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Optimalisasi Peran Hakim dalam Upaya Perdamaian di Persidangan 

Oleh : Ibad Syoifulloh Arief 1 

 

I. Latar Belakang 

Pada pemeriksaan perkara perdata yang menjadi kompetensi di Pengadilan 

Agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg, menyatakan bahwa 

pada hari yang telah ditentukan, kedua belah pihak menghadap di persidangan 

maka Hakim diwajibkan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Upaya 

mendamaikan tersebut dilakukan dengan tujuan agar para pihak tidak melanjutkan 

perkaranya hingga tahap jawab-jinawab, pemeriksaan alat bukti baik surat dan 

atau para saksi, kesimpulan para pihak hingga  pada sebuah putusan Hakim. 

Keseluruhan proses dalam persidangan di atas harus dilakukan secara bertahap 

sesuai dengan hukum acara dan tidak dapat dipungkiri akan memakan waktu yang 

panjang, menguras tenaga dan pikiran.  

Penyelesaian perkara melalui putusan Hakim bagaimanapun adilnya 

putusan itu menurut Hakim, tetap dirasa tidak adil oleh salah satu pihak terlebih 

pihak yang dikalahkan. Sebaliknya pada penyelesaian perkara secara damai dapat 

dimungkinkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan serta dampak hubungan 

sosial dan psikologis para pihak jauh lebih baik dibanding dengan penyelesaian 

perkara melalui palu Hakim (vonis). Tercapainya sebuah perdamaian di 

persidangan dibutuhkan sikap profesional dan kepiawaian peran Hakim pemeriksa 

perkara dalam mengolah kata dan rasa, sehingga dapat mempengaruhi para pihak 

untuk berfikir kembali terkait gugatan dan sengketa yang diajukan di Pengadilan 

Agama agar dapat diselesaikan secara damai.  

Peran Hakim dalam mendamaikan tentunya sangat signifikan, terlebih 

terdapat aturan dan ketentuan yang cukup banyak yang mana ketentuan tersebut 

mengharuskan Hakim agar mendamaikan para pihak sebelum proses pemeriksaan 

bahkan hingga perkara tersebut belum diputus. Peran Hakim dalam mendamaikan 

di persidangan tidak hanya menjadi sebuah formalitas hukum acara semata. 

Melainkan sebuah upaya yang benar-benar didasarkan dengan tekad dan semangat 
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untuk mewujudkan asas sedehana, cepat, biaya ringan karena memperhatikan laju 

dan volume perkara di Pengadilan Agama yang kian hari kian bertambah. Oleh 

sebab itu, Hakim kiranya mengutamakan asas al-ishlah dalam menangani perkara 

serta membantu para pihak memperbaiki hubungan sosialnya. 

Pada praktiknya Hakim telah melaksanakan upaya mendamaikan para 

pihak yang bersengketa, hingga upaya mendamaikan tersebut harus dituangkan 

dalam berita acara sidang dan putusan. Jika memperhatikan laju penyelesaian 

perkara di Pengadilan Agama yang memakan waktu cukup panjang, maka sejauh 

ini apakah Hakim telah melaksanakan perannya secara optimal dalam 

mendamaikan para pihak di persidangan? mengingat Hakim dituntut tahu 

segalanya (ius curia novit), Hakim bersikap profesional, dan memiliki jiwa idealis 

yang keseluruhannya itu harus diterapkan di dalam dan atau di luar tugasnya 

sebagai Hakim khususnya dalam hal mendamaikan para pihak di persidangan. 

Untuk memaksimalkan usaha Hakim dalam upaya mendamaikan tersebut maka 

Mentee pada tugas paper magang III calon Hakim Pengadilan Agama mengambil 

judul sebagai berikut “Optimalisasi Peran Hakim dalam Upaya Perdamaian di 

Persidangan” 

II. Permasalahan 

Laju penyelesaian perkara di Pengadilan Agama memakan waktu dan 

tahapan yang panjang menggambarkan bahwa  upaya perdamaian belum 

maksimal dilaksanakan. Undang-Undang memberi ruang pada Hakim untuk 

melaksanakan suatu upaya mendamaikan di Pesidangan. Dalam melaksanakan 

perannya sebagai faktor sentral, maka Hakim dituntut memiliki dasar-dasar 

pengetahuan dan seni dalam mempengaruhi, mendorong dan meyakinkan para 

pihak untuk menyelesaikan perkaranya secara damai. Oleh sebab itu rumusan 

masalah pada paper ini sebagai berikut,  

1. Bagaimana peran Hakim dalam upaya perdamaian di persidangan?  

2. Bagaimana optimalisasi peran Hakim dalam upaya perdamaian di 

persidangan? 
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III. Pembahasan 

A. Peran Hakim dan Upaya Perdamaian 

Pengadilan merupakan sebuah lembaga pelaku kekuasaan kehakiman yang 

mempunyai fungsi penting dan keberadaannya menjadi ciri utama dalam sebuah 

Negara Hukum. Pengadilan sebagai lembaga yudikatif memiliki fungsi pokok 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia 

(Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009). Selain itu,  Pengadilan 

memiliki fungsi untuk menerima, memeriksa dan mengadili  serta menyelesaikan 

perkara yang diajukan kepadanya. 

