektivitas Mediasi Sebagai Bagian Dari Bentuk Pencegahan 

Perceraian Menurut Hukum Acara Perdata, Jurnal Lex Crimen, Vol. V No.3, hal. 26 
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mendorong terjadinya perdamaian. Maka dari itu, kemampuan seorang 

mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi.75
 

2) Faktor sosiologis dan psikologis 

 
Kondisi sosial para pihak menentukan keberhasilan mediasi. 

Misalnya,   seorang  wanita  yang menggugat  cerai  suaminya akan 

berpikir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya. Bagi wanita yang tidak 

memiliki pekerjaan atau memiliki penghasilan tentu khawatir 

kekurangan biaya hidup sehingga akan berpikir ulang untuk menggugat 

cerai suaminya. Namun, wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap 

dan bahkan penghasilan yang cukup, kecenderungan untuk berpisah 

dengan suaminya lebih kuat. 

Kondisi psikologis para pihak juga memengaruhi keberhasilan 

mediasi. Seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti telah 

merasa ketidaknyamanan, bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang 

berlangsung lama. Semakin besar tekanan yang ada pada diri seseorang, 

semakin besar pula keinginannya untuk berpisah dengan pasangannya. 

Faktor intern dari para pihak terutama pada faktor kejiwaan yang dapat 

diatasi dapat mendukung keberhasilan mediasi. 

3) Moral dan kerohanian 

 
Perilaku para pihak yang dapat memudahkan mediator untuk 

perdamaian. Namun, perilaku yang buruk dapat menjadikan salah satu 

 

 
75 Wawancara dengan Dra. Nurhaniah, S.H., M.H., hakim mediator Pengadilan Agama 

Makassar, Sulawesi Selatan, pada Tanggal 12 Februari 2019. 
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pihak tidak mau kembali rukun karena bila kembali dalam ikatan 

perkawinan akan memperburuk kehidupannya. Begitu pula tingkat 

kerohanian seseorang berpengaruh pada keberhasilan mediasi. Bagi 

seseorang yang takut pada murka Allah SWT tentu akan berpikir berkali- 

kali untuk melakukan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah SWT. 

4) Itikad baik para pihak 

 

Saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai 

penengah yang berusaha mendamaikan para pihak. Namun sebaik 

apapun usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan 

berhasil bila tidak didukung oleh iktikad baik para pihak akan 

kekurangannya sehingga dapat saling memaafkan dan memulai hidup 

rukun kembali. Terutama iktikad baik para pihak Pemohon/Penggugat 

untuk berdamai dan menerima Termohon/Tergugat untuk tetap hidup 

bersama. 

 
 

b. Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Makassar 

 

1) Keinginan kuat para pihak untuk bercerai 

 

Seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya 

sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai.Kedatangan mereka ke 

Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya 
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perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang 

sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.76
 

2) Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan dan sangat rumit 

diselesaikan 

Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut 

dan sangat rumit. Saat mediasi, para pihak tidak dapat meredam 

emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan- 

masukan dari mediator dan merasa benar sendiri. Bahkan, sering terjadi 

pihak Pemohon/Penggugat sudah tidak bisa memaafkan pihak 

Termohon/Tergugat sehingga sulit untuk rukun lagi. 

3) Faktor psikologis dan kejiwaan 

 

Kekecewaan yang sangat dalam terhadap pasangan hidupnya 

seringkali memunculkan rasa putus harapan seseorang akan ikatan 

perkawinannya. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mengakhiri 

perkawinannya. 

4) Kurangnya rasa untuk mengalah 

 

Besarnya rasa gengsi oleh pihak yang berperkara sehingga para 

pihak tak ada keinginan untuk berdamai. Hal tersebut cukup mempersulit 

hakim mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak. 

