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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri

Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masing-masing No. 158

Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin adalah sebagai berikut :

Aksara Arab Aksara Latin
Simbol Nama (Bunyi) Simbol Nama (Bunyi)
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ب Ba B Be
ت Ta T Te
ث Sa Ṡ Es dengan titik di atas
ج Ja J Je
ح Ha Ḥ Ha dengan titik di bawah
خ Kha Kh Ka dan Ha
د Dal D De
ذ Zal Ż Zet dengan titik di atas
ر Ra R Er
ز Zai Z Zet
س Sin S Es
ش Syin Sy Es dan Ye
ص Sad Ṣ Es dengan titik di bawah
ض Dad ḍ De dengan titik di bawah
ط Ta Ṭ Te dengan titik di bawah
ظ Za ẓ Zet dengan titik di bawah
ع ‘Ain ‘ Apostrof terbalik
غ Ga G Ge
ف Fa F Ef
ق Qaf Q Qi
ك Kaf K Ka
ل Lam L El
م Mim M Em
ن Nun N En
و Waw W We
ه Ham H Ha
ء Hamzah ‘ Apostrof
ي Ya Y Ye



viii

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya (ء) tanpa diberi tanda

apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal

bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya

adalah sebagai berikut :

Aksara Arab Aksara Latin
Simbol Nama (Bunyi) Simbol Nama (Bunyi)

اَ  fathah A a

اِ  kasrah I i

اُ  dhammah U u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi :

Aksara Arab Aksara Latin
Simbol Nama (Bunyi) Simbol Nama (Bunyi)

يَ  fathah dan ya ai a dan i

وَ  kasrah dan waw au a dan u

Contoh :

َكْیفَ  : kaifa bukan kayfa

َھْولَ  : haula bukan hawla

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (alif lam

ma’arifah) ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah

maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

اَْلَشْمسُ  : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

ْلَزلَةُ  اَلزَّ : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
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اَْلفَْلَسلَةُ  : al-falsalah

َالدُ اَْلبِ  : al-bilādu

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan

huruf, maka transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Aksara Arab Aksara Latin
Harakat Huruf Nama (Bunyi) Simbol Nama (Bunyi)

َ◌ا   َو fathah dan alif,
fathah dan waw

Ā a dan garis di atas

ِ◌ي kasrah dan ya Ī i dan garis di atas

ُ◌ي dhammah dan ya ū u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf a, i, u bisa juga diganti dengan garus lengkung seperti

huruf v yang terbalik, sehingga menjadi â, î, û. Model ini sudah dibakukan dalam

font semua sistem operasi.

Contoh :

َماتَ  : mâta

َرَمى : ramâ

یَُمْوتُ  : yamûtu

5. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk ta marbûtah ada dua, yaitu ta marbûtah yang hidup

atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah (t).

Sedangkan ta marbûtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya

adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbûtah diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta

marbûtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

َرْوَضةُ اَْالَْطفَالِ  : rauḍah al-aṭfâl

اَْلَمِدْینَةُ اْلفَاِضلَةُ  : al-madânah al-fâḍilah

اَْلِحْكَمةُ  : al-hikmah
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6. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda tasydid ( ّ◌), maka dalam transliterasi ini dilambangkan

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

َربَّنَا : rabbanâ

نَّجْینَا : najjaânâ

اَْلَحقُّ  : al-ḥaqq

اَْلَحجُّ  : al-ḥajj

مَ  نُعِّ : nu’ima

َعدُوٌّ  : ‘aduwwun

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

kasrah maka ditransliterasikan ,(ِسىّ ) seperti huruf maddah (â).

Contoh :

َعِليٌّ  : ‘ali (bukan ‘aliyy atau ‘aly)

َعَرِسيٌّ  : ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku

bagi huruf hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf

hamzah terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab

ia berupa alif.

Contoh :

تَاُْمُرْونَ  : ta’murūna

اَْلنَْوءُ  : al-nau’

َشْيءٌ  : syai’un

اُِمْرتُ  : umirtu
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8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa

Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata hadis,

sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari

satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI) adalah kata al-Qur’an. Dalam KBBI digunakan kata Alquran,

namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya

yaitu al-Qur’an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali jika

merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh :

Fi al-Qur’an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafz Aljalâlah (هللا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍâf ilaih (frasa nominal) ditransliterasi

tanpa huruf hamzah.

Contoh :

ِدْیُن هللا dînullah

billâh

Adapun ta marbûtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalâlah ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh :

ُھْم فِْي َرْحَمِة هللاِ  hum fî rahmatillâh
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10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital,

tetapi dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang

penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang

Disempurnakan. Huruf kapital antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal

nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila

nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut

menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf

awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ditulis

dalam teks maupun dalam catatan rujukan.
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ABSTRAK 

Arbakmis Lamid, 2020 : Studi Kritis Terhadap Penjelasan Alenia Kedua 

Pasal 16 Undang Undang No 18 Tahun 2003, 

Tentang Advokat Non Muslim Dipengadilan 

Agama Persefektif Maqashid Syari’ah 

  

Advokat dalam bahasa arab dikenal dengan istilah “Al-Muhaamie, yang 

tugasnya adalah memberi pendampingan hukum, membela dan memastikan 

bahwa seorang klien mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan proses hukum. 

Advokat dikenal dengan sebutan pembela. Pembela sebenarnya hanyalah Allah 

pencipta langit dan bumi. Salah satu tugas para Nabi untuk mebawa kebenaran 

dan keadilan demi kemaslahatan ummat. Nabi Muhammad secara tertulis dalam 

Piagam Madina menyandingkan kata adil 11 dan sebutan pembela 12, ini 

membuktika betapa penting fungsi pembela. Kebaradan advokat dilanjutkan para 

sahabat, Dinasti Umayyah, Dinasti ‘Abbâsiyyah hingga Dinasti Utsmâniyyah, 

hingga pada akhirnya di Indonesia diterbitkan UU No 18 tahun 2003 Tentang 

Advokat. Namun dalam implementasi terdapat pertentangan ketika menggunakan 

Advokat dalam beracara di pengadilan, khususnya pengadilan Agama di 

Indonesia, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: a) Apa Intisari dari 

penjelasan alenia kedua Pasal 16 Undang-Undang No 18 tahun 2003 Tentang 

Advokat?; b) Apa Dampak pemberlakukan UU No.18 Tahun 2003 Tentang 

Advokat dan penjelasan Pasal 16 alenia kedua  terhadap masyarakat Muslim; c) 

Bagaimana tinjauan Maqashid Syari’ah terhadap Advokad Non Muslim beracara 

dipengadilan Agama?  

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research), yaitu penelitian 

yang  menggunakan bahan-bahan tertulis. Bahan tertulis yang dimaksud dalam 

penelitian ini yaitu data-data literatur/kepustakaan dari materi yang berkaitan serta 

diperoleh pula dari pemanfaatan teknologi internet. Selain itu, penelitian ini juga 

merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif-kualitatif.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Penjelasan Alinea Kedua 

Pasal 16 UURI No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, bertentangan dengan Pasal 1 

(Asas Keislaman) UURI No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 2) Dalam 

pemberlakuan Penjelasan Alinea Kedua Pasal 16 UURI No. 18 tahun 2003 

tentang Advokat, terhadap masyarakat muslim akan berdampak tidak baik dari 

segi Agama, Jiwa, Keturunan, Akal dan Harta dalam perkara, disebabkan; a) tidak 

se akidah; b) ada hak-hak yang tidak bisa ia gunakan, berkaitan dengan Asas 

Personalitas; c) tidak memiliki kompetensi dalam menyelesaikan perkara dengan 

permasalahan bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, 

shadaqah, dan ekonomi syari'ah, akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat 

muslim; e) tidak memiliki akhlak sesuai dengan ajaran agama Islam. 3) 

Menggunakan Advokat Non Muslim, beracara di Pengadilan Agama, tidak 

dibenarkan berdasarkan kepada tinjauan maqasihid syariah, mengambil 

pertimbangan maqasihid syariah atau maslahat dharuriyyat, adalah sesuatu yang 

mesti ada, demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. 

Kata Kunci: Advokat Non Muslim, Pengadilan Agama dan Maqashid Syariah 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan
https://id.wikipedia.org/wiki/Waris
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasiat&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Hibah
https://id.wikipedia.org/wiki/Wakaf
https://id.wikipedia.org/wiki/Zakat
https://id.wikipedia.org/wiki/Infaq
https://id.wikipedia.org/wiki/Shadaqah
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekonomi_syari%27ah&action=edit&redlink=1
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ABSTRACT 

Arbakmis Lamid, 2020: Critical Study of the Second Explanation of Alenia 

Article 16 of Law No. 18 of 2003, Regarding Non-

Muslim Advocates in the Perspective Religious 

Persecution of Maqashid Shari'ah 

Advocates in Arabic, advocates are known by the term "Al-Muhaamie, 

whose job is to provide legal assistance, defend and ensure that a client gets his 

rights in carrying out the legal process. Advocates are known as defenders. The 

defender is actually only Allah, the creator of heaven and earth. One of the duties 

of the Prophets to bring truth and justice for the benefit of the Ummah. The 

Prophet Muhammad in writing in the Madina Charter juxtaposes the word fair 11 

and the title of defender 12, this proves how important the function of the 

defender. Advocates continued their kebaradan friends, the Umayyad Dynasty, the 

Abbasid dynasty to the Ottomans, until finally in Indonesia Law No. 18 of 2003 

concerning Advocates was published.  However, in the implementation there were 

contradictions when using Advocates in court proceedings, particularly the 

Religious Courts in Indonesia, this study aims to find out: a) What is the essence 

of the second explanation of Article 16 of Law No. 18 of 2003 concerning 

Advocates ?; b) What is the impact of the enactment of Law No.18 of 2003 

concerning Advocates and the explanation of Article 16 of the second alenia on 

Muslim communities; c) How does Maqashid Shari'ah's review of Non-Muslim 

Advocates proceed in Religious Courts? 

This type of research is library research, which is research that uses written 

materials. The written material referred to in this study is the literature data / 

literature from related material and is also obtained from the use of internet 

technology. In addition, this research is also a descriptive-qualitative research. 

Based on the results of the study it can be concluded: 1) Explanation of the 

Second Paragraph Article 16 UURI No. 18 of 2003 concerning Advocates, 

contrary to Article 1 (Islamic Principle) UURI No. 7 of 1989 concerning 

Religious Courts; 2) In the enactment of the Explanation of the Second Paragraph 

Article 16 of the UURI No. 18 of 2003 concerning Advocates, the Muslim 

community will have an adverse impact in terms of Religion, Soul, Heredity, 

Intellect and Treasure in the case, caused; a) not faithful; b) there are rights which 

he cannot use, relating to the Principle of Personality; c) does not have the 

competence in resolving cases with marital problems, inheritance, wills, grants, 

endowments, zakat, infaq, shadaqah, and syari'ah economics, will cause harm to 

the Muslim community; e) do not have morals in accordance with the teachings of 

Islam. 3) Using Non-Muslim Advocates, proceeding in the Religious Courts, is 

not justified based on the review of sharia maqasihid, taking consideration of 

sharia maqasihid or dharuriyyat maslahat, is something that must exist, for the 

realization of the benefit of religion and the world. 

Keywords: Non-Muslim Defenders, Religious Courts and Maqashid Shariah 
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  الملخص
 2003لسنة  11من القانون رقم  11دراسة نقدية لشرح النية الثانية املادة   :(2020) ىداربأمس لم

، بشأن احملامني غري املسلمني يف االضطهاد الديين من منظور مقشيد 
 الشريعة

وظيفتو يف تقدمي املساعدة القانونية والدفاع يُعرف احملامون باللغة العربية باسم "احملامي ، الذي تتمثل 
وضمان حصول العميل على حقوقو يف تنفيذ اإلجراءات القانونية. يُعرف املدافعون باسم املدافعني. املدافع 
يف الواقع ىو فقط اهلل خالق السماء واألرض. من واجبات األنبياء أن جيلبوا احلق والعدل لصاحل األمة. 

، وىذا يثبت مدى أمهية  12وعنوان املدافع  11يًا يف ميثاق املدينة كلمة عادل يقارن النيب حممد خط
. مع ذلك ، يف التنفيذ كان ىناك تعارض عند إعطاء الدعوة يف إجراءات احملكمة ، وخاصة وظيفة املدافع

من املادة  ألينيااحملكمة الدينية يف إندونيسيا ، يهدف ىذا البحث إىل معرفة ما يلي: أ( كيفية شرح الثانية 
بشأن احملامني؟ ب( كيفية استخدام احملامني غري املسلمني يف  2003لعام  11من القانون رقم  11

بشأن احملامني وتفسريىم  2003لعام  11حماكمة يف احملاكم الدينية؟ ج( ما ىو تأثري سن القانون رقم 
ىذا النوع من األحباث ىو  مقاصد الشريعة؟من ألينيا الثانية على اجلالية املسلمة يف مراجعة  11للمادة 

حبث املكتبة ، وىو البحث الذي يستخدم مواد مكتوبة. املواد املكتوبة املشار إليها يف ىذه الدراسة ىي 
بيانات األدب / األدب من املواد ذات الصلة ويتم احلصول عليها أيضا من استخدام تكنولوجيا اإلنرتنت. 

بناًء على نتائج الدراسة ، ميكن أن خنلص  البحث أيًضا حبثًا وصفًيا نوعًيا. باإلضافة إىل ذلك ، يعد ىذا
 2003لعام  بشأن ألينيا ، 2003لعام  11من القانون رقم شرح الفقرة الثانية املادة ( 1إىل ما يلي: 

 ؛نيةبشأن احملاكم الدي 1111لسنة  7رقم  للقانون)املبدأ اإلسالمي(  1بشأن احملامني ، خالفا للمادة 
مربر ، يف إشارة إىل مراجعة ستخدام املدافعني عن غري املسلمني يف اإلجراءات يف احملاكم الدينية غري  (2

، مع األخذ بعني االعتبار مقشيد أو مسلحات ضهرريات ىو أمر ال بد من وجوده من مقاصد الشريعة 
من  11رقم  من قانونمن  11يف سن تفسري للفقرة الثانية املادة  (3أجل حتقيق مصلحة الدين والعامل ؛ 

فيما يتعلق باحملامني ، سيكون للجالية املسلمة تأثري سليب من حيث الدين والروح والوراثة  2003عام 
والعقل والكنز يف القضية ، أ( غري خملص ب( ىناك حقوق ال يستطيع استخدامها فيما يتعلق مببدأ 

ميلك االختصاص يف حل القضايا ذات املشاكل الزوجية ، واملرياث ، والوصايا ، واملنح  الشخصية ؛ ج( ال
، واهلبات ، والزكاة ، واإلنفاق ، والشداقة ، واقتصادات الشريعة ، سوف يتسبب يف ضرر للمجتمع 

 املسلم ؛ ىـ( ليس لدي أخالق وفق تعاليم اإلسالم.
 

املسلمني ، احملاكم الدينية والشريعةالكلمات املفتاحية: املدافعون عن غري   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Advokat, adalah penegak hukum (law enforcment), polisi, hakim dan jaksa. 

Dalam praktek Peradilan, profesi advokat sering berhadapan dengan masyarakat  

ia adalah pembela dari klien, sehingga jasa hukum yang diberikan sungguh terasa, 

terutama bagi kalangan masyarakat awam.
1
 

Islam memandang persolaan penegakan hukum dan keadilan merupakan 

anugrah terbesar Allah melalui firmannya, mengharuskan manusia untuk menjaga 

amanah dan karunianya, untuk direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Islam 

menunjukkan memutuskan antara manusia yang benar, dan memutuskan hukum 

dengan apa yang diturunkan Allah SWT.  

Dalam al-Qur‟an di sebutkan bahwa Allah adalah "Al-Wakil" mengandung 

arti Maha Mewakili atau Pemelihara. Al-Wakil (Yang Maha Mewakili atau 

Pemelihara), yaitu Allah SWT yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan 

makhluk-Nya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dia 

menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan  

terbengkalai, selain itu  juga dikenal sebagai  Al-Waliyy artinya adalah Allah itu 

Maha Pelindung. 

Dengan ini jelas bahwa apa yang menjadi perwakilan dalam menegakkan 

keadilan harus sesuai dengan hukum Allah SWT berfirman dalam al-Qur‟an Surat 

Ali-Imran ayat 173 yang berbunyi: 

                                                           
1

 Andri Nurwandi,  Problematika Profesi Advokat Dalam Beracara di Lingkungan 

Pengadilan Agama, Jurnal Penelitian Medan Agama Vol. 9, No. 1, 2018, hlm. 50 
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Artinya: (yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepada 

mereka ada orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya manusia telah 

mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah 

kepada mereka", Maka Perkataan itu menambah keimanan mereka dan 

mereka menjawab: "Cukuplah Allah menjadi penolong Kami dan Allah 

adalah Sebaik-baik Pelindung". 

 

Keberadaan advokat merupakan perintah Allah SWT dan Rasulnya dalam  

upaya penyelesaian perkara. Islam memberikan jaminan bagi advokat dalam 

memberikan jasa hukum kepada masyarakat sebagai ibadah; fardhu kifayah 

dengan prinsip amar ma‟ruf nahyu anil munkar, menyuruh kebaikan dan 

mencegah kezaliman terhadap sesama manusia dan prinsip ta‟awanu „alal-birri 

wattaqwa wala ta‟awanu „alalitsmi wal‟ udwan; saling tolong menolong dalam 

kebaikan dan jangan saling tolong menolong dalam kejahatan antar sesama 

manusia. Dalam Al-Quran banyak dijelaskan ayat-ayat hukum yang berkenaan 

dengan bantuan hukum dan kepengacaraan dalam proses penegakkan hukum 

Islam, sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur‟an Surat an-Ni ayat 105 yang 

berbunyi: 

                             

        

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan 

membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa 

yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi 

penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang 

yang khianat 
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Di kalangan orang-orang Arab pra Islam, praktek advokat telah dilakukan 

ketika terjadi sengketa antara mereka yaitu dengan mewakilkan atau menguasakan 

seorang pembicara atau juru debat yang disebut hajîj atau hijâj untuk membela 

kepentingan yang memberikan kuasa atau perwakilan (al-muwakkil). Hal tersebut 

berlanjut sampai datangnya Islam. Cikal bakal advokat dalam Islam sudah dimulai 

oleh Rasulullah SAW dan sebutkan dalam Piagam Madinah dari 47 pasal 

menyebut kata adil 10 kali dan kata pembela 12 kali.
2
 Praktek al-wakâlah yang 

sudah berkembang seiring dengan datangnya Islam. Istilah Advokat yang 

disebutkan dalam Piagam Madinah. 
3
  

Sebagai bentuk prakteknya Rasulullah SAW, pernah mewakilkan kepada 

sahabat untuk menyerahkan seekor unta yang menjadi kewajiban beliau kepada 

seseorang di mana orang tersebut datang menemui beliau memperkarakan 

untanya. Rasulullah SAW, memerintahkan para sahabat mencarikan unta yang 

seusia dengan unta yang dituntut orang tersebut untuk diberikan kepadanya. 

Namun para sahabat tidak mendapatkannya kecuali unta yang lebih tua. 

Kemudian Rasulullah SAW, memerintahkan menyerahkan unta yang lebih tua 

tersebut kepadanya dan orang itu berkata: “Engkau telah menunaikan 

kewajibanmu kepadaku maka Allah SWT, akan menunaikan pula kewajiban 

untukmu”. 
4
 Demikian di antara praktek al-wakâlah di zaman Rasulullah SAW. 

                                                           
2
  H. Zainal Abidin Ahmad, Piagam Madina:Konstitusi Pertama di Dunia, (Jakarta:Pustaka 

Al-Kausar, 2014), hlm. 16-21  
3
 J. Suyuti Pulungan, Fiqih Siyasah, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 

1995), hlm. 79-81 
4
 Seno Adji dan Indriyanto, Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. 

Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 241 
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yang berdiri di atas prinsip tolong menolong sebagaimana diperintahkan oleh 

Islam. Al-wakâlah inilah yang menjadi cikal bakal profesi advokat.  

Pada era Khulafâ‟ al-Râsyidûn, praktek al-wakâlah semakin berkembang. 

Di masa inilah advokat mulai mengambil bentuknya. Dalam Ensiklopedi Hukum 

Islam disebutkan bahwa „Alî ibn Abû Thâlib pernah meminta „Uqayl mewakilinya 

sebagai pembela dalam suatu perkara. Begitu pula yang dilakukan Abû Bakr, 

„Umar ibn al-Khaththâb dan Utsmân ibn „Affân. Hal ini menunjukkan bahwa 

perwakilan melalui seorang pembela dalam masalah-masalah yang disengketakan 

sudah diakui dan dipraktekkan di zaman Khulafâ‟ al-Râsyidûn. Profesi advokat 

mulai benar-benar melembaga pada masa Dinasti Umayyah. Hal ini terlihat pada 

praktek beracara di hadapan pengadilan wilâyah al-mazhâlim saat itu yang selalu 

melibatkan atau menghadirkan para pembela dan pengacara (al-humah dan al-

a‟wan). Kehadiran para pembela ini diharapkan dapat meredam kekerasan dan 

keangkuhan hati para pejabat pemerintah yang diajukan ke persidangan atas 

pelangggaran yang dibuatnya terhadap anggota masyarakat.
 5

 

Di masa Dinasti „Abbâsiyyah, seiring dengan pesatnya perkembangan fikih 

dan kajian hukum Islam yang ditandai dengan munculnya mazhab-mazhab hukum 

Islam, konsep perwakilan (al-wakâlah) khususnya dalam perkara sengketa 

perselisihan antar anggota masyarakat (khushûmah) baik antar keluarga, tetangga 

dan masyarakat, mulai disempurnakan dan dibakukan. Ulama masa ini sepakat 

menetapkan kebolehan menunjuk seorang pengacara dalam perkara-perkara yang 

diperseng ketakan, baik oleh penuntut (al-mudda‟î) terlebih lagi oleh pihak yang 

                                                           
5
 Panji Adam, Fiqih Muamalah Maliyah (Konsep Regulasi dan Implementasi) (Jakarata: 

Rika Aditama, 2017), hlm. 35 
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dituntut (mudda‟â „alayh). Di masa ini, lembaga tahkîm (badan arbitrase) 

mendapat legalisasi dari pemerintahan „Abbâsiyyah di samping lembaga-lembaga 

peradilan yang ada.  

Pada tahun 1846 M, untuk pertama kalinya didirikan sebuah universitas 

yang membawahi sebuah akademi hukum yang nantinya melahirkan advokat. 

Akademi ini bernama Maktab al-Huqûq al-Shanî.
6

Pemerintah Utsmâniyyah 

mensyaratkan bahwa seorang advokat adalah yang dinyatakan lulus dan 

menyandang ijazah dari akademi tersebut, di samping harus menguasai bahasa 

resmi Daulah Utsmâniyyah yang sedikit berbeda dengan bahasa Turki. Pada tahun 

1845 M penguasa Mesir menetapkan keputusan resmi yang mengatur tentang 

keberadaan seorang advokat di hadapan pengadilan bahwasanya pihak penggugat 

maupun tergugat tidak boleh diwakili oleh seorang pengacara kecuali keduanya 

atau salah satu dari keduanya tidak dapat hadir di persidangan karena alasan yang 

dapat diterima syar‟î.  

Pada tahun 1861 penguasa Mesir mengadakan kesepakatan dengan para 

konsulat negara asing untuk membentuk lembaga peradilan yang memperkarakan 

orang-orang asing yang menetap di Mesir saat itu. Lembaga ini dinamai Majlis 

Qawmiyyun Mishr. Di lembaga peradilan inilah peran advokat semakin jelas 

dengan dikeluarkannya aturan bahwa pihak yang dituntut dapat mengajukan 

wakilnya untuk beracara di hadapan pengadilan.
7
 

Dari segi kebhinekaan ras dan agama, potret kehidupan  di Madinah 

memiliki kemiripan dengan konteks keindonesiaan. Masyarakat secara umum 

                                                           
6
 Ibid., hlm. 35 

7
 Http://www.referensimakalah.com/2012/09/advokat-dalam-sejarah-islam.html, diunduh 

pada anggal 6 Desember 2018 
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memiliki kultur agraris dan terbagi dalam beberapa kelompok, baik dalam 

konteks intra-agama, antar-agama dan heterogenitas kelompok etnis. Dengan 

kata  lain,  Piagam  Madinah  dibuat  dalam  kondisi  sosio-kultural  yang  sama 

denga konsep Undang-Undang Dasar 1945 bila dilihat dari konteks ke- 

Indonesiaan. Walaupun tidak sama persis, Pancasila dan UUD 1945 yang telah 

disepakati oleh faunding father adalah konstitusi yang menyerupai Piagam 

Madinah, terutama dalam spirit membangun kesetaraan, perdamaian, dan 

persaudaraan  meski berbeda keyakinan agama, kelompok dalam masyarakat 

dan etis.
8
  

Kata advokat atau sejenisnya dengan itu, dijumpai pada beberapa peraturan 

Perundang-Undangan, dalam KUHP. S. 1847-23 menggunakan kata Kuasa
9
, 

Reglemen Acara Perdata S. 1847. 52  jo  1840-63 menggunakan kata Pengacara
10

, 

Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura S. 1927.227 

menggunakan kata Wakil
11

, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 29 Oktober 

1949 menggunakan kata Bantuan Hukum
12

, Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 1 tahun 1950 (09 Mei 1950) tentang Susunan Kekuasan dan Jalan 

Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia menggunakan kata Advokat
13

, 

UUDS Nomor 7 tahun 1950 (15 Agustus 1950) tentang Perubahan Konsitusi 

sementara Republik Indonesia Serikat menjadi UUDS RI menggunakan kata 

Advokat, Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1951 (13 

                                                           
8
 Zuhairi Misrawi, MADINAH, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. xvi 

9
 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (ENGELBRECHT), 

(Jakarta: PT. Intermasa, 1989), hlm. 577 
10

 Ibid.. hlm. 599 
11

 Ibid.. hlm. 738 
12

 Ibid  
13

 Ibid  
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Januari 1951) tentang Tindakan-Tindakan sementara untuk menggerakkan 

Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil mengguna 

kan kata Wakil, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1964 (31 

Oktober 1964) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman 

menggunakan kata Penasihat Hukum
14

, Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 13 tahun 1965 (16 Juli 1965) tentang Pengadilan dalam Lingkungan 

Peradilan Umum dan Mahkamah Agung menggunakan kata Penasihat Hukum.
15

  

Advokat pertama di Indonesia adalah Mr. Besar Martakusumo, ditandai 

pada tahun 1923 dengan Kantor Peradi (Persatuan Advokat Indonesia) di Tegal.
16

 

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam 

maupun diluar Pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan 

Pasal 16 alinia kedua, Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat.
17

 

Dalam surat Edaran Mahkamah Agung No.8 Tahun 1987 tanggal 25 November 

1987 bagi orang yang berprofesi sebagai Penasehat Hukum dibedakan atas: (1) 

Advokat adalah penasehat hukum yang diangkat oleh Menteri Kehakiman dan 

memperoleh izin untuk melakukan kegiatan praktek sebagai penasehat hukum di 

seluruh Indonesia. (2) Pengacara Praktek adalah penasehat hukum yang 

memperoleh izin praktek dari ketua pengadilan tinggi untuk melakukan kegiatan 

praktek sebagai penasehat hukum di wilayah pengadilan tinggi yang 

mengeluarkan izin. 