Untuk menjalankan fungsinya, Pengadilan memerlukan perangkat dan 

sarana prasarana yang menujang terselenggaranya penegakan hukum dan 

keadilan. Salah satu penunjangnya ialah perangkat yang disebut dengan Hakim. 

Hakim sebagai organ pelaku kekuasaan kehakiman dalam lembaga yudikatif 

dituntut memiliki sikap profesional, idealis dan berintegritas dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya. 

  Sebagai perangkat dan organ yang urgen di Pengadilan, Hakim memiliki 

peran yang harus dilakukan agar seluruh fungsi peradilan dapat terlaksana dengan 

maksimal. Adapun peran Hakim meliputi penegak/corong  kebenaran dan 

keadilan, pendamai/mediator para pihak yang bersengketa, penafsir undang-

undang secara aktual, pemutus perkara dan lain sebagainya. 

Hakim sebagai pihak yang dapat mendamaikan antara Penggugat dan 

Tergugat terkait sengketa yang diajukan di Pengadilan Agama, dapat melakukan 

perannya sebagai pendorong bagi para pihak yang bersengketa agar 

menyelesaikan perkaranya melalui jalur perdamaian.2  Mengingat adanya 

adagium bahwa penyelesaian secara damai adalah lebih baik daripada putusan 

hakim yang dipaksakan. Untuk mewujudkan hal tersebut Hakim dapat berperan 

memberikan nasehat-nasehat keagamaan, motivasi, pandangan dan pertimbangan-

                                                           
2 M. Yahya Harahap. 2012. Hukum Acara Perdata, Cetakan Kedua belas,  Sinar Grafika: Jakarta, 
hal 159. 
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pertimbangan terkait langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang bersengketa 

dengan tetap melakukan upaya perdamaian.  

Jika diperhatikan, ketentuan dan aturan terkait upaya mendamaikan oleh 

Hakim cukup banyak yang meliputi, 

a. Pasal 130 HIR/154 RBg; 

b. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama; 

c. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

d. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.  

Banyaknya peraturan di atas, mengisyaratkan bahwa pentingnya peran 

profesional dan kepiawaian Hakim dalam mendorong para pihak untuk 

menyelesaiakan permasalahannya secara damai. Untuk mewujudkan hal tersebut 

maka Hakim harus bertindak serius, aktif dan rutin menggiring atau mendorong 

para pihak agar menyelesaikan perkaranya secara damai.3 

 Upaya perdamaian dapat dilakukan oleh Hakim maupun Mediator,4 yang 

menjadi fokus ialah perdamaian yang dilakukan oleh Hakim di Persidangan. 

Upaya perdamaian oleh Hakim di Persidangan dapat dilaksanakan mulai dari awal 

saat persidangan (Pasal 130 HIR/154 RBg), selama proses pemeriksaan 

berlangsung hingga batasnya sampai putusan dijatuhkan (Pasal 82 UU Nomor 07 

Tahun 1989). Terlepas kapan Hakim dapat mengupayakan perdamaian, Hakim 

tidak mempunyai hak apalagi kewenangan untuk memaksa pihak yang 

bersengketa supaya berdamai. Faktor kerelaan para pihak untuk berdamai adalah 

keniscayaan yang tidak bisa dielakkan.5 

 Mengingat bahwa sesungguhnya tanggung jawab Hakim dalam 

menyelesaikan sengketa perdata yaitu menyelesaikan pokok sengketa secara adil 

hingga tidak ada pihak yang merasa kalah atau dikalahkan tetapi merasa sama-

sama menang, memulihkan kembali hubungan-hubungan sosial antara pihak-

                                                           
3  Maskur Hidayat. 2016. Strategi dan Taktik Mediasi, Kencana: Jakarta, hal 128. 
4 Mukti Arto.2015. Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim, cetakan Pertama, Pustaka 
Belajar: Yogyakarta, hal 28. 
5  Maskur Hidayat. 2016. Strategi dan Taktik Mediasi, Kencana: Jakarta, hal 129. 
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pihak yang telah retak akibat persengketaan sehinga tercipta kembali hubungan 

yang damai dan harmonis, memberikan kepastian dan perlindungan hukum 

kepada para pihak.6  Hal yang telah diuraikan tersebut dapat terwujud bila Hakim 

melaksanakan perannya dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak secara 

optimal yang meliputi memberikan nasehat-nasehat keagamaan, memotivasi para 

pihak, memberikan pandangan-pandangan dan pertimbangan-pertimbangan terkait 

langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang bersengketa.  

