
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Draft Pertanyaan PA Makassar 

1. Ada berapa mediator di Pengadilan Agama Makassar? 

2. Mayoritas yang menjadi mediator di Pengadilan Agama Makassar dari kalangan 

akademisi atau praktisi? 

3. Bagaimana data perceraian selama tiga tahun terakhir ini, apakah semakin tinggi 

angkanya? 

4. Bagaimana dengan kemampuan mediator Pengadilan Agama Makassar dalam 

mengelola konflik, apakah ada strategi khusus? 

5. Di Pengadilan Agama Makassar sendiri kan memakai mediator hakim, nah apasih 

perbedaan yang signifikan antara mediator hakim dengan mediator non hakim? 

6. Bagaimana dengan fasilitas dan sarana ruang mediasi di sini, apakah sudah cukup 

memadai? 

7. Apakah dalam melakukan proses mediasi, para pihak dapat intervensi dari keluarga 

atau kuasa hukumnya? 

8. Mayoritas tingkat perceraian disebabkan apa? 

9. Bagaimana dengan watak masyarakat sini apakah juga menjadi hal yang menetukan 

keberhasilan mediasi? 

10. Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan suatu mediasi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Draft Pertanyaan PA Malang 

1. Ada berapa mediator di Pengadilan Agama Malang? 

2. Mayoritas yang menjadi mediator di Pengadilan Agama Malang dari kalangan 

akademisi atau praktisi? 

3. Bagaimana data perceraian selama tiga tahun terakhir ini, apakah semakin tinggi 

angkanya? 

4. Bagaimana dengan kemampuan mediator Pengadilan Agama Malang dalam 

mengelola konflik, apakah ada strategi khusus? 

5. Di Pengadilan Agama Malang sendiri kan memakai mediator non hakim, nah 

apasih perbedaan yang signifikan antara mediator hakim dengan mediator non 

hakim? 

6. Bagaimana dengan fasilitas dan sarana ruang mediasi di sini, apakah sudah cukup 

memadai? 

7. Apakah dalam melakukan proses mediasi, para pihak dapat intervensi dari keluarga 

atau kuasa hukumnya? 

8. Mayoritas tingkat perceraian disebabkan apa? 

9. Bagaimana dengan watak masyarakat sini apakah juga menjadi hal yang menetukan 

keberhasilan mediasi? 

10. Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan suatu mediasi? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Draft Jawaban Hasil Wawancara di PA Makassar  

dengan Ibu Dra. Nurhaniah, SH., MH.,  

 

1. ada enam orang 

2. dari kalangan Praktisi semua 

3. Berdasarkan data tahunan, angka perceraian di Pengadilan Agaa Makassar semakin 

naik 

4. Ya pastinya kita bersifat pasif dulu biarkan para pihaknya berbicara, nah setelah itu 

kita biasanya memberikan pandangan mengenai akibat perceraian terhadap 

anaknya. 

5. Perbedaan yang signifikan yaitu kalau mediator non hakim itu berbayar sedangkan 

mediator hakim itu tidak berbayar sepeser pun karena asas peradilan di Indonesia 

itu sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

6. Menurut saya sih sangat memadai karena cukup luas, dingin, dan tertutup. Jadi para 

pihak bebas menceritakan segala hal tanpa takut diketahui orang lain 

7. Ya pastinya sih soalnya kan disini menganut “slogan siri na pacce” yang 

mengakibatkan keluarga dari para pihak takut harga dirinya diinjak-injak 

8. Kalau selama ini saya menangani kasus sih disebabkan selingkuh dari salah satu 

pihak 

9. Bagaimana dengan watak masyarakat sini apakah juga menjadi hal yang menetukan 

keberhasilan mediasi? Nah itu yang menjadi problematika sebenarnya karena watak 

orang makassar kan keras-keras yang berimplikasi dalam mediasi tidak ada mau 

yang mengalah. 

10. Kalau pendukung sih tergantung dari kemampuan mediator, sosiologis dan 

psikologis, moral dan kerohanian, serta itikad baik para pihak, sedangkan yang 

menjadi faktor penghambat yaitu keinginan kuat untuk bercerai, konflik yang 

berkepanjangan, psikologis, dan kurangnya rasa untuk mengalah. 