                                                           
14

 Ibid  
15

 Ibid 
16

 Gunawan, Sejarah Singkat Kedudukan Advokat di Indonesia (studi tentang Kajian 

Historis Yuridis), 2009. hlm. 1 
17

 UU RI No. 18  Tahun 2003 tentang Advokat, (Jakarta: PT. Alumni, 2007), hlm. 5 
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Undang-undang RI No.18 Tahun  2003 tentang   Advokat   BAB  I,  

Ketentuan Umum, pasal 1 di jelaskan advokat adalah orang yang berprofesi 

memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang 

memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
18

 Bagi 

advokat kebebasan profesi, sangat penting, tidak sekedar demi profesi advokat itu 

sendiri, melainkan juga guna mewujudkan kepentingan yang lebih luas, yaitu 

terciptanya lembaga peradilan yang bebas yang merupakan prasyarat dalam 

menegakkan rule oflaw
19 

dan melaksanakan nilai-nilai demokrasi.
  

Undang-undang  No. 14  tahun  2004  tentang  kekuasaan  kehakiman, 

dijelaskan pasal 37, bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak 

memperoleh bantuan hukum. Dalam memberikan bantuan hukum tersebut 

advokat atau penasehat hukum membantu  memperlancar  penyelesaian  perkara 

dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan termasuk perkara 

yang ada di peradilan agama.
 20

 Baik sengketa yang berbasis syari‟ah dan khusus 

untuk orang-orang yang beragama Islam, karena hakim sampai pegawai dalam 

lingkungan Peradilan Agama diharuskan beragama Islam, tetapi  dalam praktek  

beracara advokat non-muslim banyak yang melakukan bantuan hukum di 

Pengadilan Agama. Pada saat ini advokat non muslim lebih dicari oleh klien 

muslim terutama oleh para artis untuk menyelesaikan masalahnya di Pengadilan 

Agama maupun Pengadilan Negeri, contoh, kasus perceraian antara Ayu Ting-

                                                           
18

 Peradi, Kitab Advokat Indonesia, (Jakarta: Peradi, 2007), hlm. 5 
19

 Rule of law adalah konsep tentang common law yaitu seluruh aspek negara menjunjung 

tinggi supremasi hukum yang dibangun diatas prinsip keadilan dan egalitarian. Lihat Kusmiaty, 

dkk.Tata Negara (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2000) hlm. 18 
20

 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman  
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ting dan Anji dimana Ayu Ting-ting dibela oleh advokat Hotman Paris Hutapea 

di Pengadilan Agama dan kasus Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho 

yang korupsi dana Bantuan sosial tahun 2010 yang mana dia dibela oleh 

Advokat Octo Charnelis Kaligis.
21

  

Secara garis besar di Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat 

yaitu menjelaskan syarat-syarat untuk menjadi seorang advokat, hak dan 

kewajiban yang dimiliki, kode etik profesi, honorarium, yang berwenang 

mengangkat dan lain sebagainya. Jadi di dalam undang-undang tersebut jelas 

bahwa  tidak ada diskriminasi  yang didasarkan  pada jenis kelamin,  agama, 

politik, keturunan atau latar belakang sosial dan budaya. Orang Islam 

beranggapan  menunjuk  seorang  kuasa  hukum non-muslim  dalam mewakili  

perkara di lingkungan  Peradilan  Agama tidak sah menurut syarai‟at Islam 

(fiqh). Dasar mereka mengenai anggapan tersebut bahwa Peradilan  Agama 

adalah peradilan  bagi orang-orang  yang memeluk agama Islam saja. Dimana 

hakim maupun pegawai di lingkungan Peradilan Agama disyaratkan beragama 

Islam.  

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kekhususan dari Peradilan Agama yang 

akan dan harus dipertahankan, bahwa syarat beragama Islam (muslim) bagi  

hakim  dan  pegawai  Peradilan  Agama,  tetap  harus  ada.  Jadi  tidak mungkin 

hakim yang non-muslim  atau pejabat-pejabat  yang non-muslim  di Peradilan 

Agama. Kekhususan ini juga perlu atau harus terus dipertahankan, kemudian 

keteladanan ulama, sifat-sifat ulama juga terus dikembangkan  dan ini 

                                                           
21

 https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/ non-

muslim-boleh-bekerja-di-peradilan-agama-411 

https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/


 
 

10 
 

 

tergantung  pembinaan,  baik yang di daerah  maupun  di pusat.
22

   Adanya 

kekhususan  ini sangat membantu  sekali dalam pelaksanaan  peraturan  yang 

berada di Peradilan Agama, mengingat ada beberapa syarat lain yang harus  

dikuasai  oleh  para  hakim  yang  berada di  Peradilan  Agama  salah satunya  

pengetahuan  masalah  syari‟at  agama,  karena  mereka benar-benar harus 

faham dan mengerti apalagi mengenai bahasa arab.  

Ketentuan  diatas  dibenarkan dengan adanya  Undang-undang  No.3 tahun  

2006 perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama pasal 2, penjelasan umum angka 2 alinia ketiga dan pasal 49 ayat (1). 

berbunyi; 

“Peradilan  agama  merupakan  salah  satu  kekuasaan  kehakiman  bagi 

rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata 

tertentu....” 

 

Penjelasan umum angka 2 alinia ketika menjelaskan  yang termasuk dalam 

bidang perdata tertentu, yang berbunyi: 

”Peradilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang- 

orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, 

hibah, wakaf, dan shadaqoh berdasarkan hukum Islam”.
23

 

 

Ketentuan pasal 2 dan penjelasan umum angka 2 alinia ketiga serta pasal 

49 ayat (1) diuraikan, dalam asas personalitas keislaman yang melekat pada 

Undang-undang  No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dijumpai beberapa 

penegasan yang membarengi asas dimaksud; 

                                                           
22

 M. Atho Mudzhar, Peradilan Satu Atap Dan Profesi Advokat (Implikasi  dan Tantangan 

bagi Fakultas Syari;ah), (Jakarta: Puslitbang  kehidupan beragama, 2005), hlm.107 
23

 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama  UU No.7 tahun 

1989,  edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm.57 



 
 

11 
 

 

1. Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam. 

2. Perkara perdata yang disengketakan terbatas mengenai perkara di bidang 

perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah. 

3. Hubungan  hukum  yang  melandasi  keperdataan  tertentu  tersebut 

berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu cara penyelesaian berdasarkan 

hukum Islam. 

Asas personalitas keislaman di atas merupakan dasar awal dari peradilan 

untuk menjalankan sesuai dengan kompetensinya. Lalu bagaimana dengan 

bantuan hukum yang diberikan oleh advokat non-muslim
24

dalam beracara   di 

Pengadilan  Agama.  Padahal  sudah  jelas  bahwa  perkara  yang  diajukan  di  

Pengadilan Agama adalah sengketa yang berbasis syari‟ah dan khusus untuk 

orang-orang yang beragama Islam, karena hakim sampai pegawai dalam 

lingkungan   Peradilan Agama diharuskan beragama Islam, tetapi  dalam praktek  

beracara  advokat  non-muslim   banyak  yang  melakukan jasa hukum di 

Pengadilan Agama. 

                                                           
24

 Wahyudi.  M.Si selaku  Hakim di Pengadilan  Agama  beliau mengatakan  pada tanggal  

6 Februari 2012 “Bahwa dalam beracara di Peradilan Agama para Advokat non-muslim  ada 

yang belum  menguasai  masalah  syari‟at  Islam  (fiqh)  dan  keberadaan  Advokat  non-muslim  

dalam beracara  di  Peradilan  Agama  Semarang  tidak  semua  sengketa  dapat  mereka  masuki  

untuk memberi  kuasa  terhadap  para  berperkara  di  Peradilan  Agama.  ”Selain  hal  tersebut  

menurut Faishol  selaku  Ketua  Lembaga  Bantuan  Hukum Jawa Tengah  pada tanggal  25 

November  2011 pada  saat  pembekalan   KKL  di  Aula  I  Kampus  I  IAIN  Walisongo   

Semarang,   beliau  juga mengatakan bahwa Advokat non-Muslim yang beracara di Pengadilan 

Agama perlu adanya pertimbangan  mengenai  pemahaman  mengenai  aturan  yang  sudah  

dikodivikasi  maupun  aturan syari‟at untuk menunjang  dalam melakukan  bantuan hukum ketika 

beraca di Pengadilan  Agama. Dan menurut Sofwan,S.Hi, pada tanggal 14 Maret 2012, selaku 

Advokat meskipun belum pernah beracara    dengan  Advokat  yang  non-muslim,  tetapi  ia  

menambahkan    pengalamanya  beracara dengan Advokat yang dari Sarjana Hukum umu, mereka 

umumnya juga hanya mengetahui aturan yang sudah dikodifikasikan saja. Mereka tidak tau 

banyak mengenai syari‟at Islam, padahal Hakim di  Peradilan  Agama  dalam  menentukan  

putusannya,  mereka  tidak  hanya  dari  aturan  Undang- Undang yang sudah dikodifikasikan  saja 

melainkan juga mengambil rujukan dari kitab-kitab Fiqh (Syari‟ah) 
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Hasil lokakarya diputuskan Pengacara pada  Badan  Peradilan  Agama yang 

dilaksanakan pada tanggal 11s/d 14 Juli 1977 di Jakarta, menetapkan salah 

satunya mengenai syarat-syarat penasehat hukum pada Badan Peradilan Agama 

tentang agama. Mengenai beragama Islam atau tidaknya Penasehat Hukum pada 

Badan Peradilan Agama dalam lokakarya berkembang 3 (tiga ) pendapat; 

1. Pendapat I memandang tidak perlu disebutkan persyaratan tentang agama; 

2. Pendapat II mensyaratakan penasehat hukum pada Badan Peradilan Agama 

harus beragama Islam; 

3. Pada  umumnya  peserta  lokakarya  berpendapat  bahwa  penasehat  hukum 

pada Badan Peradilan Agama harus beragama Islam kecuali bila salah satu 

pihak beragama lain.
25

 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan melakukan penelitian 

dengan judul: “Studi Kritis Terhadap Penjelasan Alinia Kedua Pasal 16 Undang 

Undang No 18 Tahun 2003, Tentang Advokat Non Muslim Di pengadilan Agama 

Persefektif Maqashid Syari‟ah”  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti uraikan di atas, maka 

terdapat beberapa permasalahan yang perlu dicari jalan penyelesaiannya terkait 

dengan. 

a. Bagaimana pemberlakukan UU No.18 Tahun 2003 bertentangan dengan  UU 

No.7  Tahun 1989?  

                                                           
25

 Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Lokakarya tentang Pengacara pada 

Badan Peradilan Agama, (Jakarta, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 

1977), hlm.10 
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b. Apakah UU No.18 Tahun 2003 melemahkan kewenangan peradilan Agama? 

c. Apakah UU No.18 Tahun 2003 bertentangan dengan otoritas personalitas 

keislaman?  

d. Apakah UU No.18 Tahun 2003 tidak sesuai dengan asas-asas hukum Islam?  

e. Bagaimana Kode etik advokat? 

f. Apa saja Kewenangan Seorang Advokat Dalam Beracara Di Pengadilan 

Agama? 

g. Bagaimana Ketentuan Dalam Beracara Di Pengadilan Agama dan 

menggunakan kuasa hukum? 

h. Bagaimana Kompetensi advokad dalam menyelesaikan perkara? 

i. Siapa saja Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama 

Islam? 

j. Bagaimana bentuk Perkara perdata yang disengketakan terbatas mengenai 

perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan 

shadaqah?  

k. Bagaimana Maqashid Syari‟ah terhadap pemberlakukan penjelasan alinia 

kedua UU No.18 Tahun 2003 dengan UU No.7 Tahun 1989 tentang Advokad 

advokat non muslim dan penjelasannya Bercara dipengadilan Agama? 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka agar lebih terarahnya 

penelitian ini dilakukan pembatasan masalah tentang:  

a. Apa intisari dari penjelasan alinia kedua Pasal 16 Undang-Undang No 18 

tahun 2003 Tentang Advokat?   
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b. Apa Dampak pemberlakukan penjelasan Alinia kedua pasal 16 UU No.18 Tahun 

2003 tentang terhadap orang Islam?  

c. Bagaimana tinjauan Maqashid Syari‟ah terhadap Advokat Non Muslim dalam 

beracara di Pengadilan Agama. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifiasi masalah, dan pembatasan masalah, 

maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

a. Apa inti sari Penjelasan alinia kedua Pasal 16 Undang-Undang No 18 tahun 

2003 Tentang Advoka ?  

b. Apa Dampak pemberlakukan penjelasan Alinia kedua pasal 16 UU No.18 Tahun 

2003 tentang terhadap orang Islam? 

c. Bagaimana tinjauan Maqashid Syari‟ah terhadap Advokat Non Muslim dalam 

beracara di Pengadilan Agama? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian atau 

hasil yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu: 

a. Untuk mengetahui Penjelasan alinia kedua Pasal 16 Undang-Undang No 18 

tahun 2003 Tentang Advokat. 

b. Untuk mengetahui Dampak pemberlakukan penjelasan Alinia kedua pasal 16 

UU No.18 Tahun 2003 tentang terhadap orang Islam. 

c. Untuk mengetahui tinjauan Maqashid Syari‟ah terhadap Advokat Non 

Muslim dalam beracara di Pengadilan Agama. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor Hukum Islam 

(Dr) pada Program Studi Hukum Islam Keluarga(Ahwal Syahsiyyah). 

b. Sebagai kontribusi keilmuan bagi wacana yang berkembang saat ini 

yaitu tentang Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat 

Persefektif Maqashid Syari‟ah. 

c. Sebagai   kontribusi   dalam   rangka   memperkaya   khazanah   ilmu 

pengetahuan dalam bidang studi hukum Perdata Islam 

d. Sebagai bahan masukan dan perbaikan pada Penjelasan Alinia Kedua 

Pasal 16 Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat 

Persefektif Maqashid Syari‟ah. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu 

penelitian yang  menggunakan  bahan-bahan  tertulis.
26   

Bahan  tertulis   yang 

dimaksud dalam penelitian ini yaitu data-data literatur/kepustakaan dari 

materi yang berkaitan serta diperoleh pula dari pemanfaatan teknologi internet. 

Selain itu, penelitian ini juga merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif-

kualitatif. Penelitian kualitatif dipahami sebagai penelitian yang temuan-

temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan 

lainnya.
27

 

                                                           
26 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 

13. 
27 Anselm Strauss dan Juliet Corbin, Basics of qualitative research: grounded theory 

procedures and techniques,  Diterjemahkan oleh Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, Dasar- 

dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data, (Yogyakarta: Pustaka 
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2. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi sumber 

primer dan sumber sekunder, yang dirincikan sebagai berikut. 
 

a. Sumber Primer 
 

Adapun yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah yang 

berkaitan langsung dengan objek penelitian yaitu  Undang-Undang No 18 

tahun 2003 Tentang Advokat. 

b. Sumber Sekunder 

 
Data sekunder diperoleh  dari buku-buku atau tulisan yang relevan dengan 

pembahasan dalam penelitian ini, diantaranya: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama  

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang 

Advokad Pasal 16 Ayat (2) dan Penjelasannya.  

3. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama  

UU No.7 tahun 1989,  edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2003 

4. Theodorus Yosep Parera, Advokat dan Pengegakan Hukum, Yogyakarta: 

Genta Press, 2016  

5. Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan 

Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002 

6. Marudut Tampubolon, Membedah Profesi Advokat persefektif Ilmu 

Sosial Interaksi Advokat-Klien, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014  

                                                                                                                                                               
Pelajar, 2007), hlm. 4. 
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7. Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan 

Agama, Jakarta: Yayasan al-hikmah, 2000  

8. Luhut Pangaribuan, Advokat and Contemt of Court-Proses di Dewan 

Kehormatan Profesi, Jakarta; Djambatan, t.t 

9. Ahsan Lihasanah, al-Fiqh al-Maqashid „Inda al-Imami al-Syatibi, Mesir: 

Dar al-Salam, 2008 

10. Yusuf Al-Qardhawi, Fikih Maqashid Syari‟ah, Alih Bahasa Arif 

Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007 

11. Hasbi Umar, Nalar Fiqih Kontemporer, Jakarta: Gaung Persada Press, 

2007. 

12. Al-Syatibi, Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari‟ah, Beirut: Dar al-Kutub al-

Ilmiyah, 2003. 

13. Wahbah al-Zuhaili, Ushul Fiqh Islami, Damaskus: Dar al Fikri, 1986. 

14. Juhaya S. Praja, Teori Hukum Dan Aplikasinya, Bandung: Pustaka Setia, 

2011 

15. Abd. al-Wahab  Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Kairo: Dar al-Kawatiyyah, 

1998 

16. H. Zainal Abidin Ahmad, Piagam Madina:Konstitusi Pertama di Dunia, 

Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2014 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk mengmpulkan data 

dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Survey Kepustakaan, yaitu mencari dan menghimpun data yang diperlukan 
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dari beberapa literatur yang diperoleh dari perpustakaan atau tempat- tempat 

lain yang menyediakan sumber-sumber data. 

b. Telaah Pustaka, yaitu dengan mempelajari, menelaah, dan mengkaji bahan 

pustaka yang terhimpun, kemudian mengambil poin-poin penting dari bahan 

pustaka tersebut yang berhubungan dengan objek penelitian. 

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 
Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dapat 

dirincikan sebagai berikut. 

a.   Teknik Pengolahan Data 

 
Pengolahan data yang penulis lakukan adalah dengan mengumpulkan data- 

data yang relevan dengan penelitian, mengklasifikasikan data tersebut ke 

dalam  sub-sub sesuai permasalahan  yang  diteliti.  Kemudian  menyusun 

data yang terkumpul menjadi satu kesatuan yang sistematis, serta 

menginterpretasikan data. 

b.   Analisis Data 

 
Adapun teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis 

isi (content analysis). Analisis isi/content analysis ini adalah penelitian   yang   

bersifat   pembahasan   mendalam   terhadap   isi   suatu informasi tertulis 

atau tercetak dalam media massa.
28 

Noeng Muhadjir pun menyebutkan bahwa 

content analysis merupakan analisis ilmiah tentang isi suatu pesan 

komunikasi. Secara teknis content analysis mencakup klasifikasi tanda-tanda,  

menggunakan  kriteria  sebagai  dasar  klasifikasi, dan menggunakan teknik 

                                                           
28 NoengMuhajir,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  (Yogyakarta:  Rake  Sarasin,  

1996), edisi ke-III, cet. Ke-7, hlm. 69. 
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analisis untuk membuat prediksi.
29 

Karenanya analisis dalam penelitian ini 

meliputi membahas, menganalisis, mengklasifikasi,  dan  menguraikan secara  

mendalam tentang Studi Kritis Terhadap Penjelasan Alinia Kedua Pasal 16 

Undang Undang No 18 Tahun 2003, Tentang Advokat Non Muslim 

Dipengadilan Agama Persefektif Maqashid Syari‟ah. 

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, di antaranya 

sebagaiberikut:  

Pertama, Lukita Ningsih tahun 2005, Tesis fakultas Syari‟ah Jurusan Al-

Ahwal Al-Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan judul 

“Pelaksanaan Mendamaikan Perkara Perceraian Oleh Advokat Berdasarkan Kode 

Etik Advokat (Studi Kasus: Anggota IKADIN Malang)”. Dengan hasil, bahwa 

setiap advokat di IKADIN Malang dalam menyelesaikan perkara perceraian di 

Malang, hampir semuanya melakukan proses pendamaian terlebih dahulu. Metode 

advokat sama dengan metode yang digunakan oleh hakim dalam mendamaikan 

perkara perceraian. Sedangkan kendala-kendala advokat dalam mendamaikan 

berasal dari pihak keluarganya sendiri dan pihak lawan yang tidak setuju jika 

perdamaian itu dilakukan.  

Kedua, Wildan Ahmad Irfan tahun 2005, fakultas Syari‟ah Jurusan Al-

Ahwal Al-Syahsiyyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan judul  

Tesis “ Perempuan Sebagai Advokat Dalam Perkara Cerai Talak (Studi analisis 

Perspektif Hukum Islam dan Hukum pengadilan agama). Penelitian ini berbicara 

                                                           
29

 Eriyanto,   Analisis   Wacana:   Pengantar   Analisis   Teks   Media,   (Yogyakarta:   

LkiS, 2005)Cet. 5. hlm. 59. 
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tentang kedudukan advokat perempuan ditinjau dari hukum Islam dan hukum 

acara pengadilan agama dan pada akhirnya berkesimpulan advokat perempuan di 

Pengadilan Agama tidak dibedakan dengan laki-laki. Era modern sekarang ini 

memungkinkan peralihan profesi-profesi yang bias dilakukan oleh kaum laki-laki 

kepada kaum perempuan, profesi advokat tidak lepas dari fakta ini. Meskipun 

kuantitasnya kecil namun adanya perempuan yang menjadi advokat adalah 

symbol perubahan yang patut diberi apresiasi, hal ini memperkecil publik opinion 

selama ini yang menyatakan perempuan itu hanya cocok menjadi ibu rumah 

tangga. Perlakuan-perlakuan yang ditunjukkan para pelaku penegak hukum 

lainnya (hakim, panitera, maupun sejawat pengacara) sangat terbuka dengan 

kehadiran advokat perempuan ini, fakta ini sangat singkron dengan asas hukum 

equality before the law. Dalam penelitian ini juga menguak suatu permasalahan 

yang lebih spesifik lagi yaitu pada perkara cerai talak, advokat perempuan dapat 

mewakili suami (pemberi kuasa) hanya pada saat pemeriksaan perkara saja, 

sampai akhirnya berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya pada sidang penyaksian 

ikrar talak advokat perempuan tidak dapat melakukan proses beracara, sebab 

menurut hukum Islam seorang perempuan dianggap tidak cakap memutus tali 

perkawinannya sendiri apalagi memutus tali perkawinan orang lain sehingga 

dalam perkara ini pengucapan ikrar talak dilakukan oleh suami/waklnya (laki-

laki).  

Ketiga, Asna Rohmaniyati Asna Rohmaniyati periode tahun 2007, fakultas 

Syari‟ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyyah Universitas Islam Negeri (UIN) 

Malang, dengan judul Tesis “Kedudukan Advokat Perempuan Sebagai Pengganti 
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Pembaca Ikrar Talak (Perspektif Fiqih). Dengan hasil penelitian, bahwa berkenaan 

tentang kedudukan advokat perempuan sebagai kusa ikrar talak atau sebagai 

pengganti pembaca ikrar talak, apabila dikaji menurut perspektif fiqih tedapat 

perbedaan pendapat tentang kewenangan advokat perempuan sebagai pengganti 

pembaca ikrar talak.  

Keempat, Miza Sazana dengan, judul Tesis “Implikasi  Penggunaan  Jasa 

Hukum Advokat Terhadap Proses Beracara di Pengadilan Agama (Studi Kasus 

di Pengadilan Agama  Semarang)”. Dalam tulisan tersebut membahas  mengenai;  

Bagaimanam pelaksanaan  penggunaan  jasa  hukum  Advokat  dalam  proses  

beracara  di Pengadilan Agama Semarang, dan adakah implikasi penggunaan 

jasa hukum advokat terhadap proses beracara di Pengadilan Agama Semarang. 

Kelima, H.A. Sukris Sarmadi, MH. “ADVOKAD” litigasi dan non-litigasi 

pengadilan  menjadi  Advokat  Indonesia  Kini. Bandung , CV.Mandar  Maju. 

2009.  Buku  ini  membahas   mengenai   pengertian   Avokat,   pengangkatan 

Advokat,  Sejarah  Advokat,  Status  dan  Peran  Advokat  : Litigasi  dan  non- 

litigasi,  Hak dan Kewajiban  Advokat,  Moralitas Hubungan  antar klien dan 

Penegak hukum lain, Kerja Advokat (litigasi dan non-litigasi), dan mengenai 

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) setelah berlakunya Undang-Undang No.18 

tahun 2003 tentang Advokat. 