 

 
 

 

 

 
76 Wawancara dengan Dra. Nurhaniah, S.H., M.H., hakim mediator Pengadilan Agama 

Makassar, Sulawesi Selatan, pada Tanggal 12 Februari 2019. 
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2. Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama 

Malang 

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., 

yang tidak lain adalah mediator Pengadilan Agama Malang, beliau telah 

menangani beberapa kasus perceraian yang di mediasi di Pengadilan Agama 

Malang. Menurutnya ada beberapa faktor yang menjadi pendukung dan 

pengambat berhasilnya mediasi di Pengadilan Agama Malang, antara lain: 

a. Faktor Pendukung Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Malang 

 

1) Harus ada itikad baik dari para pihak 

 

Harus ada itikad baik dari para pihak ini sesuai dengan Pasal 7 

PerMA No.1 Tahun 2016, yaitu para pihak dan/atau kuasa hukumnya 

berkewajiban untuk menempuh proses mediasi dengan itikad baik. 

Mediasi hanya akan berhasil apabila para pihak yang bersengketa 

mempunyai niat yang sama yaitu untuk berdamai, seperti kehadiran para 

pihak pada proses mediasi sesuai jadwal yang disepakati. Hal ini 

menunjukkan itikad baik yang dilakukan oleh para pihak. Tujuan mediasi 

adalah menyelesaikan sengketa secara damai, oleh karena itu tanpa 

adanya itikad baik dari para pihak, perdamaian tidak akan tercapai. 

Prinsip itikad baik menjadi tolak ukur bagi para pihak yang bersengketa 

untuk meneruskan atau tidak menempuh perdamaian melalui jalan 

mediasi di Pengadilan.77
 

 

 

 

77 Wawancara dengan Dra. Jundiani, S.H., M.Hum, mediator Pengadilan Agama Malang, Jawa 

Timur, pada Tanggal 4 Maret 2019. 
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2) Empati 

 

Empati adalah kemepuan merasakan emosi orang lain baik secara 

fisiologis maupun mental yang terbangun pada berbagai keadaan batin 

orang lain. Perubahan biologis ini akan muncul ketika individu 

berempati dengan orang lain. Prinsip umumnya, semakin sama keadaan 

fisiologis dua orang pada momen tertentu, semakin mudah pula mereka 

bisa merasakan perasaannya satu sama lain.78
 

Sifat empati ini ditujukan kepada mediator agar mediator dapat ikut 

merasakan perihal yang terjadi kepada para pihak baik pemohon maupun 

penggugat dalam menghadapi permasalahannya. 

3) Para pihak bersifat pro-aktif 

 

Para pihak harus bersifat pro-aktif atau saling terbuka dalam 

penyelesaian perkara tersebut, karena mediasi arahnya atau tujuannya 

harus lebih dipahami oleh para pihak, seperti misalkan terjadi 

permasalahan intern yaitu tentang hak asuh anak, hal ini yang sering 

diributkan oleh para pihak, karena banyak kekhawatiran yang timbul dari 

para pihak seperti salah satu pihak membatasi untuk bertemu anak, 

khawatir dengan pertumbuhan sang anak, khawatir 59 dengan masa 

depan anak dan lain sebagainya. Oleh karena itu para pihak diharapkan 

untuk bersifat pro-aktif atau saling terbuka agar tidak timbul kecurigaan 

dan kekhawatiran tersebut, sehingga mediator akan dengan mudah 

 

 

 

78 D. Goleman, 2007, Kecerdasan Emosi Untuk Mencapai Puncak Prestasi, Jakarta, PT. Gramedia 

Pustaka Utama, hal. 34 
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memberi pengertian dan nasehat kepada dua belah pihak untuk apa yang 

harusnya dilakukan dan bagaimana peraturan hukumnya. agar para pihak 

menjadikan hal ini sebagai wawasan baru yang harus dimengerti dan 

dijalani. 

4) Faktor sosiologis dan psikologis 

 

Kondisi sosial para pihak menentukan akan keberhasilan mediasi. 

Misalnya seorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berfikir 

mengenai nafkah dirinya dan anak-anaknya. Bagi wanita yang tidak 

memiliki penghasilan namun khawatir kekurangan akan berfikir ulang 

untuk menggugat cerai suaminya. Namun wanita yang sudah memiliki 

pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan yang cukup, kecenderungan 

untuk berpisah dengan suaminya lebih kuat, kondisi psikologis para 

pihak dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi, seseorang yang ingin 

berpisah dengan pasangannya pasti telah merasa ketidaknyamanan 

bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang berlangsung lama. Semakin 

besar tekanan yang ada, pada diri seseorang, berarti semakin besar pula 

keinginannya utnuk berpisah dengan pasangannya. Faktor intern dari 

pihak terutama faktor kejiwaan dapat mendukung keberhasilan mediasi 

5) Pemahaman para pihak mengenai makna keluarga 

 