 

 

 



 

Draft Jawaban Hasil Wawancara di PA Makassar  

dengan Ibu Dra. Jundiani, SH., M.Hum.,  

 

1. ada delapan orang mas 

2. kan mediator disini bukan hakim jadi mediator sini dari kalangan akademisi 

3. Berdasarkan data tahunan, angka perceraian di Pengadilan Agama Malang semakin 

naik tetapi angka keberhasilan mediasi pun jg semakin naik  

4. Kalau strategi khusus sih setiapmediator sini berbeda-beda, tapi kalau saya sendiri 

selalu melakukan pendekatan secara persuasif kepada para pihak terlebih dahulu 

5. Mungkin perbedaannya itu cuma pembayaran kalau mediator hakim kan ndak 

berbayar sedangkan mediator non hakim itu berbayar tetapi itupun sedikit sih 

menurut saya bayarannya. Dan rata-rata sih mas mediator yang non hakim itu lebih 

banyak memberhasilkan mediasi dibandingkan mediator non hakim 

6. Sebenarnya yang bisa menilai kan masyarakat seperti masnya karena karena kalau 

saya sendiri sih ruangan ini cukup memadai sih 

7. Biasanya sih para pihak dapat intervensi dari kuasa hukumnya malahan bukan dari 

keluarganya karena logikanya kan kalau mediasi berhasil kan kuasa hukumnya atau 

engacaranya gak bisa dapat uang lagi 

8. Kayaknya sih rata-rata selingkuh deh kalau disini  

9. Kalau watak orang sini sih gak terlalu menjadi faktor penghambat keberhasilan 

suatu mediasi dikarenakan kita ketahui sendiri kalau orang jawa kan wataknya gak 

keras-keras amat. 

10. Yang menjadi faktor pendukung keberhasilan mediasi disini itu rasa empati 

mediator seperti bagaimana ia rasakan masalah daripara pihak, pemahaman makna 

keluarga, sosiologis dan psikologis, para pihak bersifat pro-aktif, dan tentunya 

harus ada itikad baik dari para pihak. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan 

mediasi yaitu keinginan kuat untuk bercerai, tidak bersifat pro-aktif, konflik yang 

berkepanjangan, dan tidak kehadiran para pihak pun jadi penghambat keberhasilan 

mediasi, serta biasanya sala satu pihak membuat tuntutan diluar kemampuan. 

 

 



 

Foto Peneliti di Pengadilan Agama Makassar 

Gambar 6  

Dokumentasi Penulis dengan Ibu Dra. Nurhaniah, SH., MH. 

 
Sumber diolah penulis saat wawancara di PA Makassar 

Gambar diatas merupakan dokumentasi pertemuan antara penulis dengan ibu Dra. 

Nurhaniah, SH., MH. Selaku mediator hikim di Pengadilan Agama Makassar. 

Gambar 7  

Dokumentasi Perbincangan Penulis dengan Ibu Dra. Nurhaniah, SH., MH. 

 
Sumber diolah penulis saat wawancara di PA Makassar 

Dokumentasi diatas diambil saat penulis dengan ibu Dra. Nurhaniah, SH., MH. selaku 

mediator hakim Pengadilan Agama Makassar berbincang mengenai penyelesaian 

sengketa perkara perceraian melalui mediasi. 



 

Gambar 8 

Pintu Ruang Mediasi Pengadilan Agama Makassar. 

 
Sumber diolah penulis saat wawancara di PA Makassar 

Dokumentasi diatas merupakan pintu ruangan mediasi yang digunakan mediator dan 

para pihak melakukan mediasi 

Gambar 9  

Ruang Mediasi Pengadilan Agama Makassar 

 
Sumber diolah penulis saat wawancara di PA Makassar 

Diatas merupakan ruangan mediasi di Pengadilan Agama Makassar yang digunakan 

oleh mediator dan para pihak bermediasi. 



 

Foto Peneliti di Pengadilan Agama Malang 

Gambar  10 

Dokumentasi Penulis dengan Ibu Dra. Jundiani, SH., M.Hum. 

 
Sumber diolah penulis saat wawancara di PA Malang 

Gambar diatas merupakan dokumentasi pertemuan antara penulis dengan ibu Dra. 

Jundiani, SH., M.Hum. Selaku mediator hikim di Pengadilan Agama Malang. 

Gambar 11 

Dokumentasi Perbincangan Penulis dengan Ibu Dra. Jundiani, SH., M.Hum. 

 
Sumber diolah penulis saat wawancara di PA Malang 

Dokumentasi diatas diambil saat penulis dengan ibu Dra. Jundiani, SH., M.Hum. selaku 

mediator hakim Pengadilan Agama Malang berbincang mengenai penyelesaian sengketa 

perkara perceraian melalui mediasi. 



 

Gambar 12 

Ruang Tunggu Mediasi Pengadilan Agama Malang 

 
Sumber diolah penulis saat wawancara di PA Malang 

Dokumentasi diatas merupakan ruangan tunggu mediasi di Pengadilan Agama Malang, 

dimana para pihak sebelum mediasi biasanya antri atau menunggu di ruang tunggu 

tersebut 

Gambar 13 

Ruang Mediasi Pengadilan Agama Makassar 

 
Sumber diolah penulis saat wawancara di PA Malang 

Diatas merupakan ruangan mediasi di Pengadilan Agama Malang yang digunakan 

oleh mediator dan para pihak bermediasi 