Keenam, M. Atho Mudzhar “Peradilan Satu Atap Dan Profesi Advokat 

(Implikasi dan Tantangan   bagi Fakultas Syari;ah)” Puslitbang   kehidupan 

beragama. Jakarta, 2005. Buku ini merupakan kumpulan makalah yang 

disampaikan  dalam  seminar  yang mana  di dalamnya  membahas  mengenai 
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sarjana syari‟ah ke depan untuk mengahadapi tantangan, implikasi serta 

mengenai peradilan satu atap. 

Ketujuh, Sanwar, Kuasa Khusus Nonmuslim Dalam Perkara Perceraian Di 

Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama 

Blora), Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi, Hukum Islam 

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 2005. 

Kedelapan, Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum Di Pengadilan 

Agama Rosdalina, Dosen tetap pada Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Manado.  Advokat memiliki peran yang sangat penting dalam hal 

penegakan hukum di Pengadilan Agama. Peran Advokat di Pengadilan Agama 

sangat dibutuhkan mengingat Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut 

perkara yang tentunya membutu hkan peran dan  bantuan jasa  dari  advokat untuk 

membantu para  pihak berperkara di Pengadilan Agama. Jasa yang diberikan 

advokat kepada kliennya antara lain adalah mendampingi, menjadi kuasa, dan 

memberikan advise. 

Kesembilan, Febri Handayani, Dosen Fakultas Syari‟ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Hukum Islam, Vol. XV No. 1 

Juni 2015, Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Advokat Dalam Mendampingi 

Klien Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Profesi 

advokat termasuk profesi mulia, karena ia dapat menjadi mediator bagi para pihak 

yang bersengketa tentang suatu perkara baik yang berkaitan dengan perkara 

pidana, perdata (termasuk perdata khusus yang berkaitan dengan perkara dalam 

agama Islam), maupun dalam tata usaha Negara. Advokat juga dapat menjadi 

mailto:Email:rosdalina2@gmail.com
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fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela 

hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan 

mandiri. Namun kenyataannya di masyarakat profesi advokat terkadang 

menimbulkan pro dan kontra, terutama yang berkaitan dengan perannya dalam 

memberikan jasa hukum, Oleh karena itu seorang advokat yang akan melakukan 

praktek di pengadilan agama khususnya untuk mendampingi atau menjadi kuasa 

atas nama kliennya agar mendapat simpatik masyarakat, tentu harus mengikuti 

hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama. Dengan mengikuti aturan ini 

dapat meminimalkan praktek yang menyimpang, sehingga dapat dipertanggung 

jawabkan prosedurnya. 

Kesepuluh, Edi Gunawan, Dosen STAIN Manado, Eksistensi Dan Peran 

Advokat Dalam Memberi Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama; Advokat 

dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya 

tidak membedakan agama, ras, budaya, keturunan, pangkat dan jabatan, bahkan 

kaya atau miskin. Hal itu guna untuk mencapai kebenaran dan keadilan di  depan   

hukum.  Advokat   dalam  memberikan   jasa  hukum   dapat berperan sebagai 

pendamping, pemberi advise hukum, atau menjadi kuasa hukum atas  nama  

kliennya.  Advokat  termasuk  profesi  yang  mulia  karena  ia  dapat menjadi 

mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang  

berkaitan  dengan  perkara  pidana,  perdata,  maupun  tata  usaha  negara. 

Advokat   juga  dapat   menjadi   fasilitator   dalam   mencari   kebenaran   dan 

menegakkan keadilan untuk  membela   hak  asasi   manusia dan  memberikan 

pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri. Eksistensi dan peran seorang 
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advokat untuk beracara dan menggunakan jasanya di Pengadilan Agama sama 

dengan  eksistensi  dan perannya  di pengadilan  umum.  Walaupun  perkara 

yang ditangani   berbeda   dan   masyarakat   yang   menggunakan   jasa   advokat   

di Pengadilan Agama lebih sedikit. Tantangan seorang advokat untuk beracara 

dan menggunakan  jasanya di Pengadilan  Agama adalah tidak semua hukum 

acara yang berlaku di Pengadilan Agama diberlakukan juga di pengadilan umum, 

sehingga  sebagian  advokat  yang  menggunakan  jasanya  di  Pengadilan  

Agama tidak menguasai sepenuhnya hukum acara yang berlaku di Pengadilan 

Agama. 

Kesebelas, Nur Hasan, 2010. Fakultas Syari‟ah. IAIN Bengkulu,“Peranan 

Advokat Dalam Sidang Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A 

Kota Bengkulu)”. Dalam penelitiannya Nur Hasan menyimpulkan bahwa pada 

dasarnya semua orang yang berperkara di Pengadilan Agama kelas 1A Bengkulu 

bisa di damping oleh advokat, namun karena setiap jasa advokat yang diberikan 

oleh advokat ada imbalannya maka hanya kategori kelompok masyarakat 

tertentu saja yang menggunakan jasa advokat dan biasanya mereka yang telah 

memiliki pengetahuan tentang hukum. 

Keduabelas, M. Johan Kurniawan, 2011. Fakultas Syari‟ah. IAIN Sunan 

Kalijaga,“Eksistensi dan Wewenang Advokat dalam Mendampingi Terdakwa 

ditinjau dalam Hukum Islam”. Dalam penelitiannya M. Johan,berfokus pada 

eksistensi seorang advokat atau kuasa hukum dalammemberikan dampingan 

klien diPengadilan. Dia juga menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap 

eksistensi advokat di Pengadilan 
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Ketigabelas, Higian Kurniawan, 2015. Fakultas Syari‟ah. IAIN Bengkulu“ 

Peranan Advokat Dalam Memberikan Konsultasi Pada Perselisihan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kota Bengkulu)”. Penelitian ini berfokus 

padaperan advokat yang memberikan konsultasi hukum agar permasalahan 

kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi dan 

sebagai mediator dalam musyawarah, kendala yang dihadapi oleh advokat dalam 

memberikan konsultasi, karena disebabkan salah satu pihak terkendala dengan 

kondisi ekonomi sehingga advokat yang menangani perkaranya tersebut harus 

rela tidak mendapat uang jasa/transport dari klien, bahkan harus mengeluarkan 

uang pribadinya untuk membiayai perkara tersebut. 

Keempatbelas, Atful Munawar dengan judul 'Kode Etik Profesi Advokat 

dalam Perspektif Hukum Islam'. Dalam penelitian ini, Munawar 

mengungkapkan dua hal kode etik advokat, yaitu bahwa kode etik advokat 

mengandung nilai-nilai moral yang mendasari diri pribadi advokat, yaitu 

kemanusiaan, keadilan, kepatuhan dan kejujuran; dan nilai-nilai kode etik 

advokat ditinjau secara hukum Islam sejalan dengan sistem etika Islam. 

Munawar di sini menekankan bahwa prinsip-prinsip etika dalam Islam 

memberikan pandangan bahwa antara etika dan hukum merupakan satu kesatuan 

bangunan yang tidak dapatdipisahkan. Etika hukum Islam dibangun di atas 

empat nilai-nilai dasar yaitu tauhid, keadilan, kehendak bebas, dan pertanggung 

jawaban. Adanya perilaku advokat yang melakukan praktek-praktek immoral 

disebabkan oleh lemahnya integritas personal advokat, baik integritas intelektual 
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yang lemah secara hukum maupun integritas kepribadian, yaitu kejujuran, 

tanggungjawab, loyalitas,dan keberpihakannya terhadap kebenaran.  

Kelimabelas, Miza Sazana dengan Ia menulis dengan judul “Implikasi 

Penggunaan Jasa Hukum Advokat Terhadap Proses Beracara di Pengadilan 

Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang)”. Dalam Skripsinya 

membahas mengenai; Bagaimana pelaksanaan penggunaan jasa hukum Advokat 

dalam proses beracara di Pengadilan Agama Semarang, dan adakah implikasi 

penggunaan jasa hukum advokat terhadap proses beracara di Pengadilan Agama 

Semarang. 

Keenambelas, M. Atho Mudzhar “Peradilan Satu Atap Dan Profesi 

Advokat (Implikasi dan Tantangan bagi Fakultas Syari;ah)” Puslitbang 

kehidupan beragama. Jakarta, 2005. Buku ini merupakan kumpulan makalah 

yang disampaikan dalam seminar yang mana di dalamnya membahas mengenai 

sarjana syari‟ah kedepan untuk mengahadapi tantangan, implikasi serta 

mengenai peradilan satu atap. 

Ketujuhbelas, H.Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu 

Hukum dan Tata Hukum, Ctk. Dalam buku ini beliau menjelaskan Penduduk 

Indonesia mayoritas beragama Islam, maka dalam pembangunan hukum 

nasional di Negara Indonesia unsur hukum agama harus benar-benar 

diperhatikan. Sejak dahulu, para pegawai, para pejabat pemerintah dan atau para 

pemimpin yang akan bekerja di Indonesia selalu dibekali dengan pengetahuan 

keIslaman, baik mengenai lembaganya maupun mengenai hukumnya yang 

tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat muslim Indonesia, agar ia 
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berhasil dalam melaksanakan tugasnya kelak di tengah-tengah masyarakat 

muslim. 

Kedelapanbelas, Gatot Supramono, Hukum Pembuktian di Peradilan 

Agama. Beliau menjelaskan jelas bahwa lembaga peradilan dimaksud khusus 

diperuntukkan bagi umat Islam saja. Sedangkan selebihnya, bagi orang-orang 

yang beragama bukan Islam seperti Kristen, Hindu dan lain-lain tidak termaksud 

di dalamnya. Hal itu menunjukkan pula bagiumat Islam yang berperkara dapat 

menyelesaikannya melalui peradilan yang hakim-hakimnya beragama Islam serta 

diselesaikan menurut ajaran Islam, walaupun tidak seluruh macam perkara 

merupakan wewenang PeradilanAgama. 

Kesembilanbelas, H.Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum 

Acara Islam dan Hukum Positif. Dalam bukunya beliau menjelaskan Menurut 

Imam Malik, Imam Syafi`i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa kesaksian non 

muslim tidak dapat diterima secara mutlak, baik agama mereka sama maupun 

agama mereka berbeda. Pendapat ini didasarkankepada firman Allah dalam 

QS.Al-Baqarah: 2:282 yang mengemukakan bahwa orang yang bukan Islam, 

bukanlah orang yang bersifat adil dan bukan dari orang-orang yang ridho kepada 

kaum muslimin. Allah SWT menyifatkan mereka sebagai orang yang suka dusta 

dan fasik, sedangkan orang yang demikian itu tidak dapat dijadikan saksi. 

Dari  seluruh penelitian  di atas,  dapat  peneliti simpulkan  bahwa semua 

peneliti sebelumnya lebih menitik beratkan kepada kode etik Advokad, kebolehan 

seorang perempuan menjadi advokad dan penggunaan jasa Advokad dalam 

beracara dipengadilan Agama, sementara peneliti menitik beratkan pada Studi 
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Kritis Terhadap Penjelasan Alinia Kedua Pasal 16 Undang Undang No 18 Tahun 

2003, Tentang Advokat Non Muslim Dipengadilan Agama Persefektif Maqashid 

Syari‟ah, sungguhnya ada perbedaan, dan belum ada yang menelitinya. 

H. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan Disertasi ini penulis membagi menjadi lima bab yang 

sistematis dan logis yang dapat diuraikan dalam rangkaian sebagai berikut: 

BAB I  Berisi tentang pendahuluan sebagai penghantar secara 

keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum 

tentang pembahasan Disertasi ini. Bab pertama ini memuat latar 

belakang masalah, Defenisi Istilah, Identifikasi Masalah, Batasan 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, 

Metode Penelitian, Penelitian Tedahulu yang relevan dan 

Sistematika Pembahasan. 

BAB II  Menjelaskan gambaran umum tentang; Advokad dalam Islam dan 

Hukum Positif Menurut Undang-Undang Undang-Undang No 18 

Tahun 2003, yang menguraikan; Al-Qur‟an, Hadits, Sahabat  serta 

para ahli; Advokad Menurut Hukum Positif; Pengertian Advokat, 

Syarat-Syarat Menjadi Advokat, Landasan Yuridis Advokat, Hak 

dan Kewajiban Advokat, Tugas dan Fungsi Advokat, dan 

Pemberhentian Advokat; Peradilan Agama; Pengertian Peradilan 

Agama, Kekuasaan Pradilan Agama.  
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BAB III  Menguraikan gambaran umum tentang Maqashid Syari‟ah, yang 

menguraikan; Pengertian Maqashid Syari‟ah, Urgensi Maqashid 

Syari‟ah;  Pembagian Maqashid Syari‟ah. 

BAB IV   Merupakan hasil penelitian dan analisis tentang Studi Kritis 

Terhadap Penjelasan Alinia Kedua Pasal 16 Undang Undang No 18 

Tahun 2003, Tentang Advokat Non Muslim Dipengadilan Agama 

Persefektif Maqashid Syari‟ah”. 

BAB V    Merupakan bab terakhir sekaligus bab penutup. Bab ini terdiri dari 

kesimpulan, saran-saran dan rekomendasi . 
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BAB II 

ADVOKAT DALAM ISLAM DAN DAN UNDANG-UNDANG  

NO 18 TAHUN 2003  

 

A. Advokat  dalam Islam 

Advokat dalam bahasa arab, advokat dikenal dengan istilah “Al-Muhaamie” 

yang berarti pelindung, pemelihara, penjaga. Dengan demikian, advokat 

mempunyai tugas-tugas yang beragam, baik melayani seseorang dalam 

memecahkan masalahnya, memelihara hak-hak orang yang dirampas haknya atau 

hanya sekedar memberikan saran. 

Di dalam sistem peradilan Islam sesungguhnya juga ada jasa pemberi 

bantuan hukum. Didalam kajian Islam istilah advokat tidak ada tapi dikenal 

sebagai pembela sehingga ecara fungsinya terdapat pemberian bantuan hukum 

dalam sistem peradilan Islam. Dalam pembahasan kali ini kita akan mengkaji 

tentang lembaga pemberi bantuan hukum dalam sistem peradilan hukum Islam. 

Pada dasarnya pemberian jasa bantuan hukum sudah berlangsung sejak zaman 

pra-Islam. Pada saat itu meskipun sistem perasilan belum terorganisir, masyarakat 

menggunakan jasa pemberi bantuanhukum dalam menyelesaikan kasusnya. 

Mereka menunjuk orang yang dianggap mempunyai kapasitas yang pada saat itu 

kebanyakan dipilih orang-orang yang mempunyai kekuatan supranatural untuk 

menyelesai kan perselisihan tersebut, maka yang sering ditunjuk untuk pemberi 

bantuan hukum adalah ahli nujum. 

Mayoritas yang dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan itu melalui 

mediasi dan juga sebagai penasehat hukum. Rasulullah Shallalahu alaihi wa 
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sallam sebelum di angkat menjadi Rasul pada umur 35 tahunjuga pernah menjadi 

arbiter untuk menyelesaikan perselisihan diantara masyarakat makkah tentang 

peletakan kembali batu Hajar Aswad. Mereka berebut siapa yang akan meletakkan 

batu tesebut paska adanya renovasi.
30

 

Terbentuknya Negara Madinah, akibat dari perkembangan penganut Islam 

yang menjelma menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuatan politik riil pada 

pasca periode Mekah dibawah pimpinan Nabi. Setelah di Madinah, posisi  Nabi 

dan umatnya  mengalami  perubahan  besar.  Di kota itu, mereka memiliki 

kedudukan yang baik dan segerara menjadi kuat dan dapat berdiri sendiri.
31

 

Madinah  merupakan  kisah  tentang  keberhasilan  Nabi  dalam membangun 

tatanan sosial masyarakat yang adil, damai dan berkeadaban. Keberhasilan 

tersebut merupakan kebanggaan dan sumber inspirasi bagi umat Islam  dari  dulu  

hingga  sekarang.  Madinah  merupakan  simbol  kemenangan yang dapat 

membangkitkan gairah solidaritas dan kebanggan di kalangan Muslim. 

Aktivitas  yang  sangat  penting  dan  tugas  besar  yang  dilakukan  oleh 

Nabi  setelah menetap di Madinah pada tahun pertama hijrah   adalah membangun 

masjid di Quba, dan menata kehidupan sosial politik masyarakat kota itu yang 

bercorak majemuk. Pembangunan  masjid itu dari segi agama berfungsi sebagai 

tempat beribadah kepada Allah, sedangkan dari segi sosial berfungsi sebagai 

tempat mempererat hubungan antar komunitas.
32
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Langkah berikut Nabi adalah menata kehidupan sosial-politik komunitas-

komunitas di Madinah. Sebab, dengan hijrahnya kaum Muslimin dari Makkah ke 

kota itu, masyarakat semakin bercorak heterogen dalam hal etnis dan keyakinan. 

Diantaranya  adalah komunitas Arab muslim dari Makkah, komunitas Arab 

Madinah dari suku Aus, komunitas Khazraj muslim, komunitas Yahudi, dan 

komunitas Arab Paganis.
 33

  

Melihat kondisi masyarakat yang heterogen ini, Nabi mengambil dua 

langkah. Langkah pertama, menata  intern  kehidupan  kaum muslimin,  yaitu 

mempersaudarakan  antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar secara efektif. 

Persaudaraan ini bukan diikat oleh hubungan  darah dan kabilah, melainkan atas 

dasar  ikatan  iman  (agama).  Inilah  awal  terbentuknya  komunitas  Islam untuk  

pertama  kali,  yang  menurut  Hitti,  merupakan  “suatu  miniatur  dunia Islam”. 

Kedua, Nabi mempersatukan antara kaum mulimin, kaum Yahudi dan suku-suku  

yang  lainnya  melalui  perjanjian  tertulis  yang  dikenal  dengan “Piagam 

madinah” pada tahun 622 M.
 34

 

Piagam  Madinah  memuat  nilai-nilai  yang  sangat  penting,  terutama 

dalam hal kesetaraan antarwarga, kebebasan  beragama dan jaminan keamanan. 

Ketiga hal ini menjadi nilai yang sangat penting apalagi nilai-nilai tersebut 

merupakan keniscayaan dalam konsep demokrasi. Muatan piagam ini 

menggambarkan hubungan antara Islam dengan agama dan suku-suku yang lain  

diletakkan dalam bingkai ketatanegaraan dan undang-undang,  untuk menata 

kehidupan sosial politik masyarakat Madinah.  
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Upaya membangun masyarakat berperadaban modern dengan menjunjung 

tinggi nilai kebersamaan di atas perbedaan, ternyata sudah dipelopori oleh Nabi 

Muhammad SAW jauh sebelum dunia mengenal teknologi canggih seperti saat 

ini. Menurut ahli sejarah, Piagam Madinah adalah naskah otentik yang tidak 

diragukan keasliannya. Secara sosiologis, piagam tersebut  merupakan antisipasi 

dan jawaban terhadap realitas sosial masyarakat Madinah pada saat itu. Secara 

umum, naskah Piagam Madinah mengatur kehidupan sosial penduduk Madinah. 

Walaupun mereka kondisinya heterogen, kedudukan mereka adalah sama, 

masing-masing memiliki kebebasan untuk memeluk agama yang mereka yakini 

dan melaksanakan aktivitas  dalam bidang sosial ekonomi.
35

 

Dapat diambil suatu kesimpulan bahwa di awal hijrah nabi sudah mulai 

dibaca kemungkinan munculnya sebuah konflik, sehingga diperlukan sebuah 

piagam (konstitusi) yang tujuannya antara lain adalah sebagai tindakan preventif, 

mengantisipasi  kemungkinan terjadinya  konflik yang bersifat tertutup  maupun 

terbuka. Dalam konstitusi  Madinah tersebut secara tegas dinyatakan  hak-hak 

penganut Agama Yahudi hidup berdampingan secara damai dengan kaum 

muslimin. Kaum Yahudi menerima konstitusi Madinah secara sukarela. Berkat 

konstitusi ini, kaum Yahudi terangkat  dari sekadar klien kesukuan menjadi warga 

negara yang sah. Praktek Rasulullah ini dihubungkan pula dengan ajaran-ajaran 

al-Qur ‟an mengenai kedudukan khusus mereka sebagai ahli al- kitab.
36
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Hijrah berlangsung terus-menerus meningkatkan varietas dan komposisi 

penduduk Madinah. Mereka tidak hanya terdiri dari Suku Aus, Khazraj dan 

Yahudi; Muhajirin, suku Quraisy dan suku Arab lainnya sekarang hidup bersama. 

Struktur masyarakat Madinah yang baru ini didirikan atas dasar ikatan 

kepercayaan dan prinsip-prinsip dasar yang lebih tinggi hubungan soli- daritas 

kesukuan dan perkumpulan-perkumpulan lainnya. Konsep satu ummah dalam 

konstitusi Madinah ini berangkat dari kepercayaan mereka yang dibagi dalam tiga 

kelompok yaitu beriman (mukminun), munafik dan Yahudi.
37

 

Kerukunan antara masyarakat Makkah dan Madinah pasca lahirnya Piagam 

Madinah ternyata mengalami pasang surut, konflik sosial akan tetap muncul. Ide 

tentang kesatuan ummat tersebut, dalam perkembangan selan- jutnya, pihak 

Yahudi ternyata tidak setia berpegang pada prinsip-prinsip yang telah diletakkan 

oleh piagam tersebut, hingga bentrokan senjata antara mereka itu terlihat pada 

sikap pemihakan mereka kepada elit Quraisy sampai saat penaklukan Makkah. 

Upaya untuk menciptakan integrasi sosial di kalangan Bangsa Arab melalui 

berbagai perundingan senantiasa dijalankan, di antaranya dengan lahirnya Piagam 

(Konstitusi) Madinah yang cukup terkenal itu. Selain itu dalam praktenya 

rasulullah terjun langsung dalam membatu masyarakat dengan tidak membedakan 

jenis agama dengan menjadi penolong bagi mereka yang terzalimi, dengan 

menjadi al-wakalah atau al-Wikalah.   

                                                                                                                                                               
dalam al-Baqarah: 213 dan al-Maidah: 48. A. Syafii Maarif, Islam dan Politik di Indonesia pada 

Masa Revolusi Terpimpin (1959-1965), (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1998), hlm. 156 
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Akram Diya al-Umari, Masyarakat Madinah pada Masa Rasulullah (Sifat dan 
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Wakalah secara etimologis adalah penjagaan, jaminan, tanggungan, 

pemberian kuasa. Dan juga „akad wakalah bisa diartikanpelimpahan kekuasaan 

oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua 

dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan 

sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun 

apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko 

dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi 

pihak pertama atau pemberi kuasa.
38

 

Wakalah itu juga bisa diartikan perlindungan (al-hifzh), pencukupan (al-

kifayah), tanggungan (al-dhamah), atau pendelegasian (al-tafwidh), yang diartikan 

juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Wakalah atau wikalah yang 

berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Wakalah juga di 

artikan sebagai pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama 

kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal 

ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang 

diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai 

yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan 

perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa. 

Profesi advokat mulai benar-benar melembaga pada masa Dinasti Umayyah. 

Hal ini terlihat pada praktek beracara di hadapan pengadilan wilâyah al-mazhâlim 

saat itu yang selalu melibatkan atau menghadirkan para pembela dan pengacara 

(al-humah dan al-a‟wan). Kehadiran para pengacara ini diharapkan dapat 
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meredam kekerasan dan keangkuhan hati para pejabat pemerintah yang diajukan 

ke persidangan atas pelangggaran yang dibuatnya terhadap anggota masyarakat.
 39

 

Di masa Dinasti „Abbâsiyyah, seiring dengan pesatnya perkembangan fikih 

dan kajian hukum Islam yang ditandai dengan munculnya mazhab-mazhab hukum 

Islam, konsep perwakilan (al-wakâlah) khususnya dalam perkara sengketa 

perselisihan antar anggota masyarakat (khushûmah) baik perdata maupun pidana 

mulai disempurnakan dan dibakukan. Ulama-ulama masa ini sepakat menetapkan 

kebolehan menunjuk seorang pengacara dalam perkara-perkara yang 

dipersengketakan, baik oleh penggugat (al-mudda‟î) terlebih lagi oleh pihak 

tergugat (mudda‟â „alayh). Di masa ini, lembaga tahkîm (badan arbitrase) 

mendapat legalisasi dari pemerintahan „Abbâsiyyah Di samping lembaga-lembaga 

peradilan yang ada. Orang-orang yang berperkara dibenarkan menyerahkan 

perkaranya kepada seorang hakamyang mereka setujui atas dasar kerelaan kedua 

belah pihak yang berperkara. Lembaga advokat memasuki babak baru pada era 

akhir pemerintahan Dinasti Utsmâniyyah. Pada tahun 1846 M, untuk pertama 

kalinya didirikan sebuah universitas di Astanah yang membawahi sebuah akademi 

hukum yang nantinya melahirkan advokat. Akademi ini bernama Maktab al-

Huqûq al-Shanî.
40

 

Pemerintah Utsmâniyyah mensyaratkan bahwa seorang advokat adalah yang 

dinyatakan lulus dan menyandang ijazah dari akademi tersebut, Di samping harus 

menguasai bahasa resmi Daulah Utsmâniyyah yang sedikit berbeda dengan 

bahasa Turki. Pada tahun 1845 M penguasa Mesir menetapkan keputusan resmi 
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yang mengatur tentang keberadaan seorang advokat di hadapan pengadilan 

bahwasanya pihak penggugat maupun tergugat tidak boleh diwakili oleh seorang 

pengacara kecuali keduanya atau salah satu dari keduanya tidak dapat hadir di 

persidangan karena alasan yang dapat diterima(syar‟î). Pada tahun 1861 penguasa 

Mesir mengadakan kesepakatan dengan para konsulat negara asing untuk 

membentuk lembaga peradilan yang memperkarakan orang-orang asing yang 

menetap di Mesir saat itu. Lembaga ini dinamai Majlis Qawmiyyun Mishr. Di 

lembaga peradilan inilah peran advokat semakin jelas dengan dikeluarkannya 

aturan bahwa pihak tergugat dapat mengajukan wakilnya untuk beracara di 

hadapan pengadilan.
41

 

Pemberi jasa hukum dalam perspektif Islam Rahmad Rasyadi dan Siti 

Hartati menyebutkan dalam bukunya dibagi menjadi tiga yaitu hakam, mufti, dan 

mushalih-alaih.
42

 Ketiga lembaga tersebut secara fungsinya sama halnya dengan 

advokat yang berperan sebagai pemberi jasa hukum. Jasa hukum yang diberikan 

berupa konsultasi, menjalankan kuasa, mendampingi, membela dan melakukan 

tindakan hukum lain bagi klien untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan 

sengketa dan memberinasehat agar saling memberikan haknya secara istilah. 