 Penyelesaian perkara melalui perdamaian memiliki banyak kelebihan 

dibandingkan harus melanjutkan perkara hingga putusan Hakim dijatuhkan. 

Beberapa kelebihannya sebagai berikut, prosesnya lebih sederhana, hasilnya 

memuaskan kedua belah pihak, tidak meninggalkan rasa dendam atau sakit hati 

antara satu sama lain. 

B. Optimalisasi Peran Hakim dalam Upaya Perdamaian di Persidangan 

Pada proses penyelesaian perkara Hakim merupakan faktor utama yang 

menentukan kelancaran penyelesaian perkara. Dalam hal ini Hakim sebagai figur 

sentral, sebab itu seorang Hakim dituntut tau segalanya (ius curia novit), bersikap 

profesional serta idealis. Apabila hal tersebut dikaitkan dengan tugasnya sebagai 

pihak yang mendamaikan di persidangan maka sikap profesional Hakim yaitu 

piawai, paham dan mengerti bagaimana cara mempengaruhi dan meyakinkan para 

pihak yang bersengketa agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan cara-cara 

sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk mengoptimalkan upaya perdamaian 

yang dilakuakn oleh Hakim di Persidangan maka diperlukan hal-hal sebagai 

berikut: 

Pertama, penguasaan dan pemahaman Hakim terhadap suatu perkara yang 

ditanganinya. Hakim dalam mendamaikan para pihak orientasi keberhasilannya 

dianggap nisbi apabila Hakim tersebut tidak menguasai dan memahami perkara 

yang ditangani terlebih perkara yang bersifat kasuistik. Oleh sebab itu, untuk 

dapat aktif menjadi juru damai Hakim harus benar-benar memiliki pemahaman 

yang mendalam terhadap perkara yang menjadi sengketa.7 Adapun media yang 

                                                           
6 Ibid , hal 27. 
7  Maskur Hidayat. 2016. Strategi dan Taktik Mediasi, Kencana: Jakarta, hal 129. 
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dapat digunakan Hakim dalam memahami suatu perkara yang akan ditangani ialah 

dengan mempelajari dan memahami dokumen-dokumen hukum perkara terkait, 

contohnya surat gugatan, jawaban, replik dan atau duplik. 

Kedua, pemahaman Hakim terhadap psikologi para pihak. Manusia terdiri 

dari jiwa dan raga. Jiwa terdiri dari kekuatan, rasio, rasa dan karsa.8 Untuk itu 

agar Hakim dapat mendorong para pihak melupakan penyelesaian perkara melalui 

putusan dan berpaling pada upaya damai, Hakim harus mempunyai kemampuan 

di luar disiplin ilmu hukum, salah satunya kemampuan tentang pendekatan 

psikologi. Apabila Hakim mempunyai pemahaman psikologi maka akan sangat 

membantu Hakim dalam menyelami suasana batin para pihak, dan peluang 

mendamaikan sangat besar keberhasilannya.  

Adapun cara yang dapat dilakukan oleh Hakim pada saat mendamaikan 

para pihak di persidangan meliputi, Hakim dapat memperhatikan gerakan tubuh 

kedua belah pihak, memperhatikan bagaimana cara berbicara para pihak, 

memberikan pertanyaan yang sifatnya bukan interogasi, memberikan sedikit joke 

bila diperlukan, fokus pada permasalahan para pihak, memperlihatkan dampak 

dan mendengar tanggapan para pihak. Dengan memaksimalkan point-point 

tersebut Hakim lebih mudah memahami psikologi para pihak. Karena Hakim 

tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi yang tinggi dalam bidang hukum, 

namun juga memiliki kepekaan psikologis.9 

Ketiga, pemahaman Hakim terkait komunikasi para pihak. Upaya 

mendamaikan oleh Hakim di persidangan yang berorientasi pada hasil yaitu 

sebuah perdamaian berpeluang besar apabila Hakim menguasai dan memahami 

dasar-dasar ilmu komunikasi kepada para pihak. Komunikasi antara Hakim dan 

para pihak yang bersengketa sangat berpengaruh terhadap kelancaran 

penyelesaian perkara secara damai, karena komunikasi merupakan sebuah proses 

                                                           
8 Ibid, 104 
9 M. Natsir Asnawi. 2014. Hermeneutika Putusan Hakim, cetakan pertama, UII Press Yogyaarta : 
Yogyakarta, hal 168. 
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penyampaian dan penerimaan pesan oleh organisme, yakni dari Hakim kepada 