Para pihak memahami makna atau substansi dari rumah tangga 

yang sebenarnya, para pihak mau mendengar dan memahami nasehat 

mediator yang menyadarkan kembali makna dari rumah tangga, bahwa 

dalam keluarga 60 pasti adanya perselisihan, bagaimana cara 
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menghadapi dan menjalaninya, aib suami adalah aib bagi istrinya, dan 

aib isteri adalah aib bagi suaminya, oleh karenanya pasangan suami isteri 

harus bisa saling menjaga satu sama lain, tidak mementingkan ego 

masing-masing, saling menghargai keputusan masing-masing. Misalkan 

pun harus bercerai, keduanya saling menerima dan menghargai 

keputusan masing-masing pihak, karena tujuannya tetap menjalin 

silaturrahim. 

b. Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Malang 
 

1) Kehadiran para pihak 

 

para pihak mengingkari janji dengan salah satu pihak tidak hadir 

pada palaksanaan mediasi yang sudah dijadwalkan atau sudah ditentukan 

oleh mediator yang disepakati kedua belah pihak. Kehadiran para pihak 

yang berperkara sangatlah penting, seringkali para pihak tidak hadir 

dalam proses mediasi walaupun mereka telah dipanggil secara patut dan 

berturut-turut, para pihak lebih mementingkan kepentingan pribadi 

daripada kepentingan bersama.79
 

2) Keinginan kuat para pihak untuk bercerai 

 

Seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya 

sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke 

Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya 

perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang 

sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian. 

 

79 Wawancara dengan Dra. Jundiani, S.H., M.Hum, mediator Pengadilan Agama Malang, Jawa 

Timur, pada Tanggal 4 Maret 2019. 
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3) Kedua belah pihak yang tidak bersifat pro-aktif 

 
Kedua belah pihak bersfiat tidak pro aktif atau tidak saling terbuka 

atau saling berprasangka. Para pihak tidak mau mengutarakan 

permasalahan dari awal yang timbul menjadi pertikaian, lebih 

menekenkan ego atau gengsi oleh masing-masing pihak yang berperkara 

sehingga para pihak tidak ada keinginan untuk berdamai. Hal tersebut 

cukup mempersulit hakim mediator dalam mendamaikan kedua belah 

pihak. 

4) Salah satu pihak membuat tuntutan diluar kemampuan 

 

Meskipun mediator tidak mengabulkan semua tuntutan tersebut, 

seperti halnya seorang isteri yang mengajukan perceraian, sedangkan 

suami tidak ingin bercerai lalu dengan berbagai nasehat dari mediator 

akhirnya sang istri menyanggupi untuk tidak bercerai dengan tuntutan 

yang dibuat oleh sang sitri tetapi sang isteri membuat tuntutan di luar 

kemampuan oleh sang suami atau sangat sulit untuk dikabulkan. 

5) Konflik yang berkepanjangan 

 

Perselisihan keluarga yang sudah tidak bisa dipertahankan 

pernikahannya memilih jalur perceraian karena hal itu menjadi jalan 

keluar yang terbaik untuk menjauhkan tekanan atau madharat yang lebih 

besar, tetapi lain halnya pada kasus berikut. Pihak perempuan yang sudah 

dikhianati tidak menerima nafkah dari suaminya lahir maupun bathin, 

dan sudah tidak dipedulikan lagi oleh pihak laki-laki. Lalu pihak laki-laki 

ingin menceraikan pihak perempuan karena pihak laki-laki sudah tidak 
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mencintai pihak perempuannya lagi, tetapi karena sang isteri tidak mau 

menyandang status janda maka pihak perempuan tetap tidak mau 

diceraikan oleh sang suami. Sedangkan suami sudah benar-benar tidak 

mencintainya lagi, sampai sang isteri membebaskan sang suami untuk 

berlaku seperti apapun asalkan tidak diceraikan dan sang suami tetap 

ngotot untuk bercerai. Hal ini membuat mediator kebingungan dan 

kewalahan. 
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