Berikut ini ulasan untuk ketiga lembaga pemberi bantuan hukum. 

1. Hakam 

Secara etimologis bahwa kata hakam berasal dari kata bahasa Arab yaitu 

hakkama-yuhakkimu-tahkiman yang artinya menjadikan seseorang menjadi 

penengah dalam dalam sebuah perkara sengketa dan menerima putusan itu. 
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Secara istilah diartikan dua orang atau lebih mentahkimkan kepada seseorang 

diantara mereka untuk diselesaikan sengketa dan diterapkan hukum syara‟ atas 

sengketa mereka itu.
43

 

Kedudukan dari lembaga ini di bawah lembaga peradilan karena hakam 

tidak diberikan kewenangan untuk memeriksa kedua belah pihak 

yangbersengketa. Keputusan yang di ambil oleh hakam hanya berlaku untuk 

mereka yang mau menerima keputusannya sedangkan keputusan hakim harus 

dipenuhi oleh keduabelah pihak. Keberadaan lembaga hakam ini didasarkan 

kepada al-Qur‟an surat An-Nisa ayat 35 sebagai berikut: 

                          

                      

Artinya: dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, 

Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang 

hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu 

bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik 

kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Mengenal. 
  

Demikian juga dalam as-sunnah yang diriwasatkan oleh An-Nasa‟I, 

bahwa abu Syuraih menerangkan kepada Rasulullah Shallalahu alaihi wa 

sallam bahwa kaumnya telah berselisih dalam suatu perkara, lalu mereka pun 

datang kepadanya dan diapun memutuskan perkara mereka. Putusan itu pun 

diterima oleh kedua belah pihak. Mendengar itu nabi pun berkata: “Alangkah 

baiknya”.
44

 Hadits ini juga menjelaskan bahwa Rasulullah Shallalahu alaihi wa 
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sallammembenarkan tindakan abu Syuraihdalam melakukan fungsinya sebagai 

hakam. Kewenangan dari lembaga hakam ini sebenarnya sangatlah luas jika 

ditinjau dari segi sejarahnya. Di masa Rasulullah Shallalahu alaihi wa 

sallamperanhakam tidak hanya pada perkara bisnis saja tetapi juga perkara 

keluarga, politik, peperangan dan perdagangan. Namun setelah masa imam 

madzhab kewenangan hakam ini jadi lebih dibatasi diwilayah-wilayah perdata 

saja. Dalam kitab Al-Mughni,
 45

 Ibnu Qudhman menerangkan bahwa hukum 

yang ditetapkanoleh hakam berlaku untuk semua perkara kecuali dalam bidang 

nikah, qadzaf dan qishas. Pengikut As-Syafiiyah mempunyai dua pedapat yang 

berbeda dalam masalah ini, Ibnu Farhun dalam At-Tabshirah mengatakan 

bahwa putusan hakam berlaku dalam bidang harta, tidak berlaku dalam bidang 

pidana, li‟an, qishash, qadzaf, talak atau mentukan kturunan
46

. Melalui masa-

kemasa dan dengan berbagai pendapat ulama membatasi peran dan fungsi 

hakam itu sendri dalam proses pelaksanannya sesuai dengan kondisinya.Tugas 

darihakam ini sama dengan tugas hakim selain memberikan putusan atas 

sebuah perkara, jadi seorang hakam harus berkapasitas sebagai hakim. Seorang 

hakam juga menjadi juru islah atau mediator, mejadi konsultan hukum bagi 

masyarakat dan melakukan kuasa atas kliennya. Dalam tugas hakam yang 

memberikan putusan atas sebuah perkara harus disandarkan dengan peraturan 

perundang-undangan yang ada,
 47

 jika perkara tersebut belum memiliki atauran 

maka hakam tidak berhak untuk berijtihad dalam memutuskan, karena 

kewenangan untuk melakukan ijtihad dalam sebuah perkara adalah wilayah 
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kuasa qadhi atau hakim sebagai mana yang dijelaskan pada pembahasan 

sebelumnya tentang lembaga peradilan. Menurut ulama hanafiah dan hanabila 

perkara yang diputuskan oleh seorang hakam harus diikuti dan patuhi oleh 

kedua belah pihak. ulama hanafia memperbolehkan kedua belah pihak 

mencabut perkara sebelum hakam memutuskan.  

Pendapat yang rajah menurut ulama Malikiah adalah tidak disyaratkanya 

kerelan dan persetujuan kedua belah pihak. Artinya tidak ada keharusan kedua 

pihak harus tetap komitmen kepada proses pengambilan keputusan oleh 

seorang hakam.
48

 Sahnun berpendapat bahwa masing-masing pihak berhak 

membatalkan permohonanya, yang artinya pembatalan pentahkiman yang 

dilakukan itu bisa dilakukan oleh salah satu pihak yang berperkara.
 49

 

Lembaga hakam ini pada dasarnya adalah lembaga diluar pengadilan 

yang diberikan kekuasan untuk melakukan bantuan hukum kepada masyarakat. 

Tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk menjalan kannya karena sifatnya 

adalah lembaga alternatif dan tidak memaksa sebagaimana keputusan 

pengadilan. seorang hakam bukanlah pekerjaan untuk mendapat keuntungan 

tetapi profesi yang dilakukan dalam rangka menegakkan aturan-aturan yang 

ada sebagai peran kita umat manusia dimuka bumu ini sebagaikhalifah. 

2. Mufti 

Pengertian mufti secara etimologi atau bahasa adalah orang yang 

memberikan fatwa. Fatwa adalah menjawab pertanyan yang belum jelas 
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hukumnya.
50

 Secara terminologi pengertian mufti adalah orang yang 

dipercayakan hukum-hukum Allah SWT dan disampaikan kepada manusia.
 51

 

Perbedan antara fatwa dan qadha (putusan hakim) adalah keputusan hakim 

untuk dituruti dan semua alat-alat negara berusaha untuk melakuan keputusan 

tersebut, berbeda denga fatwa yang sifatnya tidak memaksasehingga aparat 

negara tidak bisa memaksakan keputusan fatwa tersebut  putusan hakim sering 

disebut hukum sedangkan putusan mufti sering disebut fatwa.Sumber hukum 

adanya mufti ini adalah didasarkan pada ayat al-Quran surat al-Maidah ayat 2: 

                            

                             

                      

                            

          

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-

syi'ar Allah
52

, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan 

haram
53

, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya
54

, dan 

binatang-binatang qalaa-id
55

, dan jangan (pula) mengganggu orang-

orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia 
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 Ialah: binatang (unta, lembu, kambing, biri-biri) yang dibawa ke ka'bah untuk 

mendekatkan diri kepada Allah, disembelih ditanah Haram dan dagingnya dihadiahkan kepada 

fakir miskin dalam rangka ibadat haji 
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dan keredhaan dari Tuhannya
56

 dan apabila kamu telah 

menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah 

sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka 

menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu 

berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu 

dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah 

kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. 

 

Dari ayat di atas dapat difahami bahwa bagaimana kita diwajibkan 

untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, termasuk dalam hal 

menerapkan hukumIslam. Jadi keberadaan seorang mufti sebagai penasehat 

hukum Islam adalah salam rangka mnegakkan kebajikan dan aturan hukum 

Allah SWT. Pada dasarnya profesi mufti ini adalah sebagai pemberi nasihat 

atas hukum-hukum yang ada dan masyarakat awam belum mengetahuinya. 

Lembaga ini diberikan kewenangan untuk memberikan nasehat kepada setiap 

warga yang membutuhkannya. Lembaga ini diawasi pemerintah layaknya 

organisasi advokat saat ini agar dalam prakteknya tidak terjadi penyimpangan-

penyimpangan. 

3. Mushalih-alaih 

Secara Etimologi mushalih berasal dari kata bahasa arab yaitu Ash-

shulhuyang artinya memutus pertengkaran. Secara istilah adalah suatu aqad 

atau perjanjian untuk mengahiri sebuah perselisihan atau pertikaian dari kedua 

belah pihak.
57

 Melakukan perjanjian pada dasarrnya adalah hak setiap orang. 

Namun dalam praktiknya tidak semua orang berkomitmen atas perjanjian itu 
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sehingga muncullah perselisihan atau wanprestasi yang terjadi didalam 

masyarakat. Dalam Islam, subyek atau pihak yang melakukan perjanjian 

disebut mushalih, perkara yang diperselisihkan sidebut mushalih-„anhu dan 

orang membantu menyelesai kan persengketaan adalah mushalih-alaih.
58

 

Dasar hukum dari lembaga ini adalah sebagaimana firman Allah dalam 

surat al-Hujurat 9: 

                         

                                

                    

Artinya: dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang 

hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu 

melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar 

Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah 

Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut 

keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah 

mencintai orang-orang yang Berlaku adil. 
 

Dari penjelasan ayat di atas sebagai seorang beriman kita wajib 

mendamaikan perselisihan yang terjadi diantara saudara kita. Maka lembaga 

mushalih-alaih adalah lembaga yang secara fungsinya mendamaikan pertikaian 

keduabelah pihak yang berselisih. 

Untuk berlangsungnya proses perdamaian dalam mushali-

alaihdibutuhkan tiga komponen yaitu ijab, qabul dan lapadz. Ijab adalah 

ucapan yang disampaikan secara lisan. Ucapan untuk yang tergugat misalnya 

saya berdamai dan saya akan melunasi hutang-hutang saya. Qabul adalah 
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ucapan terima dari penggugat untuk menerima pengakuan kesalahan dan 

kewajiban dari tergugat. Pada intinya ucapan ini menerima tawaran damai 

daritergugat. Lapadz adalah kata-kata secara tertulis yang mengandung 

pengakuan, tawaran atau apapun itu yang menunjukkan perdamain sebagai 

dokumentasi hukum. Orang yang diperbolehkan melakukan perjajian ini adalah 

orang-orang yang dianggap cakap hukum. orangyang tidak cakap hukum ini 

adalah anak kecil dan orang gila. Jadi lembaga ini harus diisi orang yang cakap 

hukum dan kompeten sehingga mampu mendamaikan perselisihan dari 

keduabelah pihak.
59

 Dalam Surat An-Naml 36 dijelaskan sebagai berikut: 

                        

           

Artinya: Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: 

"Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang 

diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya 

kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu (Q.S. An-

Naml: 36).
 60

 
 

 

Sementar itu dalam surat Annisa ayat 105 Allah menjelaskan untuk 

menyelasaikan semua bentuk perkara, harus berpedoman kepada Al-Qur‟an 

sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia, yang brbunyi:   

                          

        

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan 

membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia 
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dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah 

kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena 

(membela) orang-orang yang khianat
61

, 

 

Selain dari itu, dalam ayat lain juga istilah profesi advokat juga dikenal 

yaitu dalam ayat:  

                        

                             

Artinya: Dia (Musa) berkata: “Ya Tuhanku, sungguh aku telah membunuh 

seseorang dari golongan mereka sehingga aku takut mereka akan 

membunuhku. Dan saudaraku, Harun, dia lebih fasih lidahnya 

daripada aku maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk 

membenarkan (perkataan)ku, sungguh aku takut mereka akan 

mendustakanku”. (Q.s. al-Qashash [28]: 33-34). 

 

Dalam ayat di atas dapat dipahami bahwa Nabi Musa as telah meminta 

bantuan kepada Nabi Harun as untuk mendampingi, membela dan melindungi 

beliau dari kejahatan pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Musa 

mengganggap Harun as lebih pandai berbicara sehingga dianggap mampu 

mengemukakan argumentasi secara sistematis dan logis. Hal ini menunjukkan 

bahwa sejak awal Islam telah mengenal konsep pembelaan atau kuasa hukum 

untuk mengungkap fakta di depan pengadilan. Selain itu, bertindak membela 

juga ditegaskan dalam  ayat lain di al-Quran: 
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan 

yang menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri, 

orang tua atau kaum kerabat kalian. Jika dia (yang terdakwa) kaya 

atau pun miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). 

Maka janganlah kalian menyim pang dari kebenaran. Dan jika kalian 

memutarbalik kan (kata-kata) atau menolak menjadi saksi maka 

sesungguh nya Allah Maha Teliti terhadap segala yang kalian 

kerjakan. (Q.s. al-Nisâ‟[4]: 135).
 62

 

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa prinsip keadilan dan 

kemaslahatan yang hendak dijunjung tinggi. Di samping itu, dianjurkan agar 

selalu bersama kaum lemah dan teraniaya. Lemah di sini dapat berarti lemah 

secara fisik, materi ataupun pengetahuan, termasuk pengetahuan dan 

kemampuan di bidang hukum. Islam mengajarkan manusia untuk saling 

menolong sebagi bentuk ibadah horizontal kepada sesama manusia (habl min 

al-nâs).  

Advokat bertugas tidak hanya menyelesaikan sengketa litigasi tetapi juga 

non litigasi. Bagi perkara litigasi, seorang advokat harus mendampingi 

tersangka yang melakukan tindak pidana pada semua tahapan proses peradilan. 

Adapun dalam hal keperdataan maka seorang advokat menerima kuasa dari 

seseorang yang sedang bersengketa. Oleh karena itu, tujuan yang dikehendaki 

advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian 

dengan jalan damai. Di samping itu, penegakan hukum yang obyektif 

memerlukan sikap integritas, penegak hukum, dimana tanpa sikap ini yang 
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terjadi adalah suatu retrogresi hukum sehingga tidak pernah akan menghasilkan 

sesuatu yang diharapkan.
63

  

Secara kelembagaan advokat belum dikenal di kalangan orang-orang Arab 

pra Islam, tetapi ada praktek yang berlaku saat itu ketika terjadi sengketa antara 

mereka yaitu mewakilkan atau menguasakan seorang pembicara atau juru debat 

yang disebut hajîj atau hijâj untuk membela kepentingan yang memberikan kuasa 

atau perwakilan (al-muwakkil). Hal tersebut berlanjut sampai datangnya Islam. 

Cikal bakal advokat dalam Islam bisa ditelusuri melalui praktek al-wakâlah yang 

sudah berkembang seiring dengan datangnya Islam. Rasulullah SAW. pernah 

mewakilkan kepada sahabat untuk menyerahkan seekor unta yang menjadi 

kewajiban beliau kepada seseorang dimana orang tersebut datang menemui beliau 

memperkarakan untanya. Rasulullah SAW. memerintahkan para sahabat 

mencarikan unta yang seusia dengan unta yang dituntut orang tersebut untuk 

diberikan kepadanya. Namun para sahabat tidak mendapatkannya kecuali unta 

yang lebih tua. Kemudian Rasulullah SAW. memerintahkan menyerahkan unta 

yang lebih tua tersebut kepadanya dan orang itu berkata: “Engkau telah 

menunaikan kewajibanmu kepadaku maka Allah SWT. akan menunaikan pula 

kewajiban untukmu”.  

Demikian di antara praktek al-wakâlah di zaman Rasulullah SAW. yang 

berdiri di atas prinsip tolong menolong sebagaimana diperintahkan oleh Islam. Al-

wakâlah inilah yang menjadi cikal bakal profesi advokat. Pada era Khulafâ‟ al-

                                                           
63

 Seno Adji dan Indriyanto, Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum, (Jakarta: 

PT. Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 241 



 
 

48 
 

 

Râsyidûn, praktek al-wakâlah semakin berkembang. Di masa inilah advokat mulai 

mengambil bentuknya. 

Advokat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang advokat 

nomor 18 tahun 2003 yaitu pemberi bantun hukum baik didalam maupun diluar 

pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan undang-undang yang 

berlaku. Advokat merupakan pemberi jasa bantuan hukum yang independen diluar 

pemerintah berupa konsultasi, advokasi, kuasa dan sebagainya yang dilakukan 

terhadap klienya, baik didalam maupun diluar pengadilan. Jadi bisa dikatakan 

advokat adalah segala aktifitas pemberi bantuan hukum yang dilakukan terhadap 

orang yang sedang mengadapi masalah hukum dengan aturan dan ketentuan 

undang-undang yang berlaku. Setelah adanya undang-undang advokat nomor 18 

tahun 2003 pasal 5 kedudukan advokat juga semakin kuat sebagaimana bunyi 

pasal berikut: 

 “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang 

dijaminoleh hukum dan peraturan perundang-undangan” 

 

Dalam pasal 5 undang-undang advokat di atas telah dijelaskan bahwa 

kedudukan advokat itu sejajar dengan penegak hukum lainya seperti hakim, jaksa 

dan polisi. Pasal ini menegaskan bahwa kedudukan advokat sejajar dengan 

penegak hukum lain seperti Hakim, Jaksa dan kepolisian yang keberadaanya 

sudah tidak bisa dipandang sebelah mata lagi oleh penegak hukum lainya. Ruang 

gerak advokad juga semakin luas sejak disahkanya undang-undang tersebut 

karena advokat bisa beracara dimana saja tidak terbatas dalam suatu wilayah 

tertentu.  
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Dalam hukum Islam, kerangka filosofis konsep advokasi berkaitan dengan teori 

penegakan hukum. Teori tersebut berakar dari tiga konsep. Pertama, konsep tentang 

manusia (mafhum al-insan), kedua, konsep tentang hak dan kewajiban (mafhum 

al-huquq wa al-wajibat), dan ketiga, konsep tentang penegakan hukum hak asasi 

manusia (mafhum al-hukm fi huquq al-insan).
64

  

Lebih jauh Abul A„la Al Maududi menyatakan bahwa secara alami dan 

hakiki (fitrah) setiap orang memiliki hak untuk bebas dalam harkat dan martabat 

(all human beings are born free and equal in dignity and rights).  Sehingga secara 

fungsinya maka ahli hukum menyamakan posisi advokat di dalam Islam dengan 

lembaga pemberi jasa bantuan hukum seperti hakam, mufti, mushalih-alaih. 

Lembaga hakam seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya adalah 

pemberi bantuan hukum dalam Islam yang berada diluar pengadilan, bertugas 

menyelesaikan perkara yang terjadi di tengah masyarakat. Namun keputusanya 

tidak ada keharusan untuk mengikutinya, karena pada dasarnya hanya keputusan 

hakim yang bisa diterima dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.  

Selain memberi putusan dan sebagai juru damai profesi hakam ini 

mempunyai fungsi memberikan advokasi kepada klien yang sedang menghadapi 

pasalah hukum. Para ahli fiqih berpendapat bahwa seorang hakam itu seharunya 

orang yang memiliki syifat seperti hakim.
65

 Yaitu bisa dijadikan saksi baik itu 

laki-laki ataupun perempuan dan mempunyai keahlian dibidang hukum sehingga 
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dalam praktiknya hakam bisa melakukan bantuan hukum dengan maksimal. 

Seorang hakam lebih diutamakan dari keluarga sendiri, namun jika tidak 

ditemukan bisa menunjuk orang yang pantas untuk menjadi hakam.
66

 

Jadi pada dasarnya kualifikasai dari kualitas diri seorang hakam dan hakim 

sama. Para Imam Mazhab bersepakat bahwa syarat menjadi hakimmaupun 

hakamadalah Berakal, baligh, merdeka, muslim, mendengar, bisa melihat dan 

mampu berbicara. Mereka berselisihkan hanya masalahadil, laki-laki dan 

perempuan, berijtihad.
67

 Mazhab Maliki, Syafi‟I dan Hambali mensyaratkan 

bahwa seorang hakimatau hakamharus adil, karena itu tidak boleh mengangkat 

seseorang yang kesaksianya ditolak. Orang yang memiliki kriteria adil adalah 

meninggalkan dosa-dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil, 

akidahnya benar, menjaga kehormatan,dan tidak dicurigai mengedepankan 

kepentingan pribadi, atau mencegah kemudharatan dirinya dengan cara yang tidak 

dibenarkan agama. Mahzab Hanafi berpendapat boleh mengangkat hakam atau 

hakim dari orang yang fasik jika dalam keadaan darurat.
68

 

Tentang laki-laki dan perempuan seluruh imam mazhab bersepakat kecuali 

Imam Hanafi bahwa hakimharus laki-laki. Imam Hanafi berpendapat perempuan 

bisa menjadi seorang hakim dalam perkara sengketa harta dan keuangan. Ibnu 

Jarir berpendapat wanita bisa menjadi hakim secara mutlak.
69

 Tentang 

kemampuan berijtihad hakim mazhab Syafi‟I, Maliki, Hambali dan sebagian 
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ulama dari madzhab Hanafi mensyaratkan hakim harus mampu berijtihad.
70

 

Madzhab Maliki mensyaratkan bahwa hakim harus seorang mijtahid namun 

mereka menerima hakim yang muqallid asalkan ada mujtahid.
71

 Yang menjadi 

perbedaan mendasar antara hakam dan hakim adalah bahwa keputusan hakim 

semua ulama sepakat bahwa apa yang telah diputuskan oleh hakim harus diikuti 

oleh pihak-pihak yang berperkara. Sedangkan keputusan hakam beberapa ulama 

berselisih pendapat tentang hal ini.Menurut Hanafiah dan Hanabilah dalam at-

Tahkim, kedua belah pihak harus mematuhi apa yang apa yang telah diberikan 

oleh hakam. Menurut ulama hanafiah, masing-masing boleh mencabutnya selama 

hakam belum mengambil keputusanya. Menurut ulama Malikiyah tidak 

disyaratkan keduabelah pihak untuk menerimanya hingga ada keputusan hukum 

atau telah diputuskan oleh seorang hakim.
72

 

Dari penjelasan dan pendapat para Imam madzhab di atas penulisbahwa 

seorang hakim ataupun hakam sebagai pemberi bantuan harus seorang yang adil 

yaitu secara moral hakimatau hakam sebagai penegak hukum harus baik dan bisa 

dipercaya. Tentang penafsiran bisa jender masalah memposisikan hakim ataupun 

hakam wanita, penulis sepakat dengan pendapat yang menyatakan bahwa wanita 

bisa juga menjadi seorang hakim atau hakam dengan syarat dia mampu dan 

mempunyai kompetensi dan keahlian sesuai yang telah ditetapkan sebagai 

penegak hukum. Dalam Islam juga mengenal pemberi jasa konsultasi hukum yaitu 
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seorang mufti. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy pada hakikatnya mufti adalah 

menyampaikan hukum Allah kepada umat manusia.
73

 

Jadi tugas mufti dalam memberikan konsultasi atas hukum-hukum Allah 

kepada masyarakat yang membutuhkan. Fungsi mufti sebagai penasehat hukum 

ini seperti fungsi advokat sebagai penasehat hukum yaitu memberikan konsultasi 

atas sebuah perkara hukum yang dialami oleh klienya.Untuk menjadi seorang 

mufti dalam Islam dia harus seseorang yang terkenal benar, tingkah lakunya baik 

dan adil baik dalam perkataan maupun perbuatanya karena dia membawa dan 

menyampaikan hukum dari Allah SWT. Menurut Hasan Al-Bisri dan segolongan 

dari ulama usul berpendapat bahwa orang yang memberi fatwa harus orang 

mujtahid, namun pendapat yang paling kuat adalah boleh orang yang bukan 

mujtahid memberi fatwa asal dia bisa meneliti dali-dalil yang dipegang oleh 

imamnya.
74

 

Syarat menjadi mufti harus bisa berijtihad ini sama dengan syarat menjadi 

seorang hakim yang mayoritas ulama mahzab terutama Mahzab Hanafi yang 

menjadikan syarat utama seorang hakim harus mampu berijtihad. 

Untuk menjaga agar seorang yang meberikan fatwa adalah benar benar 

orang yang faham atas aturan hukum Allah maka dalam Islam juga mengaruskan 

adanya pengawasan terhadap kinerja para mufti yang dilakukan oleh Penguasa. 

Pengawasan ini untuk menjaga dan memastikan bahwa orang yang ingin 

mendapatkan fatwa benar benar bisa mendapat fatwa yang sesuai dengan aturan 
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hukum Islam. Bahkan jika diketahui seorang yang tidak layak memberi fatwa 

namun dia memberikan fatwa maka orang tersebut harus dijatuhi hukuman.
75

 

Dari keterangan tersebut sudah jelas seorang mufti harus benar-benar orang 

yang kefahaman yang mendalam terhadap aturan hukum yang berlaku 

sebagaimana seorang advokat saat meberikan konsultasi hukum harus benar-benar 

faham atas aturan hukum yang berlaku. Selain itu seorang dalm meberi bantuan 

hukum harus diawasi agar meminimalisir terjadinya penipuan ataupun kegiatan 

yang lain yang dapat merugikan klienya dalam upaya mencari keadilan. Lembaga 

berikutnya pemberi bantuan hukum dalam Islam adalah Mushalih-alaih 

sebgaimana yang dijelaskan sebelumya mushali-alaih adalah pembantu pembut 

perjanjian agar kedua belah pihak bisa berdamai.
76

 

Lembaga ini tugasnya adalah memberikan bantuan hukum berupa 

pembuatan perjanjian damai. Sesungguhnya bisa dibilang lebaga ini 

mengusahakan adanya perdamaian atara pemnggugat dan tergugat tanpa harus 

berada di meja pengadilan. Orang yang melakukan perdamaian adalah orang yang 

tindakanya dinyatakan sah secara hukum (cakap hukum) dan juga mengerti dan 

faham dengan hukum perjanjian yang akan dilakukan. 