para pihak dan sebaliknya.10  

Komunikasi antar Pengugat dan Tergugat dilakukan melalui Hakim atau di 

bawah pimpinan Hakim, berlaku pula bagi para saksi. Lazimnya komunikasi yang 

dilakukan dalam persidangan menggunakan Bahasa Indonesia  tetapi tidak 

menutup kemungkinan Hakim dapat pula berkomunikasi menggunakan tulisan 

maupun bahasa isyarat.  

Upaya perdamaian oleh Hakim dapat optimal apabila Hakim memahami 

komunikasi para pihak dan jauh akan lebih baik jika dalam berkomunkasi Hakim 

dapat menyentuh aspek-aspek bathiniyah dari para pihak sehingga merasa 

dihargai, menimbulkan kesadaran dan keinginan pihak yang berperkara  serta para 

pihak  terdorong untuk turut aktif menyelesaikan perkaranya secara damai. 

Keempat, pemahaman Hakim terhadap budaya setempat. Indonesia dengan 

kekayaan dan keanekaragaman budaya yang tersebar di saentero negeri menjadi 

sebuah tantangan bagi Hakim. Mengingat penugasan Hakim paling lama empat 

tahun sekali mengalami mutasi dan promosi jabatan, mewajibkan Hakim untuk 

selalu berpindah-pindah tugas. Sebab itu, pemahaman terhadap budaya lokal 

dapat menjadi nilai lebih bagi Hakim yang memeriksa perkara disuatu daerah. 

Terlebih pemahaman tersebut dapat diaktualisasikan dalam upaya mendamaikan 

para pihak di persidangan. Melalui pendekatan budaya lokal dan nilai-nilai 

kearifan dimungkinkan Hakim dapat mendorong, mempengaruhi dan meyakinkan 

para pihak untuk menyelesaikan perkaranya dengan sederhana, cepat dan biaya 

ringan yaitu dengan jalan perdamaian. 

Kelima, Hakim dapat menggunakan jasa penerjemah atau juru bahasa. 

Pada praktiknya di Pengadilan Agama penggunaan jasa penerjemah atau juru 

bahasa jarang dilakukan, mungkin bisa dikatakan kurang diperlukan. Tetapi tidak 

menutup kemungkinan juru bahasa sangat diperlukan dan dapat membantu Hakim 

pemeriksa dalam melaksanakan persidangan khusunya pada proses upaya 

                                                           
10 Mukti Arto.2015. Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim, cetakan pertama, Pustaka 
Belajar: Yogyakarta, hal 125. 
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mendamaikan. Ketentuan terkait penggunaan juru bahasa terdapat pada pasal 131 

HIR. 

Upaya optimalisasi peran Hakim terhadap usaha mendamaikan dalam 

persidangan yang telah disebutkan di atas, kiranya dapat menjadi sebuah nilai 

lebih bagi Hakim itu sendiri terlebih apabila perdamaian antar pihak berperkara 

dapat diwujudkan. 

 

IV. Penutup 

A. Kesimpulan 

1. Hakim sebagai pihak sentral dan juru damai antara Penggugat dan 

Tergugat terkait sengketa yang diajukan di Pengadilan Agama, dapat 

melakukan perannya sebagai pendorong bagi para pihak yang 

bersengketa agar menyelesaikan perkaranya melalui jalur perdamaian.  

Hakim dapat berperan memberikan nasehat-nasehat keagamaan, 

memotivasi para pihak, memberikan pandangan-pandangan dan 

pertimbangan-pertimbangan terkait langkah yang diambil oleh pihak-

pihak yang bersengketa dengan tetap melakukan upaya perdamaian.  

2. Hakim dalam memainkan perannya mendamaikan para pihak, dapat 

memaksimalkan dan mengoptimalkan kemampuannya melalui 

beberapa cara sebagai berikut, Pertama, penguasaan dan pemahaman 

Hakim terhadap suatu perkara yang ditanganinya. Kedua, pemahaman 

Hakim terhadap psikologi para pihak. Ketiga, pemahaman Hakim 

terkait komunikasi para pihak. Keempat, pemahaman Hakim terhadap 

budaya setempat. Kelima, Hakim dapat menggunakan jasa 

penerjemah atau juru bahasa. 