Sederhanya dari lembaga Musalih-alaih ini adalah pihak yang diberikuasa 

oleh orang yang berpekara untuk melakukan perjanjian damai atas sebuah 

perselisihan. Jika di kaitkan dengan fungsi advokat sebagai kuasa hukum, maka 

fungsi dari lembaga ini hampir sama dengan peran advokat sebagai kuasa hukum 

atas klienya untuk membantu membuat akta perjanjian. Dari penjelasan lembaga-
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lembaga pemberi bantuan hukum tersebut dapat kita ketahui bawasanya keempat 

ulama madzahab sepakat bahwa pemberi jasa bantuan hukum itu sejajar dengan 

penegak hukum lainya meskipun berada diluar lembaga peradilan. Meskipun 

mempunyai wilayah tugas masing-masing dan tidak sama dengan tugas hakim 

sebagai penegak hukum, namun keempat ulama mahzab berpendapat bahwa 

kwalifikasi seorang penegak hukum itu harus sama dengan hakim sebagai 

penegak hukum utama dalam Islam. 

Sebagaimana dalam pembahasan di atas, para ulama madzhab lebin menitik 

beratkan dalam persyaratan untuk menjadi seorang penegak hukum. Dalam Islam 

persyaratan untuk menjadi sorang peneak hukum sangatlah berat. Diantaranya 

yang paling utama adalah bahwa seorang penegak hukum itu harus seseorang 

yang adil. Pengertian adil menurut para ulama madzhab adalah yaitu orang 

tersebut tidak melakukan dosa besar dan juga senantiasa menghindari dosa kecil, 

menjaga kehormatan, bisa dipercaya dan tidak melakukan penyelewengan 

peraturan apa lagi untuk kepentingan pribadi. Bahkan jiga seseorang itu yang 

dicurigai telah melakukan suatu perbuatan dzalim dan belum terbukti maka tidak 

pantas orang tersebut menjadi penegak hukum. Selain kualitas intelektual dan 

kualitas moral penegak hukum, dalam Islam juga melakukan pengawasan 

terhadap kinerja para penegak hukum. 

Jika kita melihat fakta yang terjadi di Indonesia banyak sekali berita miring, 

bahkan kasus pidana yang menjerat para penegak hukum kita. Beberapa waktu 

lalu seorang hakim mahkamah konstitusi tertangkap dan menjadi tersangka atas 

kasus penyuapan. Fakta yang terjadi dinegara ini adalah bukti bahwa dalam 
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penyaringan dan pengangkatan seseorang menjadi penegak hukum belum 

maksimal. Sebenarnya dalam aturan undang-undang advokat nomor 18 tahun 

2003 itu sudah tepat karena memposisikan seorang advokat sebagai penegak 

hukum itu sudah sangat tepat, karena advokat akan bisa membantu proses 

penegakkan hukum dan menjamin hak-hak masyarakat.  

Dengan adanya advokat sebagai penegak hukum akan mampu memberikan 

advokasi masyarakat atas kedzaliman pemerintah dalam hal penegakkan hukum. 

Namun kesejajaran ini harus di barengi dengan penjagaan kualitas advokat 

sebagai penegak hukum. Jika tidak memperhatikan dalam proses rekruitmen 

penegak hukum maka imbasnya malah akan menciptakan mafia-mafia hukum 

dalam masyarakat.Selain memperketat penjagaan kualitas advokat sebagai 

penegak hukum, yang perlu dilakukan adalah sistem pengawasan terhadap praktik 

advokat. Hal ini juga dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan 

yang dilakukan oleh penegak hukum. Kalau perlu malah diberikan sangsi yang 

berat terhadap para penegak hukum yang menyalahgunakan wewenangnya. 

B. Advokat Menurut Hukum Positif 

Kata Advokat tidak populer, dan lebih dikenal dengan kata Pengacara oleh 

masyarakat Indonesia, ketika kata Pengacara dibaca, dilihat dan didengar, seketika 

terlintas dalam pikiran “Perkara dan Pengadilan”, begitu sakralnya kata Advokat. 

Berbeda pada kalangan akademisi, kata Pengacara adalah kata yang lazim 

digunakan untuk kata Advokat. Kata Advokat atau sejenisnya dengan itu, 

dijumpai pada beberapa peraturan Perundang-Undangan, Pendapat Ahli Hukum  :  
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- KUHP. S. 1847-23 menggunakan kata Kuasa
77

, Reglemen Acara Perdata S. 

1847. 52  jo  1840-63 menggunakan kata Pengacara
78

, Reglemen Hukum Acara 

untuk Daerah Luar Jawa dan Madura S. 1927.227 menggunakan kata Wakil
79

, 

Konstitusi Republik Indonesia Serikat 29 Oktober 1949 menggunakan kata 

Bantuan Hukum
80

, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1950 

(09 Mei 1950) tentang Susunan Kekuasan dan Jalan Pengadilan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia menggunakan kata Pembela
81

, UUDS Nomor 7 

tahun 1950 (15 Agustus 1950) tentang Perubahan Konsitusi sementara 

Republik Indonesia Serikat menjadi UUDS RI menggunakan kata Pembela, 

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1951 (13 Januari 

1951) tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menggerakkan Kesatuan  

Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil menggunakan kata 

Wakil, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1964 (31 Oktober 

1964) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman 

menggunakan kata Penasihat Hukum, Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 13 tahun 1965 (16 Juli 1965) tentang Pengadilan dalam Lingkungan 

Peradilan Umum dan Mahkamah Agung menggunakan kata Penasihat 

Hukum
82

,   
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- KUH Pidana S. 1915.732 / IS. S. 1917-497.645. s.d.u.t dengan UU No. 1 tahun 

1946 menggunakan kata Wakil
83

. 

- UU RI No. 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan menggunakan 

kata Wakil
84

. 

- Konstitusi RIS 1949 menggunakan kata Bantuan Hukum
85

, UU RI No. 1 tahun 

1950 menggunakan kata Pembelanya
86

, UU RIS No. 7 tahun 1950 

menggunakan kata Pembela
87

. 

- Undang-Undang Darurat RI No. 1 tahun 1951 menggunakan kata Wakil
88

, 

Undang-Undang RI No. 19 tahun 1964 menggunakan kata Penasehat Hukum
89

, 

Undang-Undang RI No. 13 tahun 1965 menggunakan kata Penasihat Hukum
90

, 

Peraturan Menteri Kehakiman No. 1 tahun 1965 menggunakan kata Pokrol
91

, 

Undang-Undang RI No. 14 tahun 1985 menggunakan kata Penasihat Hukum
92

. 

- Undang-Undang RI No. 14 tahun 1985 menggunakan kata Penasihat Hukum
93

, 

Undang-Undang RI No. 2 tahun 1986 menggunakan kata Penasihat Hukum
94

, 
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Kode Etik Advokat Indonesia tanggal 23 Mei 2002 menggunakan kata 

Advokat
95

. 

- Undang-Undang RI No. 18 tahun 2003 menggunakan kata Advokat
96

, 

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. M.II.HT.04.02 

tahun 2004 menggunakan kata Advokat
97

, Undang-Undang Republik Indonesia 

No. 16 tahun 2011 menggunakan kata Advokat.
98

 

C. Dasar Advokat dalam Islam 

1. Al-Qur’an 

Al-Quran merupakan sumber utama dan sumber pokok hukum Islam. 

Bagi orang Islam tidak diperkenankan mengambil dasar hukum dan jawaban 

atas problematikannya dari luar Al-Quran selama hukum dan jawaban tersebut 

dapat ditemukan dalam nash-nash Al-Quran. Dalam merumuskan semua 

hukum, manusia diharuskan berpedoman dengan wawasan hukum Al-Quran, 

dan penetapan serta perlawanan terhadap Al-Quran berarti suatu bentuk 

pengingkaran terhadap kebenaran terhadap kebenaran isi kandungan Al-Quran. 

Dalam Al-Quran banyak dijelaskan ayat-ayat hukum yang berkenaan dengan 

bantuan hukum dan kepengacaraan dalam proses penegakkan hukum Islam, 

antara lain: 
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a) Q.S An-Nisa: 58 

                         

                             

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

mendengar lagi Maha melihat (QS. An-Nisa: 58).
99

 

Ayat di atas menggunakan bentuk jamak dari kata amanat. Hal ini 

bukan sekedar sesuatu yang bersifat material, tetapi juga non material dan 

bermacam-macam. Semuanya diperintahkan Allah agar ditunaikan. Ada 

amanat hambadengan Allah, antara hambadengan manusia, dan antara 

manusia dengan dirinya sendiri. Menurut Ahmad Mustofa Al-Maraghi 

dalam Tafsir Al-Maraghi, amanah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

1. Amanah seorang hamba kepada Allah, yaitu segala sesuatu yang 

diberikan Allah kepada Advokat yang haruslah dijaga dan diplihara 

dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, 

mengamalkan segala yang disyari‟atkan dalam bidang yang bermanfaat 

dalam menegakkan hukum.  

2. Amanah seorang hamba pada manusia, yaitu orang yang diserahi tugas 

sebagai Advokat, maka harus konsisten dalam mengemban amanah yang 

harus diberikan kepada pemiliknya tanpa mengurangi, menjaga rahasia 

dan yang menjadi hak orang yang berhak. Berkenaan dengan profesi 
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Advokat dlam hal ini amanah dalam membela klien yang mencari 

keadilan, baik didalam persidangan maupun diluar persidangan.  

3. Amanah terhadap diri sendiri, yaitu tidak melakukan perbuatn yang 

merugikan diri sendiri, kecuali melakukan perbuatan yang baik dan 

bermanfaat bagi kemaslahatan hidup. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan 

yang profesional agar tidak salah dalam membela klien.
100

  

b) Q.S An Nisa: 105 

                             

        

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan 

membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia 

dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah 

kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena 

(membela) orang-orang yang khianat
101

(QS. An-Nisa: 105).
102

 

Nilai-nilai agama adalah haq karena nilai-nilai itu selalu mantab, tidak 

dpat diubah-ubah. Sesuatu yang tidak berubah, sifatnya pasti, dan sesuatu 

yang pasti, menjadi benar, dari sisi bahwa ia tidak mengalami perubahan. 

Nilai-nilai yang diajarkan Al Quran adalah haq. Dia diturunkan dengan haq 

dalam arti tidak disentuh oleh kebatilan tidak juga dibatalkan atau 

dilenyapkan oleh kenyataan. Janganlah bersikap meremehkan di dalam 
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meneliti haqkarena tertipu oleh pembicaraan orang-orang yang berkhianat 

dan kepandaiannya di dalam berdebat, agar kamu tidak menjadi penantang 

kebenaran demi membela mereka yang berkhianat. Tidak membela yang 

berkhianat, maksudnya tidak membela kesalahan orang yang salah.  

Terdapat konsep penegakkan hukum, permasalahnnya disini tidak 

sekedar membebaskan orang yangtidak bersalah yang menjadi korban atau 

tertuduh sebagai hasil rekayasa dari kelompok tetentu, meskipun 

membebaskan orang yang tidak bersalah tersebut merupakan suatu perkara 

yang besar dan tinggi nilainya menurut Allah. Tetapi permasalahnnya jauh 

lebih besar dari itu. Permasalahannya disini adalah membangun timbangan 

yang tidak berat sebelah karena faktor hawa nafsu atau fanatisme dan tidak 

terpengaruh oleh perasaan kasihan atau benci dikarenakan berbagai faktor 

keadaan.
103

 Sehingga dapat disimpulkan, kandungan dalam Q.S An Nisa 

Ayat 105, mengandung konsep tugas penegak hukum yaitu Advokat dalam 

menegakkan keadilan. Dalam menegakkan keadilan, harus memeriksa 

secara seksama tentang proses pencarian kebenaran dan keadilan yang tidak 

menyalahi fakta. 

c) Q.S An Nisa: 135 
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang 

benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun 

terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia 

Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. 

Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin 

menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan 

(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah 

adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan (QS. An-

Nisa: 135).
104

 

 

Secara tegas M. Quraish Shihab menginterprestasikan ayat tersebut 

sebagai berikut: 

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah penegak keadilan yang 

sempurna lagi sebenar-benarnya, menjadi saksi-saksi karena Allah, yakni 

selalu merasakan kehadiran ilahi, memperhitungkan segala langkah kamu 

dan menjadikannya demi karena Allah, biarpun keadilanyang kamu 

tegakkan itu terhadap dirimu atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabat 

kamu, misalnya terhadap anak, atau saudara dan paman kamu sendiri. Jika 

ia, yakni pribadi yang disaksikan itu kaya, sehingga boleh jadi kaum 

harapkan bantuannya atau dia disegani dan ditakuti, ataupun miskin yang 

biasanya dikasihi, sehingga menjadikan kamu bertindak tidak adil guna 

memberinya manfaat atau menolak mudharat yang dapat jatuh atas mereka, 

maka sekali-kali jangan jadikan kondisi itu alasan untuk tidak menegakkan 

keadilan demi karena Allah. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 

karena itu menyimpang dari kebenaran.  

Dan jika kamu memutarbalikan kata-kata dengan mengurangi 

kesaksian, atau menyampaikan secara palsu, atau berpaling, enggan menjadi 
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saksi, maka sesungguhnya Allah senantiasa maha mengetahui segala apa 

yang kamu kerjakan yang sekecil-kecilnya sekalipun Q.S An Nisa Ayat 135 

telah menegaskan agar keadilan dilaksanakan secara tegas terhadap setiap 

orang baik keluarga sendiri ataupun orang lain, baik orang kaya maupun 

miskin. Atribut lahiriah tidak boleh dijadikan alasan dalam suatu penetapan 

hukum. Dalam konteks di atas keasamaan di hadapan hukum, berlaku adil 

kepada semua, baik miskin ataupun kaya, ayah, ibu, atau keluarga. 

Kandungan Q.S An Nisa Ayat 135, secara umum Allah SWT 

memerintahkan agar berlaku adil sesama manusia, karena dengan tegaknya 

keadilan akan tercapai kemaslahatan umat.  

Disamping itu dalam menegakkan keadilan harus mengutamakan 

kebenaran, meskipun terhadap diri sendiri, kedua orang tua, dan kaum 

kerabat, tanpa membeda-bedakan status sosial, kaya ataupun miskin.
105

 

2. Hadis 

Hampir semua fuqaha sepakat bahwa As-Sunnah merupakan sumber 

hukum Islam kedua setelah Al-Quran. As-Sunnah menurut para ahli hadis 

dipahami sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi, baik berupa 

perkataan (qauly), perbuatan (fi‟liy), maupun ketetapan (taqriry).
106

 Bahkan, 

sebagian ulama, misalnya Asy-Syatibi menyebutkan As-Sunnah sama 

kuatnya dengan Al-Quran. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan: pertama, 

bahwa Al-Quran yang bersifat mujmal memerlukan penjelasan As-Sunnah, 

sehingga tampak lebih dominan daripada Al-Quran. Kedua, ada beberapa ayat 
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Al-Quran yang memiliki makna ganda, sedangkan As-Sunnah memberikan 

alternatif sebagai pilihan.
107

 

Istilah Advokat juga terdapat disebut dalam hadis. Sebagai mana yang 

terdapat dalam sebuah Hadis  sebagai berikut: 

ُهَما  َعْن اْبنُ  ِشَها ٍب َأنَّ َساِلًما َأْخبَ َرُه َأنَّ َعْن َعْبَد اهلِل ْبَن ُعَمَر َرِضَي اهللُ َعن ْ
َاْخبَ َرُه َأنَّ َرُسْوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل: اْلُمْسِلُم َاُخو اْلُمْسِلِم الَ 

َكاَن اهلُل ِِف َحاَجِتِو ، َوَمن    ِخْيوِ َيْظِلُمُو َواَل ُيْسِلُمُو، َوَمْن َكاَن ِِف َحاَجِة أَ 
فَ رََّج َعْن ُمْسِلٍم ُكْربًَة فَ رََّج اهللُ َعْنُو ُكْربًَة ِمْن ُكُر بَاِت يَ ْوِم الِقَياَمِة، َو َمْن َستَ َر 

 .ُمْسِلًما َستَ َرُه اهللُ يَ ْوَم الِقَياَمةِ 
108 

 

Artinya:Dari Ibnu Syihab bahwa Salim mengabarkan kepadanya, 

sesungguhnya Abdullah bin Umar RA mengabarkan kepadanya 

bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Seorang muslim adalah saudara 

muslim yang lain, tidak boleh mengdzaliminya dan tidak 

menyerahkannya. Barangsiapa mengusahakan kebutuhan 

saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. 

Barangsiapa melapangkan satu kesusahan seorang muslim, maka 

Allah akan melapangkan satu kesusahan diantara kesusahan-

kesusahannya pada hari Kiamat. Barangsiapa menutub (aib) 

seorang muslim, maka Allah akan menutupi (aib)nya pada 

hari Kiamat. (H.R. Al Bukhari ). 

 

Hadis ini memotivasi agar seorang advokat selalu siap melayani klien 

yang mengharapkan bantuannya dalam menyelesaikan sengketa. Advokat 

dalam konteks ini dipandang sebagai seseorang yang mempunyai kemampuan 

profesional mendampingi orang yang memerlukan bantuan hukum seperti 

yang diungkap kan Rasulullah SAW. dalam Hadis:  
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َمأرُ  ُوسِّدَ  ِإَذا ِلوِ  َغيأرِ  ِإَلى اْلأ  109 البخاري( السَّاَعَة) فَان أَتِظرِ  َأىأ
Artinya: Apabila kepengurusan itu diserahkan kepada orang yang bukan 

ahlinya maka tunggulah kehancurannya. (H.R. al-Bukhârî). 

 

Hadis ini mengisyaratkan bahwa bagi orang awam yang hendak 

menyelesaikan suatu perkara hukum maka dianjurkan untuk mengadukannya 

kepada advokat.  Sebab jika tidak melaporkannya maka boleh jadi hak-hak 

dalam suatu sengketa akan dirampas oleh orang lain. Dalam hubungan ini ada 

juga petunjuk dalam sabda Rasulullah SAW. sebagai berikut:  

  110َأدِّ اَْلَمانََة ِإَلى َمِن ائأ َتَمَنَك، َوالَ َتُخنأ َمنأ َخاَنكَ 
Artinya: Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan 

janganlah kamu mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu. 

(H.r. Abû Dâwud). 

 

Hadis di atas mengisyaratkan kepada para advokat yang sedang 

melayani kliennya agar dapat bersikap amanah ketika ia disuruh untuk 

mewakilinya.  

3. Ijtihad 

Ijtihad dapat dikatakan sebagai rekonstruksi pemikiran seorang faqih di 

dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum baru yang dilakukan melalui 

penalaran akal secara mendalam disertai bukti-bukti dan hujjah yang kuat 

dengan tetap berpegang pada sumber pada pokok, yakni Al-Quran dan As-

Sunnah. Karena ia merupakanrekonstruksi pemikiran akal, ada dua 
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kecendrungan produk ijtihad, yaitu bisa jadi hasil ijtihad seseorang itu benar, 

tetapi bisa juga salah atau keliru.
111

 

Diantara hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama dan dua aliran 

besar dalam hukum Islam tentang kedudukan sumber-sumber hukum Islam 

tentang kedudukan sumber-sumber hukum Islam adalah sebagai berikut. 

Pertama, masalah hadist atau sunnah yang diperdebatkan sisiorisinilitas dan 

validitasnya, baik dari segi sanad, rawi maupun materi (matan) hadistnya, 

serta tingkat orientasi dan kecendrungan ulama didalam memakai hadist 

sebagai dasar hukum. Kedua, perbedaan pendapat tentang sumber hukum 

Islam, selain Al-Quran dan As-Sunnah, yakni: ijma‟, qiyas, istihsan, istishad, 

istishlah, maslahah al-mursalah, dan sebagainya.Akan tetapi, pada intinya, 

ijtihad diakui oleh para ahli hukum sebagai sumber hukum (dalil aqli) yang 

paling sering digunakan mereka ketika merumuskan hukum syara‟ dan 

menjelaskan aspek-aspek yang tidak dijelaskan secara terperinci di dalam 

nash. Ijtihad yang oleh para ahli hukum modern sering diidentikkan dengan 

Islamic jurisprudence membuka ruang yang cukup luas bagi upaya 

pengembangan dan penemuanteori-teori hukum baru, termasuk teori-teori 

yang erat kaitannya dengan bantuan hukum dan kepengacaraan. Berkenaan 

dengan hal tersebut, perumusan konsep bantuan hukum dan kepengacaraan 

dalam hukum Islam yang kini digunakan sebagai upaya hukum oleh umat 

muslim cenderung dipengaruhi beberapa hal. Pertama, kehadiran para ulama 

mazhab yang memiliki persepsi yang berbeda mengenai rumusan norma dan 
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sistem hukum Islam. Kedua, hukum Islam dalam perkembangannya telah 

bergeser dari sudut normativitas syariat yang bersifat umum menjadi fiqh 

sebagai hukum substantif. Ketiga, perbedaan menggunakan metode hukum 

Islam melahirkan produk hukum yang berbeda pula. Keempat, anasir-anasir 

hukum ke dalam wilayah pengkajian hukum Islam, menyebabkan hukum 

Islam berlaku fleksibel dan rigid. Landasan kerja advokat sampai saat ini 

hanya menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2003 tentang Advokat dan Kode Etik Profesi Advokat sebagai tatanan dalam 

menertiban kerja mereka sendiri melalui berbagai organisasi advokat. Adokat 

juga ditur dalam Undang-undang mengenai Advokat yaitu:
112

 

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan 

Pokok Kekuasaan Kehakiman Bab VII Bantuan Hukum.  

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Bab 

I dan Bab VII Bantuan Hukum. 

3. Undang-undang Nomor.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Bab 

III Kekuasaan Mahkamah Agung Pasal 36.  

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Bab III, 

Kekuasaan Pengadilan Pasal 54. 

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara Pasal 57 ayat (1) 
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D. Advokat Dalam Peraturan Perundang-Undangan 

1. Pengertian Advokad 

Kata advokat, secara etimologis dari bahasa latin, yakni advocatus, yang 

berarti to defend, to call to one‟s aid to vouch o warrant. Atau to speak in 

favour of or depend by argument, to support, indicate, or recommanded 

publicy.
113

 Dalam pengertian lain, Advokat diartikan sebagai sebuah kata 

benda, subyek. Dapat berarti seseorang yang melakukan atau memberikan 

nasihat (advis) dan  pembelaan  (mewakili)  bagi  orang  lain.  Pembelaan  

dilakukan  terhadap institusi formal (peradilan) maupun informal (diskursus). 

Konsep   advokat memiliki korelasi dengan pengacara (lawyer).
114

 

Menurut Balck‟s Law Dictionary pengertian advokat adalah: 

To speak in favour of or defend by argument (berbicara untuk 

keuntungan dari atau membela dengan argumentasi untuk seseorang), 

sedangkan orang yang berprofesi sebagai advokat adalah one who assists, 

defend, or pleads for another. Who renders legal edvice and aid, plead 

the cause of another before a court or a tribunal, a counselor (seseorang 

yang membantu, mempertahankan, atau membela untuk orang lain. 

Seseorang yang memberikan nasehat hukum dan bantuan membela 

kepentingan orang lain di muka pengadilan atau sidang, seorang 

konsultan).
115

  

 

Dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tantang advokat, menyatakan 

bahwa:  

Advokat adalah orang yang memberi jasa hukum, baik di dalam maupun 

di luar pengadilan yang memenuhi persyaratanberdasarkan undang-
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undang yang berlaku, pengacara praktek ataupun sebagai konsultan 

hukum.
116

 

 

Luhut M.P menerangkan di dalam bukunya yang berjudul, Advokat dan 

Contempt of Court, kata advocaat (Belanda) yakni seorang yang telah resmi 

diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar mester in 

de rechten (Mr). Secara historis advokat termasuk salah satu profesi tertua 

dan dalam perjalananya, profesi ini bahkan dinamai sebagai officum nobile, 

jabatan yang mulia.
117

 Dalam buku lain kata advocatus (latin) mengandung 

arti seorang ahli hukum yang memberikan pertolongn atau bantuan dalam 

soal-soal hukum.
118

 Dimana pertolongan atau bantuan ini bersifat memberi 

nasehat-nasehat sebagai jasa yang baik, yang kemudian perkembanganya 

dapat diminta oleh siapapun yang memerlukan, serta membutuhkannya 

untuk membantu beracara dalam hukum. Begitu juga di dalam kamus umum 

bahasa Indonesia terbitan PN Balai Pustaka, 1976, disebutkan bahwa 

advokat adalah pengacara atau ahli hukum yang berwenang bertindak 

sebagai penasehat atau pembela perkara dalam pengadilan.
119

 Pada zaman 

Belanda kata advokat selalu bersamaan penyebutannya dengan prosureur 

(pengacara), tetapi menurut Subekti, ia membedakan istilah advokat dengan 

prosureur. Menurutnya advokat adalah seorang pembela dan penasehat, 

sedangkan prosereur adalah seorang ahli hukum acara yang memberikan 
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jasa-jasa dalam mengajukan perkara ke Pengadilan dan mewakili orang-

orang yang berperkara di muka Pengadilan.
120

 

 Pada zaman kerajaan Romawi peranan advokat hanya memberikan 

nasehat-nasehat, sedangkan yang bertindak sebagai pembicaranya adalah 

yang dinamakan Patronus-Prosureur. Dalam prakteknya yang bertindak 

dalam beracara di dalam hukum hanyalah seorang advokat sebagai seorang 

yurist dan tidak boleh prosureur. Adapun mengenai kata prosureur berasal 

dari bahasa latin yaitu “Pro-curo” artinya “wakil”sehingga semenjak tahun 

1979 istilah tersebut dipersatukan menjadi advocaat-prosureur. Dalam artian 

seorang advocaat adalah otomatis menjadi prosureur, namun sebaliknya 

tidak setiap prosureur otomatis menjadi advocaat,
121

 di Indonesia memaknai 

kata advocaat-prosureur yang sudah dibakukan menjadi satu nama yaitu 

advokat yang mana nantinya advokat ini dapat beracara di Pengadilan 

maupun di luar Pengadilan (litigasi dan non-litigasi). Advokat ini identik 

dengan pengacara harus dalam artian pengacara yang lulusan sarjana 

hukum, ahli hukum seorang yurist, otomatis ini untuk membedakan antara 

pengacara yang bukan ahli hukum.
 122

  Konsep bantuan hukum pada masa 

sekarang ini telah dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan 

(welfare state), sehingga hampir setiap pemerintahan dewasa ini membantu 

program bantuan hukum sebagai bagian dari program, serta fasilitas 
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kesejahteraan dan keadilan sosial.
123

 “Keberadaan advokat ini dikalangan 

masyarakat masih menganggap bahwa para mereka merupakan orang yang 

membela orang-orang yang salah.”
124

 Padahal tidak seperti itu, advokat 

memiliki kode etik atau aturan bagi para advokat dalam melakukan praktek 

pemberian bantuan hukum. 

2. Sejarah Advokat 

Istilah advokat sudah ada sejak zaman Romawi. Dimana jabatan atau 

profesinya disebut dengan nama Officium Nobile (profesi yang mulia)”.
125

 

Para advokat pada saat itu mengabdikan kepada masyarakat dan tidak hanya 

untuk dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk turut menegakkan hak asasi 

manusia, dan mereka menolong orang-orang yang terjebak dengan hukum dan 

melanggar aturan tanpa mengharap menerima imbalan atau honorarium. 

Orientasi mereka banyak mengenai bantuan hukum terhadap orang miskin. 

Pada zaman Romawi pemberian bantuan hukum oleh Patronus hanyalah 

didorong oleh motivasi untuk mendapat pengaruh dalam masyarakat.
126

 Kala di 

Indonesia dikenal dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma 

khususnya kepada masyarakat miskin dan buta hukum. Pada zaman ini 

pemberian bantuan hukum dari penguasa hanyalah didorong oleh motivasi 

untuk mendatangkan pengaruh dalam masyarakat.  
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Pertengahan zaman Romawi bantuan hukum mendapat motivasi baru 

sebagai akibat pengaruh agama Kristen,
 127

 dengan adanya advokat Gereja 

(kerkelijke advocaten) yaitu advokat yang tugasnya memberikan segala macam 

keberatan-keberatan dan atau nasehat-nasehat dalam suatu acara pernyataan 

suci bagi seorang yang telah meninggal.
 128

 Momen ini memberikan motivasi 

kepada keinginan orang untuk berlomba-lomba memberikan sesuatu dalam 

bentuk membantu si miskin, dengan itu pula tumbuh nilai-nilai kemuliaan 

(nobility) dan kesatrian (chivalry) yang sangat diagungkan orang.
 129

  

Indonesia memiliki sejarah tentang advokat yang terbagi atas 3 (tiga) 

zaman, (zaman pemerintahan Hindia Belanda, zaman balatentara Jepang, dan 

zaman Republik Indonesia atau zaman kemerdekaan). Pertama, Zaman Hindia 

Belanda. Pada zaman ini para pihak yang berperkara diwajibkan untuk 

mewakili kepada seorangprosureur yaitu seorang ahli hukum yang untuk itu 

mendapat perizinan dari pemerintah. Kewajiban ini tertuang dalam pasal 106 

(1) Reglement of de Burgenlijke  

Rechtsvordering (B.Rv) bagi penggugat sedangkan untuk tergugat dalam 

pasal 109 (B.Rv).
130

 Zaman ini pula dikenal dengan adanya 2 (dua) sistem 

peradilan. Pertama, hierarki peradilan untuk orang-orang Eropa yang 

dipersamakan (Residentie gerecht, Raad van Justitie, dan Hoge Rechtshof). 

Kedua, hierarki peradilan untuk orang-orang pribumi atau masyarakat 

Indonesia asli yang dipersamakan (District Gerecht Regent Cheps Gerecht, dan 
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Lanraad). Dalam prakteknya orang-orang Belanda lebih diutamakan dari pada 

orang-orang Indonesia. Advokat terbatas dalam memberikan bantuan hukum 

jika mereka bersedia, bersedia membela orang-orang yang dituduh diantara 

hukuman mati dan atau hukuman seumur hidup.
 131

 

Keberadaan advokat ini sangat membatu dalam proses beracara di 

Pengadilan kepada klienya, karena pada zaman pemerintahan Hindia Belanda 

sangat sulit untuk menjadi seorang advokat, diantaranya harus Doctor atau 

Mester Inde Rechten, dan sudah magang selama 3 (tiga) tahun, itu pun juga 

harus lulusan dari Universitas Negeri Belanda atau RHS di Jakarta, diangkat 

oleh Gubernur Jendral dan lulus ujian mata kuliah Hukum Perdata, Hukum 

Pidana, Hukum Dagang, dan Hukum Tata Negara.
132

 

Advokat pada zaman Hindia Belanda ini sangat mahal sehingga hanya 

orang-orang yang memiliki status tinggi saja yang dapat mewakilkan 

perkaranya di Pengadilan, karena kebanyakan orang pribumi sangat miskin 

karena selain merampas kekayaan di Indonsia mereka juga memaksa orang 

Indonesia untuk bekerja membangun infrastruktur bangunan maupun jalan agar 

mempermudah transportasi mereka, padahal untuk beracara di Pengadilan 

harus benar-benar orang yang tau tatacara serta memahami mengenai hukum, 

atau setidaknya ada nasehat-nasehat yang diberikan kepada orang yang 

terjebak dengan hukum karena melanggar peraturan yang ada. Dalam beracara 

masalah pidana jika terdakwa buta akan hukum dan tidak ada advokat yang 

membantunya untuk memberikan pertolongan maupun nasehat-nasehat yang 
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baik tentang hukum, karena perkataan yang keluar dari terdakwa dapat menjadi 

bumerang bagi dirinya dan memperberat hukumannya, begitu halnya dengan 

beracara masalah perdata, seorang hakim sangat memerlukan penjelasan-

penjelasan yang berguna dan berfaedah dalam hukum, agar suatu putusan yang 

dilakukan oleh hakim benar-benar tepat,
133

 perlu adanya pengacara untuk 

menjelaskan semua itu, keberadaanya untuk meghindarkan segala hal yang 

tidak berfaedah dan tidak berguna, karena dalam beracara di Pegadilan butuh 

waktu, tenaga dan pikiran untuk dapat sampai pada putusan hakim. 

Legalisasi tentang advokat-prosureur ini dalam zaman Pemerintahan 

Hindia Belanda atau Rechterlijke Organisation (RO) yakni: S.1847 – 23 jo 

S.1848-57, dalam hal ini pada BAB VI tentang, Advokat dan Pengacara, 

diantaranya pasal 185. Para advokat sekaligus menjadi pengacara, sifat dan 

pemberi jasa dalam pekerjaan yang bersangkutan dengan jasa, ditetapkan 

dengan peraturan mengenai hukum acara perdata dan hukum acara pidana (R.v. 

23, 28 dst.,S.v 101, 120, 180).
134

 “Menurut Adnan Buyung Nasution, bahwa 

advokat pertama bangsa Indonesia adalah Mr. Besar Martokoesoemo yang baru 

membuka kantornya di Tegal dan Semarang pada tahun 1923”.
135

 Kedua, 

Zaman Balatentara Jepang, zaman ini sangat berbeda dengan zaman Hindia 

Belanda, itu terlihat dengan adanya pemberian hak sama kepada pribumi 

maupun orang-orang Belanda di muka Pengadilan dimana sebelumnya adanya 

perbedaan perlakuan di Pengadilan antara golongan Eropa dan golongan 

pribumi asli Indonesia, karena terjadi pelegalan dengan munculnya Undang-
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undang No.1 Tanggal 7 Maret 1942, untuk Jawa Madura yang dilakukan 

Balatentara Jepang yang bernama Dai Nippon. Selain hal tersebut di atas 

tepatnya pada bulan April 1942 terjadi sebuah pengaturan yang dilakukan oleh 

Balatentara Jepang yaitu mengenai susunan dan kekuasaan pengadilan. Adapun 

pengaturan tersebut mengenai Pengadilan tingkat satu atau pengadilan Negeri 

yang disebut Tihoo Hooindan untuk perkara tingkat kedua disebut Koo Too 

Hooin. Mengenai asas kebebasan beracara bagi orang yang berperkara di 

Pengadilan tidak boleh sendiri dan jika yang bersangkutan sedang sakit dapat 

diwakili orang tua atau walinya.
 136

 Inti dari asas tersebut yaitu tidak harus 

menggunakan jasa bantuan hukum dalam beracara di pengadilan dan dapat 

pula diwakilkan, jika terdakwa benar-benar sakit atau tidak bisa beracara di 

Pengadilan keberadaan ini berlanjut hingga tahun 1946, sehingga kekuasaan 

Jepang telah merata di Indonesia. Ketiga, zaman Republik Indonesia atau 

zaman kemerdekaan, setelah kemerdekaan Republik Indonesia, kondisi 

pengacara Indonesia sebagaimana ditemukan pada masa penjajahan Belanda 

terus berlanjut akibat pilihan konstitusinya, yaitu pasal 2 aturan peralihan 

Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :  

“Segala Badan Negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku 

selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”
137

 

 

Secara otomatis produk hukum yang diberlakukan tetap masih berlaku 

selama produk hukum tersebut belum ada yang baru atau yang 

menggantikannya. Sejarah panjang pengacara setelah Indonesia merdeka, pada 
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masa demokrasi terpimpin, masa orde lama, orde baru sampai sekarang 

eksistensi pengacara dalam sistem hukum di Indonesia jelas dipengaruhi oleh 

idiologi kolonial yang memperkecil ruang gerak bagi perkembangan pengacara 

Indonesia. Kemudian secara nyata diakhir perkembangannya peran eksternal 

pengacara lebih banyak digantikan oleh lembaga-lembaga bantuan hukum serta 

organisasi-organisasi non-pemerintah yang bergerak dibidang hukum. 

3. Organisasi Advokat 

Untuk menjadi seorang advokat ada syarat syarat umum yang di atur oleh 

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, adapun syarat 

khususnya adalah berlatar belakang pendidikan tinggi hukum maksudnya 

lulusan Fakultas Hukum, Fakultas Syari‟ah, Perguruan Tinggi Hukum Militer, 

Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Lulusan sarjana tidak cukup untuk menjadi 

seorang advokat, apalagi yang lulusan dari fakultas syari‟ah, masih di terjadi 

perselisihan pendapat dikalangan pengurus organisasi, terhadap pengetahuan 

lulusan Fakultas syari‟ah dibidang hukum acara. Sebab dinilai hanya ahli 

dibidang hukum Islam saja namun kurang memahami hukum yang sifanyanya 

umum dan dikarenakan kurikulum yang diajarkan di fakultas Syari‟ah masih 

sangat jauh dari kurikulum yang diajarkan di fakultas hukum. Hampir semua 

ilmu yang seharusnya dimiliki oleh seorang advokat diajarkan oleh fakultas 

hukum. Namun hal tersebut sudah dijawab oleh fakultas sayari‟ah dengan 

sudah melakukan pembenahan dibidang kurikulum. Biasanya sebelum seorang 

menjadi advokat, diwajibkan mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat 

(PKPA) yang diselenggarakan oleh organisasi advokat. Dalam proses 
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pembelajaran ini, semua keilmuan yang berkaitan dengan advokat akan 

diajarkan secara terus menerus. Terutama sekali mengenai hukum acara pidana 

dan hukum acara perdata, hukum acara tata usaha negara, etika profesi, dan 

berbagai ilmu yang mendukung lainya. Setelah dinyatakan lulus PKPA, 

seseorang diwajibkan mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA) yang diadakan 

oleh organisasi advokat untuk menentukan layak atau tidaknya seseorang 

dinyatakan lulus sebagai pengacara. Kemudian setelah dinyatakan lulus, 

diwajibkan untuk magang selama dua tahun di kantor advokat sebagaimana 

yang diharuskan dalam Pasal 3 huruf (g) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2003 tentang Advokat yang menyatakan “Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) 

tahun terus menerus pada kantor advokat”.
138

  

Undang yang berlaku maka selanjutnya bisa diangkat oleh Organisasi 

Advokat dan di buatkan salinan keputusan pengangkatan Advokat yang 

nantinya di asampaikan kepada MA dan Menteri , setelah itu harus disumpah 

jabatan di Pengadilan Tinggi setempat berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) UU No 18 

tahun 2003. Saat mengucap sumpah harus memekai toga, sesuai Keputusan 

Menteri Kehakiman Republik Indonesia No; M. 07. UM.01.06.Tahun 1983. 

Setelah sumpah dilaksanakan maka salinan berita acaran sumpah diserahkan 

kepada panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkautan dikirim ke Mahkamah 

Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat untuk arsip Negara.  

Untuk melaksanakan ketentuan UU Advokat tersebut, dibentuklah 

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pada tanggal 7 April 2005. Peradi 
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merupakan hasil bentukan Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang 

beranggotakan delapan organisasi advokat yang telah ada sebelum UU 

Advokat, yaitu
139

: 

 Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) 

 Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) 

 Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) 

 Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) 

 Serikat Pengacara Indonesia (SPI) 

 Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) 

 Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan 

 Asosiasi Pengacara Syari‟ah Indonesia (APSI). 

4. Syarat-Syarat Menjadi Advokat 

Dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman, untuk pengangkatan 

seorang advokat disebut dengan istilah penasehat hukum. Padahal pada saat ini 

profesi penasehat hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 

kehidupan masyarakat serta perkembangan hukum nasional. Karena itu dirasa 

perlu adanya kesamaan tentang apa yang disebut penasehat hukum atau 

advokat.  

Untuk menjadi seorang advokat tidak bisa sembarang orang, ia 

memerlukan persyaratan khusus, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan 

perkembangan problematika hukum. Seseorang yang akan menjadi seorang 

advokat harus mampu mempersiapkan diri, dengan segala kemampuan 
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terutama, yang berkaitan dengan pengetahuan hukum, baik hukum formil 

maupun materiil. Performance seorang advokat tidak hanya ditampilkan secara 

fisik semata, akan tetapi yang terpenting adalah sifat, sikap serta kepribadian 

sebagai prototip terpenting. Menurut Rampuan Rambe, seorang advokat selalu 

harus fleksibel, kreatif dan mempunyai kualifikasi serta karakter pribadi yang 

substantife, antara lain sebagai seorang advokat harus mempunyai dosis 

fighting spirit yang cukup, karena tanpa adanya hal tersebut, maka akan sulit 

bagi seorang advokat untuk dapat bekerja secara maksimal.
140

 

Di samping itu pada dasarnya, seorang advokat selain harus mempunyai 

kualifikasi kepribadian yang baik, masalah independensi juga sangat penting, 

supaya mereka dapat mengerjakan tugas dengan baik dalam membela kliennya, 

tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Karena dengan independensi 

inilah yang merupakan penjamin tegaknya hukum bagi para pencari keadilan.  

Demi terpenuhinya persyaratan kualifikasi dan independensi bagi 

seorang advokat, maka proses pengangkatannya, dilakukan secara selektif 

yakni melalui tes pengetahuan hukum dan tes kepribadian, sebagaimana yang 

diatur oleh undang-undang. Pada masa lalu seorang advokat diangkat 

berdasarkan Staatsblad tahun 1848 No. 57 tentang Reglement op de 

Rechtterlijke Organisatie en het beleid de Justice atau yang kemudian 

disingkat dengan RO. Sedangkan menurut Pasal 186 RO tersebut, advokat 

yang merangkap Procureur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Jendral. 

Dimana seharusnya dibaca presiden, yang praktiknya dilaksanakan oleh 
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Menteri Kehakiman. Persyaratan pengangkatan advokat/pengacara/penasehat 

hukum menurut RO tersebut adalah warga Hindia Belanda yang semestinya 

sekarang dibaca warga Negara Indonesia dan tentunya berijazah Meester in de 

Rechten atau sarjana dalam ilmu Hukum. Akan tetapi, berhubung RO tidak 

berlaku lagi, untuk pengangkatan seorang advokat diatur dalam Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 047/TUN/III/1989 tanggal 18 Maret 1989 tentang 

Penerimaan Calon Pengacara Praktik dan Advokat (Penasehat Hukum). 

Adapun surat edaran ini, mengatur dari mulai proses penerimaan, panitia 

pelaksana, penentuan syarat-syarat permohonan calon, materi ujian sampai 

kepada peranan dan keterlibatan organisasi profesi penasehat hukum.
141

 

Adapun peran keterlibatan sebuah organisasi tersebut, adalah bahwa seorang 

calon advokat harus mengikuti ujian kode etik, yang diselenggarakan oleh 

asosiasi atau organisasi, di mana seorang advokat akan mencatatkan dirinya 

sebagai anggotanya. Adapun dalam Undang-undang advokat, seorang dapat 

diangkat menjadi seorang advokat, sebagaimana yang diatur pada pasal-pasal, 

antara lain:  

Pasal 22, berbunyi:  

1. Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana hukum yang berlatar 

belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan 

khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi advokat untuk 

memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diatur didalam undang-undang 

ini. 

2. Salinan surat keputusan pengangkatan yang sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri. 
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Ketentuan di atas dimaksudkan, agar advokat dalam menjalankan 

praktiknya selalu dapat dipantau oleh Mahkamah Agung, selain juga dipantau 

oleh organisasi advokat sendiri. Di samping itu juga, secara administratife 

keberadaan advokat perlu didata, baik mengenai tempat praktiknya maupun 

jumlah advokat yang berpraktik.  

Pasal 3, berbunyi:  

1. Untuk dapat diangkat menjadi advokat sekurang-kurangnya memenuhi 

persyaratan sebagai berikut; (a) warga Negara Indonesia; (b) bertempat 

tinggal di Indonesia; (c) bukan pegawai negeri atau anggota tentara 

nasional Indonesia atau kepolisian Negara republik Indonesia; (d) berusia 

sekurang-kurangnya 25 tahun; (e) berijazah sarjana hukum dari fakultas 

hukum universitas negeri atau universitas swasta Indonesia yang diakui 

atau yang disamakan atau berijazah hukum luar negeri terakreditasi; (f) 

lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat; (g) magang sekurang-

kurangnya dua tahun terus-menerus pada kantor advokat; dan (h) tidak 

pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana kejahatan yang 

diancam pidana penjara 4(empat) tahun atau lebih. 

2. Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana 

dimaksud ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan 

diri pada bidang hukum tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan 

oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c tidak berlaku 

bagi advokat yang menjalankan profesi nonlitigasi yang berkarya di 

lembaga pendidikan dibidang hukum. 

 

Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada advokat untuk 

mengembangkan profesionalisme di bidang hukum dan ilmu tertentu, misalnya 

bidang pasar modal, hak atas keyakinan intelektual (HAKI), perbankan dan 

lain-lainnya.   

5. Landasan Yuridis Advokat 

Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang- 

Undang Dasar 1945, untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat 

adanya lembaga pemberi jasa hukum yang profesional yang diharapkan dapat 
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memberikan suatu keadilan, kebenaran, kepastian hukum dan supremasi 

hukum kepada klien pada kasusnya dan masyarakat pencari keadilan pada 

umumnya. Oleh karena itu, O. Notohamidjojo yang disadur E. Sumaryono 

dalam bukunya Etika Profesi: Norma-norma Bagi Penegak Hukum 

mengungkapkan bahwa ada empat norma yang penting dalam penegakan 

hukum,  yaitu: 1) Kemanusiaan, artinya dalam penegakan hukum,  manusia 

senantiasa diperlakukan sebagai manusia; 2) Keadilan, artinya kehendak yang 

ajeg dan kekal untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi 

haknya; 3) Kepatuhan, artinya pemberlakuan hukum harus diperhatikan unsur 

kepatuhan dalam masyarakat; dan 4) Kejujuran, artinya penegak hukum harus 

bersikap jujur dalam menangani hukum serta dalam menangani 'justutiable' 

yang berupa untuk mencari hukum dan keadilan.
142

 

Salah satu tuntutan reformasi sejak tahun 1998 di Indonesia, untuk 

mengatasi krisis multi dimensi adalah mereformasi hukum yang terfokus pada 

masalah penegakan hukum. Namun sangat disayangkan setelah sepuluh tahun 

reformasi berlalu hingga kini masalah penegakan hukum belum juga 

menampakkan hasil yang signifikan sesuai tujuannya yaitu menciptakan 

masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur sebagaimana yang dicita-citakan 

dalam proklamasi 1945. Berlarut-larutnya penyelesaian krisis multi dimensi 

salah satunya disebabkan oleh terjadinya kekacauan hukum (judicial disarray) 

yang menuntut untuk segera dilakukan reformasi dalam bidang hukum dengan 

melakukan perubahan dan pembaharuan total terhadap seluruh sistem hukum 
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(legal system) dan penegakan hukum (law enforcement), terutama terhadap 

lembaga  dan  aparat  penegak  hukum  kita  seperti  hakim,  jaksa,  polisi dan 

advokat sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1 Butir 1 dan 2 UU No. 18 

Tahun 2003. Sebagai konsekuensi adanya reformasi tersebut telah terjadi 

beberapa kali perubahan terhadap UUD 1945 (1999-2002) yang membawa 

perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, baik dalam 

pelembagaan kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudisial (kekuasaan 

kehakiman). Berbagai persoalan yang membelit eksistensi kekuasaan 

kehakiman sebagaimana dipaparkan di atas menjadi salah satu agenda penting 

reformasi, sehingga pada perubahan UUD 1945
143

, Pasal-pasal yang mengatur 

tentang kekuasaan kehakiman mengalami perubahan yang cukup signifikan. 

Akibat dari perubahan pengaturan kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945, 

maka telah dikeluarkan beberapa undang-undang yang terkait dengan 

kekuasaan kehakiman salah satunya adalah UU No. 18 tahun 2003 Tentang 

Advokat
144

. Salah satu lembaga yang memiliki peranan yang sangat urgen dan 

mutlak diperlukan dalam struktur negara modern dan mewadahi salah satu 

komponen dalam negara hukum adalah kekuasaan kehakiman yang bebas, 

mandiri dan bertanggung jawab. Kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai 

lembaga pengontrol terhadap pelaksanaan hukum dalam negara hukum. 

Sedemikian  pentingnya  lembaga  kontrol  terhadap  berlakunya  hukum  ini 

sehingga mutlak diperlukan suatu lembaga kekuasaan kehakiman yang tidak 
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hanya sekedar ada, memiliki fasilitas yang diperlukan, mampu menyelesaikan 

perkara yang muncul, namun lebih dari itu juga harus bersyaratkan sebuah 

predikat yang bersih dan berwibawa dalam rangka untuk mewujudkan 

penegakan hukum dan keadilan
145

. Kekuasaan  kehakiman  yang  bebas  dari  

segala  campur  tangan  dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi advokat. 

Profesi advokat adalah profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, 

untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian 

hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, 

ke-adilan, dan hak asasi manusia. 

Tantangan besar  yang terus membayangi perkembangan advokat di 

Indonesia adalah upaya  menempatkan kedudukan,  fungsi dan kewenangan 

advokat yang tepat dalam interaksinya dengan masyarakat maupun negara. 

Idealnya dalam hubungan timbal balik tersebut masyarakat akan memberikan 

legitimasi  berupa  kepercayaan  atas  janji  publik  yang  dinyatakan  advokat 

dalam mengupayakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Sementara di sisi 

lain, negara akan memastikan terjaminnya kepentingan masyarakat dalam 

menyelenggarakan sistem peradilan, yang juga berarti menyediakan yurisdiksi 

bagi advokat agar mampu memenuhi janjinya kepada publik.
146

 

Dalam negara hukum, keberadaan,  kedudukan,  fungsi  dan kewenangan   

advokat diperlukan   dalam   hubungannya   dengan   proses penegakan hukum, 

termasuk ikut andil dalam menjamin hak seseorang yang perlu diperhatikan 
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dan agar tidak diabaikan, sehingga seseorang yang dituntut pidana atau  

digugat  berhak  dan  dapat  didampingi  advokat  agar kepentingannya dapat 

dibela secara yuridis dengan memperhatikan hak-hak azasinya. Melalui jasa 

hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya 

keadilan berdasarkan  hukum untuk  kepentingan masyarakat pencari keadilan, 

termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam  menyadari hak-hak  

fundamental  mereka  di depan  hukum.  Advokat sebagai salah satu unsur 

sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi 

hukum dan hak asasi manusia. 

Keberadaan  advokat  di  Indonesia  diawali  sejak  zaman  Kolonial 

(Hindia Belanda), Revolusi Kemerdekaan, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, 

hing-ga sekarang ini. Sebagaimana halnya di tanah jajahan lainnya, 

keadvokatan Indonesia memiliki bentuk tidak seperti Advokat yang berasal 

dari orang-orang Belanda dan tidak sepenuhnya absah da-lam perhatian 

penjajahan Belanda. Pengaturan advokat pada pemerintahan kolonial dititik 

beratkan pada peranan kehendak eksekutif bukan kehendak hukum itu sendiri, 

hal  ini  merupakan  monopoli  bagi  pemerintahan  Hindia  Belanda   yang 

memberi sedikit gerak bagi tumbuhnya advokat pribumi. Advokat Indonesia 

yang pertama adalah Mr. Besar Marto Kusumo yang masuk dalan Rechthoce 

shool tahun 1909
147

.  

Advokat adalah sebuah profesi terhormat (officum nobile) yang dalam 

menjalankan  profesinya berada di bawah  perlindungan  hukum, undang- 
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undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan 

dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian,   

kejujuran,   kerahasiaan   dan   keterbukaan.   Advokat   selaku penegak hukum 

sejajar dengan penegak hukum lain seperti jaksa, polisi, maupun hakim di 

dalam menjunjung tinggi supremasi hukum, oleh karena itu satu sama lainnya 

harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara penegak hukum 

lainnya.  

Dilihat dari perannya yang sangat penting ini, maka profesi advokat 

sering disebut sebagai profesi terhormat atas kepribadian yang dimilikinya. 

Karena tugas pokok seorang dalam proses persidangan adalah mengajukan 

fakta  dan  pertimbangan  yang  ada  sangkut  pautnya  dengan  klien  yang 

dibelanya dalam suatu perkara sehingga demikian memungkinkan hakim 

memberikan putusan yang seadil-adilnya
148

. Advokat sebagai unsur aparat 

penegak hukum di Indonesia peranan tidak  perlu  lagi  diragukan,  baik  

pada masa sebelum  ataupun  sesudah Indonesia merdeka. Perjalanan sejarah 

Advokat yang panjang di Indonesia telah membuktikan bahwa  advokat telah  

memainkan  perannya  yang  tidak kecil dalam mewujudkan penegakan hukum 

yang adil dan berwibawa, kendatipun sebelum era reformasi, bila dilihat dari 

dasar hukum yang ada, keberadaan Advokat belum diatur secara khusus, 

karena masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik  

yang dikeluarkan pada masa Hindia Belanda maupun yang dikeluarkan oleh 

pemerintahan Indonesia. 
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Dalam sebuah essainya dengan  jelas  mendiskripsikan  dan menganalisis 

proses mengons-truksi (pencarian) bentuk negara hukum di Indonesia sejak 

1945
149

. Menurut Lev, Advokat LBH berperan penting dalam proses pencarian 

jati diri negara hukum di Indonesia, terutama sejak tahun 1970-an yang 

disponsori Peradin (Persatuan Advokat Indonesia).   Lev menyatakan : 

Private lawyers are a particularly impotant group in the history of 

cnstitutionalism, not because they are responsible for it or even all that 

essential to its evolution, but because they became the most articulate 

rationalizer of constitutionalist idea, in which they have a direct interest. 

 
Analisis yang diajukan Lev tersebut masih relevan hingga sekarang. 

Saat demokrasi terpimpin 1960 an, advokat profesional terkena dampaknya 

baik secara ekonomis maupun ideologis. Di era itu, para advokat profesional 

membela kepentingan kliennya yang berseberangan dengan Soekarno, 

kalangan  jurist  sebagai  kelompok yang  tidak  bisa  turut  serta  berevolusi 

sehingga sah kiranya untuk diintervensi. Proses campur tangan Soekarno di 

ranah peradilan terjadi sangat sistematis dengan bukti dibolehkannya kasus 

tertentu. Ini dijamin dalam Pasal 19 UU no. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan- 

ketentuan Pokok  Kekuasaan Kehakiman
150

. Lepas dari rezim Soekarno  tak 

berarti membuat advokat jadi makin bebas dan perannya pada pembaharuan 

hukum makin besar. Kontribusinya justru menurun seiring pertumbuhan 

ekonomi dan kenaikan pendapatannya. Kontribusi advokat profesional dalam 

gerakan pembaharuan hukum juga disebabkan ”lepasnya” LBH dari Peradin 
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pada awal 1980-an, dengan terbentuknya Yayasan LBH Indonesia, serta 

adanya perpecahan organisasi advokat di Indonesia. 

Dalam perkembangannya setelah diundangkan-nya Undang-Undang 

No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, organisasi advokat masih terjadi 

perpecahan yaitu antara Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan 

Kongres Advokat Indonesia (KAI), dimana kedua-duanya mengklaim bahwa 

PERADI  merupakan satu-satunnya wadah tunggal dari organisasi Advokat 

Indonesia, begitu juga sebaliknya KAI juga menganggap sebagai organisasi 

Advokat yang diamanatkan oleh UU No. 18 tahun 2003. Meskipun dalam 

organisasi advokat tersebut mengalami perpecahan, jangan sampai perpecahan 

tersebut membawa dampak yang nigatif terhadap sistem penegakan hukum di 

Indonesia.   

Pengaturan  Advokat  dalam  undang-undang  diharapkan  dapat 

memberikan dan meningkatkan citra profesi advokat dan menambah wibawa 

hukum (authority of law) dan supremasi hukum (supremacy of law) semakin 

ditegakkan. Apalagi advokat di dalam menjalankan tugas profesinya untuk 

membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang 

pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Disisi lain undang- 

undang advokat menjamin adanya hak kekebalan hukum (imunity) terhadap 

advokat didalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk membela kliennya 

sebagaimana yang di atur dalam Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 tentang 

Advokat. 
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Kebebasan profesi Advokat bersifat universal dan diakui oleh banyak 

negara terutama di negara-negara demokratis. Dengan adanya kebebasan 

profesi advokat, maka advokat dapat membela masyarakat (public defender) 

dan  memperjuangkan  kepentingan  masyarakat  tanpa  rasa  takut,  campur 

tangan, dan tekanan dari pihak manapun juga. Kebebasan profesi advokat atau 

yang secara internasional dikenal dengan independence of the legal profession 

merupakan  syarat   mutlak  terciptanya  suatu  peradilan  bebas  dan  tidak 

memihak (independent and Impartial Judiciary), dengan tetap menjaga etik 

profesi. Masyarakat pada hakekatnya senantiasa mencari dan membutuhkan 

jasa  hukum (legal  services)  dan  pembelaan  (ligition)  dari advokat,  sebab 

advokatlah yang merupakan orang yang bisa mewakili kepentingan masyarakat 

di depan hukum. 

Profesi bantuan hukum pertama kali diatur dalam Reglement of  de 

Rechterlijke  Organisatie  en  het  Beleid  der  Justitie  in  Indonesie,  yang 

disingkat RO, Stb. 1842 Nomor 2 jo. St 1848 Nomor 57 Bab VI Pasal 185-

192 yang mengatur tentang Advokat dan Procueurs
151

. Undang-undang No.1 

Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan jalannya Pengadilan Mahkamah 

Agung Indonesia pasal 113 ayat (1) mengenai hak pemohon atau wakilnya 

yang sengaja dikuasakan untuk mengajukan permohonan kasasi
152

. 

Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.1 Tahun 1965 

tentang pokrol yang diartikan sebagai orang-orang yang memberikan bantuan 

                                                           
151 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 

(Jakarta: edisi revisi, cetakan ke-5, Prenada Media, 2012), hlm. 69 
152

Binziad Kadafi dkk, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, ( Jakarta: Pusat Studi 

Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001), hlm.56   



 
 

90 
 

 

hukum yang dilengkapi oleh Keputusan Menteri Kehakiman No.J.P14/2/11, 

pada  tanggal 7  Oktober  1965  tentang  Ujian  Pokrol  yang  dijalankan  oleh 

Ketua Pengadilan Negeri, Instruksi Mahkamah Agung No.6 Tahun 1969 

tentang Keseragaman Pungutan Dana bagi Permohonan sebagai pengacara, 

Surat Wakil Ketua MA No.MA/Pemb/1357/69 tentang Pengambilan Sumpah 

Pengacara oleh Ketua Pengadilan Tinggi, keputusan Mahkamah Agung 

No.5/KMA/1972  pada  tanggal  22  Juni  1972  tentang  Pemberian  Hukum 

hingga diperbarui oleh surat petunjuk MA No.047/TUN/III/1989. Undang 

undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan 

Kehakiman, pasal 38 mengenai “Bantuan Hukum
153

” Undang-undang No.8 

Tahun 1981 Pasal 69-74 yang mencakup hak dan kewajiban advokat dalam 

menjalankan tugasnya mendampingi tersangka atau terdakwa dan Undang-

undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. 

Selain itu dalam dunia hukum dikenal dengan istilah yurisdiksi, yang 

diartikan sebagi kewenangan bagi praktisi hukum dalam melaksanakan 

tugasnya, supaya menjadi jelas batasannya. Karenanya seorang advokat dapat 

beracara dimanapun diseluruh nusantara, dan dilakukan di semua badan 

peradilan, misalnya di lingkungan Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan 

Peradilan Tata Usaha Negara (SEMA No. 8 tahun 1987).
154

 

Adapun kedudukan seorang advokat ataupun seorang pengacara pada 

salah satu pengadilan tinggi sebagaimana tersebut dalam surat Keputusan 
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Menteri Kehakiman RI, hanya untuk kepentingan dan keperluan pengawasan 

belaka dan bukan sebagai pembatasan wilayah kerjanya sebagai advokat atau 

pengacara, yakni dengan menunjukkan kartu advokat yang dikeluarkan oleh 

pengadilan tinggi, dimana seorang advokat ini mendaftarkan diri, adapun kartu 

tersebut sifatnya hanya berupa tindakan administratife yang dimaksudkan 

sebagai kartu identitas, akan tetapi apabila kartu itu masa berlakunya telah 

berakhir, maka bukan berarti kedudukan serta profesinya sebagai seoarang 

advokat berakhir pula.  

Dengan menunjukkan fotokopy SK Menteri RI, maka seorang advokat 

tetap dapat beracara di muka Pengadilan. Sedangkan bagi seorang advokat 

yang mengadakan praktik beracara diluar wilayah hukum pengadilan tinggi di 

mana advokat tersebut terdaftar dengan tembusannya kepada ketua Mahkamah 

Agung RI, dan kepada ketua Pengadilan Tinggi (PTA, kalau Pengadilan Tinggi 

Agama), dimana ia hendak mengadakan praktik beracara.  

Pada dasarnya pekerjaan sebagai advokat merupakan profesi yang bebas, 

dalam artian tidak terdapat batas kewenangan dalam melakukan bantuan, 

pembelaan, perwakilan, maupun pendampingan terhadap kliennya. Khususnya 

dalam tindakan pidana, maka konsekuensi dari profesinya, maka ia mempunyai 

kewajiban sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.  

Demikian juga seorang advokat bebas melakukan tugasnya, baik yang 

berkaitan dengan kewenangan materi hukum maupun wilayah praktik di 

lembaga peradilan hukum manapun.  
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Abdul Manan menyatakan,
155

bahwasannya seorang advokat dapat 

beracaradimanapun diseluruh nusantara, dan semua wilayah peradilan 

tentunya, seperti di peradilan Umum, Peradilan Agama, peradilan Militer, dan 

peradilan Tata Usaha Negara (SEMA No. 8 Tahun 1987). Adapun kedudukan 

seorang advokat pada salah satu pengadilan Tinggi Sebagaimana disebutkan 

dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI hanya untuk keperluan 

pengawasan belaka dan bukan sebagai pembatasan wilayah kerjanya sebagai 

advokat atau pengacara. Sedangkan kartu advokat oleh pengadilan Tinggi 

dimana ia terdaftar, sifatnya hanya tindakan administrative sebagai kartu 

identitas apabila kartu anggota tersebut, maka keberlakuannya telah berakhir, 

namun bukan berarti kedudukannya sebagai seorang advokat atau pengacara 

selesai.  

Adapun advokat yang mengadakan praktik beracara diluar wilayah 

hukum pengadilan tinggi, dimana ia terdaftar dan berkedudukan, yakni cukup 

dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pengadilan Tinggi, dimana 

ia tercatat dengan tembusannya kepada ketua Mahkamah Agung RI, ketua 

pengadilan Tinggi (PTA dalam pengadilan Agama), kepada ketua pengadilan 

Negeri (PA di lingkungan Peradilan Agama), dimana apabila ia hendak 

mengadakan praktik beracara.  

6. Hak dan Kewajiban Advokat 

Panggilan sebagai advokat atau penasehat hukum merupakan panggilan 

yang luhur dan mulia (Officium Nobile). Ia adalah seorang bapak bagi 
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tersangka atau terdakwa yang hendak mencurahkan isi hatinya, seorang anak 

kepada ayahnya. Ia adalah guru tempat tersangka dan terdakwa yang meminta 

pendapat, petuah serta petunjuknya. Ia seorang psikolog bagi penderita 

gangguan mental. Ia adalah penegak hukum yang telah diteguhkan dengan 

pengangkatan pemerintah, departemen Kehakiman serta sumpah jabatan.
156

 

Pekerjaan advokat atau penasehat hukum adalah pekerjaan kepercayaan. 

Ia sebagai kuasa hukumnya harus menyimpan rahasia dari klien serta informasi 

yang diberikan kepadanya, pemberitahuan yang konfidensial dan sumber 

berita. Karena pekerjaannya seorang advokat mempunyai sifat yang luhur dan 

mulia, maka apabila kepadanya datang seorang yang tidak mampu dan miskin 

untuk memberikan bantuan secara Cuma-Cuma (Prodeo).
157

 

Dengan demikian sifat dan tugasnya, berada dalam ruang dan lingkup 

perikemanusiaan. Ia melakukan dan memberikan bantuan hukum dengan tidak 

pamrih semata-mata dari segi material (uang), namun ia mempunyai jiwa sosal, 

welas dan asih, sehingga ia harus “ringan tangan”, tanggap terhadap keadaan 

masyarakat. 

Advokat atau penasehat hukum harus dan wajib dibekali dari rumah (van 

thuis uit), yakni suatu sifat kekebalan (immunitas) terhadap segala perbuatan 

dan ucapan-ucapan (lebih tepat pleidoi), yang dilakukan demi kepentingan 

pembelaan. 
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Di samping itu, terdapat pernyataan yang mengatakan bahwasannya, 

dalam rangka pembelaan, hak seorang pembela adalah sama dengan hak 

terdakwa yang dibelanya, karena seorang terdakwa yang menunjuk seorang 

sebagai kuasa hukum atau advokatnya, harus dianggap melimpahkan hak-

haknya kepada pembela. Seorang advokat atau penasehat hukum berkewajiban 

untuk menjalankan berbagai disiplin, yakni:  

a. Kode etika profesi, yang merupakan sebagain etika umum, yang menurut 

seorang penasehat hukum, berbudi luhur, yang berkenaan dengan tugas 

profesinya dan kehidupan pribadinya. Hal kehidupan pribadi dan tugas tidak 

dapat dipisah-pisahkan, akan tetapi, dapat dibedakan, laksana daun sirih 

yang mempunyai “dua muka”, dalam arti ada voorz ijde dan achterzijde.
158

 

b. Kode Etika Peradilan Profesi, yang merupakan tempat pengaduan berbagai 

pihak terhadap tingkah laku dan tindakan-tindakan penasehat hukum, yang 

melanggar kode etika profesi.  

c. Disiplin saling hormat-menghormati sesama penegak hukum, terhadap 

hakim, jaksa, polisi serta badan-badan peradilan dan kekuasaan eksekutif 

maupun kekuasaan legislatif.  

d. Disiplin terhadap diri sendiri, artinya harus memegang teguh ikatan-ikatan 

dan janji-janji. Misalnya, seorang rekan advokat telah berjanji akan datang 

kepada advokat lainnya, atas nama kliennya untuk melakukan pembayaran, 

sehingga posisi perkaranya tidak perlu dieksekusikan, maka jika pengertian 
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yang demikian ada, permintaan eksekusi wajib ditangguhkan untuk 

sementara waktu, menunggu pembayaran. 

e. Disiplin kebebasan, yakni bahwa seorang advokat atau penasehat hukum, 

dalam membela suatu perkara tidak selalu “mengikuti” pendapat dan 

keinginan klien, akan tetapi berdasarkan fakta dan hukum. Undang-undang, 

hati nurani dan keyakinan hukum („ainulyaqin), yang sering berbeda dengan 

kliennya. Oleh karena itu, tidak etis untuk menyatakan atau memberikan 

jaminan kepada kliennya.
159

 

Dari hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa seseorang yang 

terpanggil untuk menjalankan profesi hukum, pada umumnya harus 

mempunyai budi yang luhur dan mulia, serta menjalankan profesi atas dasar 

kejujuran, serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

7. Tugas dan Fungsi Advokat 

Dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, seringkali para penegak 

hukum sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan main yang ada, 

dalam artian aturan main yang formal
160

.Seorang advokat adalah seorang yang 

berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar  pengadilan  

yang  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  tercantum dalam ketentuan 

undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Undang-

undang Advokat tersebut ditegaskan bahwa seorang advokat  berstatus  sebagai  

penegak  hukum,  bebas  dan  mandiri  yang dijamin oleh hukum dan peraturan 

perundang-undangan. 
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Penempatan advokat sebagai sub sistem dalam sistem peradilan pidana 

sejajar dengan subsistem yang lain (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan 

Lembaga Pemasyarakatan) merupakan langkah maju dan sangat penting  

artinya  bukan  saja  bagi  pencari  keadilan  (Justisiabel), tetapi juga demi 

kepentingan kelancaran proses itu sendiri. Sebagai konsekuensi logis dari 

pemikiran ini adalah para advokat harus diberi peluang yang cukup baik 

melalui pengaturan maupun dalam praktek pemberian bantuan hukum untuk 

akses secara penuh dalam proses peradilan pidana. Sebagaimana ditegaskan 

dalam Undang-undang No.18 tahun 2003 bahwa seorang advokat berstatus 

sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan 

peraturan perundang-undangan. Namun demikian, wacana memasukkan 

profesi Advokat/Penasihat hukum dalam Sistem Peradilan Pidana menjadi sub 

sistem bukanlah sesuatu yang mudah. Hal tersebut, tidak lepas dari hambatan-

hambatan. 

Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Advokat memberikan status 

kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara 

dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. 

Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-

satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat 

(1) Undang-undang Advokat, yaitu Organisasi Advokat merupakan satu-

satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai 

dengan ketentuan Undang- Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk 

meningkatkan kualitas profesi Advokat. Oleh karena itu, Organisasi 
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Advokat, yaitu PERADI pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas 

yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan 

fungsi Negara
161

. 

Eksistensi Advokat sesungguhnya telah ada pada sekitar satu setengah  

abad  yang  lalu.  Namun  pengakuan  terhadap  Advokat  tidak diatur  dalam  

suatu  peraturan  seperti  hal  nya  Undang-undang  namun hanya tertuang 

secara sporadis pada pasal-pasal puluhan peraturan perundang-undangan yang 

dikeluarkan sejak masa pemerintah kolonial Belanda sampai masa   

kemerdekaan   sekarang   ini.    

Keadaan yang sebaliknya dialami oleh penegak hukum lainnya seperti 

Hakim, Jaksa, dan  Polisi  dimana  eksistensi  mereka  sangat  kuat  dibuktikan  

dengan adanya Undang-undang yang mengatur tentang profesi mereka yang 

dituangkan secara rinci dan sistematis. Hal inilah yang kemudian manjadikan 

profesi Advokat itu menjadi dipandang sebelah mata oleh penegak hukum 

lainnya. Sehingga ketika berhadapan antara Advokat dengan penegak hukum 

lainnya kedudukan Advokat bisa dikatakan lebih rendah. Namun keadaan dan 

situasi sekarang telah berbeda terutama sejak diundangkannya Undang-Undang 

No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dimana di dalam Undang-undang 

tersebut  kedudukan Advokat adalah juga sebagai salah satu penegak hukum, 

bahkan merupakan satu-satunya penegak hukum yang bebas dan mandiri 

yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga 

menjadikan sama kedudukannya dengan penegak  hukum lainnya.  Hal ini  
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juga telah diakuinya sebutan Catur Wangsa penegak hukum (Hakim, Jaksa, 

Polisi, dan Advokat). 

Maka harapan yang kemudian muncul dengan diundangkannya Undang-

Udang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah menjadikan eksistensi 

Advokat menjadi diakui dan tidak lagi dipandang sebelah mata sehingga 

dalam menjalankan kewajibannya berkaitan dengan profesinya, seorang 

Advokat dapat melaksanakannya dengan baik, tanpa tekanan, dan bisa  

memperjuangkan keadilan  menurut  dasar-dasar  hukum  yang  baik sebagai 

landasannya serta sesuai dengan prosedur beracara di dalam persidangan 

maupun di luar persidangan. 

Lingkup  jasa  hukum  ternyata  cukup  luas.  Pasal  2  menyatakan 

bahwa Konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, 

mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk 

kepentingan klien adalah merupakan bentuk dari jasa hukum. Karenanya, sejak 

klien datang dan kemudian melakukan konsultasi hukum kepada Advokat,   

maka   Advokat   tersebut   sudah   melakukan   jasa   hukum. Mengenai 

bantuan hukum adalah berbeda dengan jasa hukum. Perbedaan ini dilihat dari 

segi hak dan kewajiban yang melekat antara Advokat dan klien. Memang pada 

dasarnya hak dan kewajiban antara Advokat dan kliennya adalah sama 

berkaitan dengan jasa hukum dan bantuan hukum. Dalam jasa hukum seorang 

Advokat berhak menentukan besar/nilai dari jasa yang akan diberikannya, 

namun bantuan hukum adalah jasa yang diberikan  secara  cuma-cuma.  

Artinya,  tidak  ada  kewajiban  bagi klien untuk membayar sejumlah biaya 
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(lawyer fee, success fee, dll). Dan ini hanya  dikenakan  kepada  klien  yang  

tidak  mampu (Pasal 1 angka 9) dimana  ketidakmampuan  ini  bisa  dibuktikan  

dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. 

Menurut Pasal 5, Advokat berstatus sebagai penegak hukum. Jika dahulu 

hanya dikenal tiga elemen penegak hukum, namun sejak diundangkannya 

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 maka Advokat juga mempunyai status 

yang sama sebagai penegak hukum. Maka kemudian dikenal apa yang disebut 

Catur Wangsa. Karena selain Hakim, Jaksa, dan Polisi ada Advokat yang 

sekarang juga berstatus sebagai penegak hukum. Artinya kedudukan Advokat 

sekarang sejajar dengan penegak hukum lainnya karena dijamin sepenuhnya 

oleh Undang-undang. Bahkan Advokat merupakan satu-satunya penegak 

hukum yang bebas dan mandiri sehingga bebas dari intervensi dari pihak 

manapun. Selain itu wilayah kerja Advokat juga luas, yaitu meliputi seluruh 

wilayah Republik Indonesia.  

Fungsi dan Kewenangan Advokat Dalam Sistem Penegakan Hukum di 

Indonesia Fungsi yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

pekerjaan yang dilakukan
162

. Fungsi dalam bahasa Inggris yaitu “function”  

yang  didefinisikan  sebagai  “the  kind  of  action  or  activity proper to any 

person or thing; atau the purpose for which samething is designed or exist; 

atau rule” Berdasarkan definisi tersebut fungsi adalah apa saja kegiatan yang 
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dilakukan, atau sesuatu tujuan untuk mewujudkan rencana fungsi juga dapat 

diartikan sebagi peranan
163

”. 

Seorang sosiolog Levinson mengungkapkan bahwa sesungguhnya 

fungsi sangat dekat maknanya dengan peranan. Seseorang melaksanakan hak 

dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka itulah menjalankan peranan. 

Dengan demikian,  maka peranan sesungguhnya lebih  banyak menunjuk 

pada fungsi. Fungsi paling tidak mencakup tiga hal, yaitu
164

. 

Fungsi  meliputi  norma-norma  yang  dihubung-kan  dengan  posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat, fungsi dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

kemasyarakatan; (a) Fungsi adalah suatu konsep perihal apa yang dapat 

dilakukan oleh individu/kelompok dalam masyarakat sebagai organisasi; (b)  

Fungsi  juga  dapat  dikatakan  sebagai  prikelakuan  individu  yang penting 

bagi struktur social. Dengan demikian dikaitkan dengan fungsi Advokat dalam 

sistim peradilan di Indonesia, diharapkan advokat dalam menjalankan  

fungsinya  harus  tetap  berpegang  teguh  pada  peraturan perundang-

undangan dan kode etiknya. Fungsi advokat untuk membela klien adalah 

menegakkan ”Azas praduga tak bersalah (Presumption of Innocence)” yang 

dianut dalam sistem hukum kita atau Internasional Covenant  on  Civil  and  

Political  Rights,   khususnya  pasal  14  (2): 
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”Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be 

presumed innocent until proved guilty according to law” dan pasal 14 (3) 

menyebutkan: “In the determination of eny criminal chrge againt him, 

everyone shal be antitled to the following minimum guarantee, in full equality: 

(a) To be informed promptly and in a langguage which he understands of the 

nature and cause of the charge again him; (b) To have adequate time and 

facilities for the preparation of his defence and to communicacate with coucel 

of his own choosing; (c) To be tried without undue delay; (d) To be tried in 

his presence and to defend himself in person or through legal assistance of hi 

own choosing, to be informed if he daes assigned to him, in any case where 

the interes of justice so require, and without payment by him in any such 

case if he does not have suffient means to pay for it; (e) To examine, or have 

examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses 

againt him: (f) To have the free assistanc of on interpreter if he can not 

understand or speak the langguage or speak the langguage uswe in court; (g) 

No to be compelled to testify against himself or to confess guilt. 

“In the World Conference of the Independence of Justice” yang 

diadakan di Montreal, Canada 5 s/d 10 Juni 1983 yang disponsori oleh PBB   

yang   dirumuskan   sebagai   berikut:   “A   person   qualified   and authorized 

to practice before the cours and to advise and refresent his cliens in legal 

matter”. Berdasaarkan hasil Dekrarasi Montreal tersebut hak dan kewajiban 

advokat dirumuskan sebagai berikut: “lawyers shall anjoy fredom of  belief, 

express-siona, asociation and asembly, and in particular they shall have the 
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right to: (a) Take part in public discussion of matters conceerning the law 

and the administration of justice; (b) Join or formfreely local, national and 

international organization; (c) Propose and re commend well considered law 

reforms in the publik interes and inform the public about such matters; and (d) 

Take full and active part in political, social and cultural life of their 

country.The duties of a lawyer to wards his clients include;(a) Advising the 

client as to his legal rights and obligations. (b) Taking legal action to protect 

him ang his interest, and where required; (c) Respresenting him before caourt, 

tribunals or administrative authorities.  

Dilihat secara teori dan konsepsi, dalam sistem kemandirian penegakan 

hukum di antara aparat penegak hukum yang paling mandiri (indevendency) 

adalah kekuasaan kehakiman (yudiciary power) dan Advokat (Lawyer). 

Perbedaannya bahwa Peran dan fungsi Advokat mewakili  kepentingan  

masyarakat  sedangkan polisi,  jaksa  dan hakim mewakili kepentingan negara 

dan pemerintah. Dengan demikian maka Advokat dituntut adanya 

profesionalisme yang tinggi di dalam menjalankan profesinya. 

Adnan Buyung Nasution, mengungkapkan bahwa profesi advokat adalah  

free  profesional;  kebebasan  profesi tidak  sekedar  demi profesi advokat itu 

sendiri, melainkan juga guna mewujudkan kepentingan yang lebih luas, yaitu 

terciptanya lembaga peradilan yang bebas; independen judiciary yang 
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merupakan prasyarat dalam menegakkan rule of law dan melaksanakan nilai-

nilai demokrasi
165

.  

Menurut Chaeruman Harahap setidaknya mencatat sejumlah hambatan 

penegakan supremasi hukum di antaranya; (1) Belum sempurnanya perangkat 

hukum, (2) Masih rendahnya integritas moral aparat   penegak   hukum,   (3) 

Penegak hukum belum profesional (kecakapan, keterampilan dan 

intelektualitas rendah), (4) Penghasilan aparat penegak hukum rendah, (5) 

Masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, (6) Kurangnya sarana 

dan prasarana, (7) Terjadinya campur tangan pemerintah dalam proses 

peradilan. Advokat adalah salah satu penegak hukum sehingga diperlukan 

adanya  integritas  dan  profesionalisme  dalam  menjalankan  profesinya, 

sehingga  hambatan  dalam  penegakan  supremasi  hukum  dapat  di atasi. 

Untuk menjaga citra dan kewibawaan advokat adalah salah satu 

fungsi dari sebuah organisasi advokat (bar association). Fungsi ini terkait erat 

dengan peran organisasi advokat untuk menjamin kualitas pelayanan yang 

diberikan kepada publik. Kemudian fungsi-fungsi tersebut dijabarkan dalam 

aturan-aturan tentang etika profesi advokat yang terdiri dari sejumlah asas 

(canons), aturan tentang tanggung jawab dan standart kerja profesi 

(professional responsibilities and standards of work), serta aturan penegakan  

disiplin  (disciplinary  proceedings).   Untuk   melihat   etika profesi advokat 

yang mengatur kewajiban para anggota profesi advokat terhadap masyarakat, 

pengadilan, sejawat profesi, dan para kliennya. 
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 Oleh  karena  peran  dan  fungsi  advokat  sebagai  aparat  penegak 

hukum sangat strategis melahirkan kondisi profesi yang rentan dari berbagai 

intervensi kepentingan, dan longgarnya profesi dari ikatan kepercayaan, dan 

tentu saja, pegawasan masyarakat. Dengan kata lain, kompleksitas persoalan 

yang menandai sejarah, kondisi empirik, dan kekuasaan negara yang 

menaunginya, juga diperburuk oleh cara pandang advokat dalam memahami 

letak profesi mereka
166

.  

Aneka macam fungsi yang melekat pada individu atau kelompok 

dalam   masyarakat   diharapakan   harus   dapat   memperhatikan   hal-hal 

sebagai berikut:
167

 (a) Fungsi-fungsi tertentu harus dilaksanakan apabila 

struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya; (b) Fungsi 

tersebut seyogyanya diletakkan pada individu-individu atau kelompok yang 

oleh masyarakat dianggap mampu untuk melaksanakan; (c)Kadang- kadang  

dalam  masyarakat  dijumpai  mereka  atau  kelompok-kelompok yang tidak 

mampu menjalankan fungsinya karena dalam menjalankan fungsi seringkali 

penuh dengan pengorbanan; (d) Apabila mereka mampu dan sanggup  

menjalankan  fungsinya,  seringkali  juga  masyarakat  tidak memberikan  

kesempatan  atau  peluang  yang  seimbang  dalam melaksanakan fungsinya.  

Selanjutnya Sjachran Basah mengemukakan bahwa fungsi menurut 

Natuur-wissenchaft mempunyai empat arti, Sedangkan dalam Geistes- 

wissenchaft mempunyai tiga arti; (a) fungsi berarti tergantung pada 

(pengertian  pertama  dari Natuurwissenschaft);  (b)  fungsi  berarti tugas atau 
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ambtwerking in het verband met het geheel (arti kedua dari Natuurwissenscaft 

dan arti pertama dari Geisteswissenschaft); (c) fungsi berarti hubungan timbal 

balik antara bagian dan keseluruhan (arti ketiga dari  natuurwissenschaft)  dan  

arti  kedua  dari  Geisteswissenschaft  (D) fungsi berarti werking (arti keempat 

dari Natuur-wissenschaft)
168

. 

Pengertian fungsi yang dilansir oleh Sjachran Basah itu, jika dipilah 

antara pengertian yang dirumuskan dalam Naturwissenschaft dan Geistes 

wissenchaft dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1) Dalam Natuur 

wissenscaft, pengertian fungsi; (a) tergantung pada pengertian natuur 

wissenschaft;  (b)  tugas,  ambtworking  in  het  verband  met  het geheel; (c)  

hubungan timbal balik  antara bagian dan keseluruhan.  (2) Dalam Geistes 

wissenschaft (a) fungsi berarti tugas, ambtwerking in het verband met het 

geheel; (b) fungsi berarti hubungan timbal balik antara bagian dan 

keseluruhan; (c) fungsi berarti pekerjaan (working)
169

, Dilihat dari beberapa 

definisi tersebut dapat dimaknai bahwa fungsi merupakan suatu kegiatan atau 

aktifitas yang berkaitan dengan tugas pokok yang wajib dilaksanakan. 

Tugas pokok yang dilaksanakan tersebut, adalah untuk mencapai tujuan 

(goal)  dari suatu  organisasi.  Pengertian  kata fungsi  ini  “masih belum 

bermakna apabila belum diikuti oleh kata lain. Artinya kata fungsi baru 

menampakkan arti yang benar jika dihubungkan dengan sesuatu masalah” 
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Dalam kajian ini fungsi dikaitkan dengan Advokat sehingga fungsi  

mempunyai  makna  tugas  pokok  yang  wajib  dilaksanakan  oleh advokat 

dalam sistem peradilan di Indonesia.  

Advokat dalam menjalankan fungsinya tidak disediakan anggaran oleh 

pemerintah. Karena orgaisasi advokat ini adalah organisasi non pemerintah, 

organisasi advokat adalah organisasi yang bebas dan mandiri yang  dibentuk  

sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang  ini  dengan maksud dan tujuan 

untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Ruang lingkup kerja Advokat 

modern memperlihatkan adanya fungsi Advokat dalam dua aspek, yaitu untuk 

(1) Mewakili klien di muka Pengadilan; Fungsi mewakili klien di muka 

Pengadilan merupakan hal yang klasik, yang keberadaannya sudah ada sejak 

lahirnya profesi tersebut dalam wilayah kekuasaan Pengadilan untuk mewakili 

kliennya. (2) Mewakili klien di luar Pengadilan. Fungsi mewakili klien di luar 

Pengadilan merupakan fungsi Advokasi yang berkembang seiring dengan 

makin kompleksnya hubungan masyarakat. 

Pada perkembangan kekinian, fungsi advokat dihadapkan pada tuntutan 

untuk lebih komprehensif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, 

sehingga atas fungsi tersebut diperlukan adanya fungsi lain sebagai aspek 

ketiga, yaitu: untuk memberikan pencerahan di bidang hukum  di  tengah-

tengah masyarakat,  sehingga masyarakat  “melek” hukum. perlu diperhatikan 

dan agar tidak diabaikan. Ketiga aspek dari fungsi advokat di dalam 

menjalankan profesinya tampaknya harus dilengkapi pula   dengan   wewenang   

yang diberikan oleh   peraturan Undang-undang dan kode etiknya,   sehingga   
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dalam menjalankan profesinya seorang Advokat ada rambu-rambu yang 

harus diperhatikan dan tidak menabrak dan melampaui batasan-batasan 

kewenangannya dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya. 

Ada dua  fungsi advokat  terhadap  keadilan  yang  perlu  mendapat 

perhatian yaitu pertama, Mewakili klien untuk menegakkan keadilan, dan 

peran advokat  penting  bagi klien  yang  diwakilinya,  kedua,  membantu 

klien, seseorang advokat mempertahankan legitimasi sistem peradilan dan 

fungsi advokat
170

. Wewenang atau kewenangan adalah padanan kata autority, 

yaitu the power of right delegated or given; the power to judge, act or 

command”. Dari kata tersebut terbentuk kata sifat authoritative. Wareen B. 

Brown dan Deniss J. Morberg menulis bahwa penggunaan wewenang harus 

dapat dipertanggungjawabkan
171 dengan demikian wewenang  terkait  dengan  

tangggung  jawab  (responbility).  Tanggung jawab berasal dari kata latin 

respons (us). Yang juga berkaitan dengan kata latin lainnya respondere, to 

respond, dan spondere, to pledge, promise. Respoinsible berarti” answerable 

or accountable, as for something within one,s power or control “Responbility 

berarti “The state or fact of being responsible, dan “a particular burden of 

obligation upona person   who   is   responsible
172

”. 

Tanggung jawab (responbility) menunjukan sejauhmana seseorang 

pelaku terbukti mampu menjalankan tugas atau perintah yang diamanatkan.  

Wewenang dimaksudkan sebagai “suatu hak yang telah ditetapkan dalam suatu 
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tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan-

keputusan mengenai masalah-masalah yang penting dan untuk menyelesaikan 

pertentangan pertentangan”
173

. Apabila orang membicarakan tentang 

wewenang advokat maka yang dimaksudkannya adalah: Hak yang dimiliki 

oleh advokat dan profesinya. Tekanannya adalah pada hak, dan bukan pada 

kekuasaannya. Dipandang dari sudut masyarakat, maka kekuasaan saja tanpa 

wewenang merupakan kekuatan yang tidak sah. Suatu kekuasaan harus 

mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari masyarakat agar menjadi suatu 

wewenang. Sehubungan dengan ini. Talcot Person mengemukakan bahwa 

otoritas merupakan suatu hak yang secara kelembagaan diakui untuk 

mempengaruhi tindakan-tindakan pihak-pihak lain, tanpa memperhatikan 

sikap-sikap pribadi mereka yang paling dekat ke arah pengaruh. Hal ini 

digunakan dengan memegang jabatan sebuah kantor atau status lain yang oleh 

masyarakat dianggap terbatas seperti orang tua, dokter, nabi.  

Untuk itu advokat dalam menjalankan profesinya perlu diberikan 

kewenangan kewenangan   berdasarkan   peraturan   perundang-undangan   

dan   kode etiknya. Kewenangan advokat dalam sistem peradilan Indonesia 

adalah bahwa advokat adalah merupakan aparat penegak hukum, bebas dan 

mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. 

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela 

perkara yang  menjadi tanggung  jawabnya di dalam sidang pengadilan 
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dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang- 

undangan. 

Sehubungan dengan wewenang ini. Max Weber membedakannya 

menjadi beberapa bentuk yakni “wewenang kharismatis, tradisionil, dan 

rasionil (legal).
 174

 Berdasarkan pembagian wewenang tersebut, sesungguhnya  

Advokat  mempunyai  wewenang  rasional  yang  diatur dalam peraturan 

perundang-undangan berupa kemampuan Advokat sebagai salah  satu  aparat  

penegak  hukum  yang  mewakili kepentingan masyarakat.  Pada  posisi  

seperti  ini  peran  advokat  sangat  penting, terutama di dalam menjaga 

keseimbangan di antara kepentingan negara, pemerintah dan masyarakat. 

Sedangkan Hakim, Jaksa, Polisi merupakan aparat  penegak  hukum  yang  

masuk dalam lembaga yudikatif  yang perannya ditempatkan dalam 

kepentingan negara, jaksa dan kepolisian mewakili kepentingan  pemerintah. 

Independesi  Advokat  yang  Uninde- penden Versus Advokat sebagai Profesi 

Terhormat (Officium Nobille). 

 Advokat adalah sebuah profesi terhormat (officum nobile) yang dalam 

menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang 

dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan 

kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian,  kejujuran,  

kerahasiaan dan  keterbukaan.  Advokat selaku penegak hukum sejajar dengan 

penegak hukum lain seperti jaksa, polisi, maupun hakim di dalam menjunjung 
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tinggi supremasi hukum, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling meng-

hargai antara teman sejawat dan juga antara penegak hukum lainnya. 

Advokat sebagai profesi terhormat harus menjaga kehormatan, 

keberanian, komitmen, integritas, dan profesional adalah ramuan dasar bagi 

seorang advokat. Sudah sejak dahulu kala, profesi advokat dianggap sebagai 

profesi mulia atau apa yang terkenal istilah nobille officium. Karena  itu,  

dalam  bersikap  tindak,  seorang  advokat  haruslah menghormati hukum dan 

keadilan, sesuai dengan kedudukan seorang advokat sebagai “the officer of the 

court”
175

. Akan Tetapi dalam kenyataannya, advokat merupakan profesi yang 

sangat dibenci masyarakat. Dalam drama William Shakespeare yang terkenal 

itu, yaitu: 

Lets jill all the lawyers (bunuh semua advokat), Para advokat tidak perlu 

marah jika profesi  ini dikategorikan sebagai  „Profesi sampah”.  Tetapi 

sampah yang dicemburui68. Untuk menetralisir adanya stigma negatif dan 

kecemburuan di antara aparat penegak hukum yang lain terhadap profesi 

advokat diperlukan adanya payung hukum yang mengatur tentang keberadaan 

advokat yaitu Undang-Undang No. 18 tahun 2003. Ada beberapa  pasal  dalam  

Undang-undang  No.  18  tahun 2003 tentang Advokat yang mengatur tentang 

ke Independensian keberadaan advokat di dalam menjalankan profesinya 

diantaranya: Pasal 1 ayat (1) “Advokat adalah orang yang berprofesi 

memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang 

memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini”. 
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Pasal 2 ayat (2) “Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi 

Advokat” Pasal 5 (1) ”menyebutkan advokat berstatus sebagai penegak 

hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan 

perundang-undangan”. Kedudukan advokat dalam kerangka negara hukum 

sangat penting dan strategis. Ia merupakan salah satu unsur penegak hukum, 

disamping pe-negak hukum yang lain, seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim. 

Advokat diminta untuk selalu menjunjung tinggi nama baik, kehormatan, 

martabat dan citranya sebagai penegak hukum, kebenaran dan keadilan. Status 

tersebut hanya bisa di dapat oleh advokat bila dapat melaksanakan kode etik  

profesi dengan konsekwen dan konsisten. Di samping itu, selalu mempertinggi 

dan memperluas pengetahuan, kemampuan dan profesionalnya
176

. 

Advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum yang mewakili 

kepentingan masyarakat. Pada posisi seperti ini peran advokat sangat penting, 

terutama di dalam menjaga keseimbangan diantara kepentingan negara, 

pemerintah dan masyarakat. Sedangkan Hakim, Jaksa, Polisi merupakan aparat 

penegak hukum yang masuk dalam lembaga yudikatif yang perannya 

ditempatkan dalam kepentingan negara, jaksa dan kepolisian mewakili 

kepentingan pemerintah. 

Keberadaan advokat dalam sistem hukum kita mempunyai peran yang 

vital dan krusial karena advokat adalah subsistem dari sistem hukum kita. 

Advokatlah yang memiliki akses menegakkan hukum dan keadilan serta 

penghubung antara masyarakat dengan negara melalui institusi hukumnya.  
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Oleh  karena  itu  dalam  menjalankan  profesinya,  Advokat harus  bekerja  

atas  dasar  etika  dan  moralitas  agar  tidak  terlibat  dan menjadi bagian dari 

mafia peradilan dan judicial corruption.  

Betapa pentingnya keberadaan advokat dalam sistem peradilan di 

Indonesia,  karena  Advokat dalam   menjalankan   profesinya bebas memasuki 

semua tahapan dalam proses penyelidikan, penyidikan kepolisian, kejaksaan 

dan pengadilan (perkara perdata, pidana, administrasi, perburuhan, persaingan 

usaha, dan sebagainya). Bahkan seorang advokat bisa memberikan nasihat dan 

bantuan hukum terhadap orang-orang yang mempunyai permasalahan hukum 

di luar proses peradilan (penyelesain non litigasi). Dengan demikian 

advokat sebaga i aparat penegak hukum sangat berperan dalam menciptakan 

suatu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam sistem peradilan 

Indonesia. 

Melihat kedudukan advokat yang sangat strategis dalam sistem peradilan  

di Indonesia  diperlukan  suatu  organisasi  yang  kuat  sebagai wadah bagi 

profesi Advokat dalam menjalankan profesinya. Pasal 28 ayat (1) UU No. 18 

Tahun 2003 tentang Advokat, menyebutkan bahwa: Organisasi Advokat 

merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang 

dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan 

tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Oleh karena itu, 

organisasi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang 

bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi 

negara. 
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Melihat ketentuan bunyi pasal-pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa 

betapa independennya profesi Advokat dalam sistem peradilan di Indonesia.     

Keindependensian  profesi advokat senada dengan keindependensian Peradilan 

itu sendiri. Keindepen-densian peradilan merupakan salah satu prinsip penting 

dalam negara demokrasi. Prinsif tersebut menghendaki agar lembaga  peradilan  

termasuk  Mahkamah Agung (MA) terbebas dari campur tangan, tekanan atau 

paksaan, baik langsung  maupun tidak  langsung  dari  kekuasaan  lembaga  

lain,  teman sejawat atau atasan, serta pihak-pihak lain di luar peradilan. 

Sehingga Hakim dalam memutus perkara hanya demi keadilan berdasarkan 

hukum dan hati nurani
177

. Oleh karena dalam lembaga peradilan memerlukan 

profesi advokat, maka profesi advokat juga harus independen. 

Terwujudnya independensi profesi advokat diperlukan adanya jaminan 

dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan lainnya. Jaminan tersebut 

tidak cukup hanya sebatas kata-kata bahwa negara menjamin independensi 

profesi advokat, namun seluruh pengaturan mengenai bagaimana seorang 

advokat diangkat, disumpah dan diberhentikan  harus  diatur  sedemikian  rupa  

sehingga  Advokat  benar- benar merasa terjamin kebebasannya untuk 

menjalankan fungsinya. 

Jika kita membaca bunyi Pasal 4 (1) UU No. 18 tahun 2003 

menyebutkan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib 

bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di 

sidang  terbuka  Pengadilan  Tinggi  di  wilayah  domisili hukumnya. 
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  Dengan adanya kewajiban advokat bersumpah di sidang terbuka 

Pengadilan Tinggi sebelum mereka menjalankan profesinya, merupakan salah 

satu bentuk intervensinya lembaga peradilan dalam keindependensian profesi 

Advokat. Independensi  profesi advokat telah ternodai dengan pengambilan 

sumpah tersebut. 

Campur tangan lembaga peradilan dalam profesi advokat membuat 

organisasi advokat menjadi mandul dan fungsinya tidak optimal. Salah satu 

wujud adanya campur tangan lembaga peradilan dalam profesi Advokat  

adalah terbitnya surat tetanggal 1 Mei 2009  dari Mahkamah Agung  kepada  

seluruh  Pengadilan  Tinggi  di  seluruh  Indonesia  untuk tidak melakukan 

penyumpahan terhadap para Advokat baru. Surat Mahkamah Agung yang 

ditujukan kepada Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia tersebut berdampak 

sangat serius bagi perkembangan profesi advokat ke depan, karena para 

advokat yang telah lulus ujian baik ujian tersebut dilakukan oleh Perhimpunan 

Advokat Indonesia (PERADI) maupun Kongres Advokat Indonesia (KAI) 

tidak bisa menjalankan profesinya ”tidak dapat berpraktek” untuk 

mendampingi atau membela masyarakat pencari keadilan di pengadilan. 

Meskipun surat Mahkamah Agung tersebut ditujukan kepada internal lembaga 

pengadilan itu sendiri tetapi surat tersebut berdampak langsung kepada profesi 

Advokat. 

Kedepan untuk menjaga keindependensian profesi advokat dari 

intervensi  lembaga-lembaga lain, maka  hal-hal  yang terkait dengan   profesi 

advokat mulai dari pengangkatan, sumpah jabatan, pengawasan dan   
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pemberhentian   harus   diurus,   ditangani   dan   diselesaikan   oleh organisasi 

advokat itu sendiri tanpa adanya campur tangan dari lembaga lain, termasuk 

dalam hal ini penyumpahan oleh Pengadilan Tinggi terhadap Advokat yang 

sudah dinyatakan lulus oleh organisasi Advokat harus dihapuskan, 

penyumpahan tersebut harus dilakukan oleh lembaga organisasi advokat itu 

sendiri. Tidaklah logis jika sesama aparat penegak hukum (Advokat, Hakim, 

Jaksa dan Polisi) dimana kedudukannya setara diambil sumpahnya oleh aparat 

penegak hukum yang lainnya. 

Tugas merupakan kewajiban, sesuatu yang wajib dilakukan atau 

ditentukan untuk dilakukan. Berbicara mengenai tugas advokat berarti sesuatu 

yang wajib dilakukan oleh advokat dalam memberikan jasa hukum kepada 

masyarakat atau kliennya. Oleh karenanya, seorang advokat dalam 

menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Negara, pengadilan, klien, 

dan pihak lawannya. Persepsi masyarakat terhadap tugas advokat sampai saat 

ini, masih banyak mengandung unsure salah paham, masih banyak yang 

menganggap bahwa tugas advokat hanya membela perkara di pengadilan 

dalam perkara perdata, pidana, dan tata usaha Negara di hadapan kepolisian, 

kejaksaan, dan di pengadilan.  

Pada dasarnya pekerjaan advokat tidak hanya bersifat litigasi, tetapi 

mencakup tugas lain diluar pengadilan yang bersifat non litigasi. Adapun tugas 

seorang advokat bukanlah merupakan pekerjaan (vocation beroep), akan tetapi 

lebih merupakan sebuah profesi. Karena profesi advokat tidak sekedar bersifat 

ekonomis, yang berorientasi hanya untuk mencari nafkah, akan tetapi lebih dari 
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itu, mempunyai nilai social yang lebih tinggi di dalam masyarakat. Profesi 

advokat dikenal sebagai profesi yang mulia (Officium Nobile), karena 

mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar 

belakang, ras, warna kulit, agama, budaya, social, keyakinan dan lain 

sebagainya. Tugas seorang advokat sendiri adalah membela kepentingan 

masyarakat (public defender) dan kliennya. Keberadaan seorang advokat 

dibutuhkan ketika seseorang atau lebih anggota masyarakat menghadapai suatu 

masalah atau problem dibidang hukum. Sebelum menjalankan tugasnya, ia 

harus bersumpah terlebih dahulu sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya 

masing-masing.  

Dalam menjalankan tugasnya, ia juga harus memahami kode etik advokat 

sebagai landasan moral. Bagaimanapun tugas seorang advokat dalam 

memberikan jasa hukum masyarakat tidak terinci dalam uraian tugas, karena 

seorang advokat bukanlah seorang pejabat Negara sebagai pelaksana hukum, 

sebagaimana polisi, jaksa, dan hakim. Ia merupakan profesi yang bergerak 

dibidang hukum, untuk memberikan pembelaan, pendampingan, dan menjadi 

kuasa untuk dan atas nama kliennya. Ia disebut sebagai benteng hukum atau 

garda keadilan dalam menjalankan fungsinya.  

Fungsi merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari tugas, di mana 

berkaitan dengan pekerjaan atau profesi yang disandang oleh seorang advokat, 

karena keduanya merupakan system kerja yang saling mendukung, dan dalam 

menjalankan tugasnya, seorang advokat harus berfungsi:  
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a. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia 

b. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam Negara hukum Indonesia 

c. Melaksanakan kode etik advokat.  

d. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, 

keadilan dan kebenaran. 

e. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan dan 

kebenaran) dan moralitas.  

f. Menjunjung tinggi citra profesi advokat sebagai profesi terhormat (Officum 

Nobile). 

g. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat 

advokat  

h. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat  

i. Menangani perkara-perkara sesuai dengan kode etik advokat  

j. Membela klien dengan cara jujur dan bertanggung jawab  

k. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan 

masyarakat  

l. Memelihara kepribadian advokat  

m. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat antara 

sesame advokat yang didasrkan kepada kejujuran, kerahasiaan, dan 

keterbukaan, serta saling menghargai dan mempercayai  

n. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan wadah 

tunggal organisasi advokat  

o. Memberikan pelayanan hukum (legal service)  
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p. Memberikan nasehat hukum (legal advice)  

q. Memberikan konsultasi hukum ( legal consultation)  

r. Memberikan pendapat hukum (legal opinion)  

s. Menyusun kontrak-kontrak (legal drafting)  

t. Memberikan informasi hukum (legal information)  

u. Membela kepentingan klien (litigation)  

v. Mewakili klien dimuka pengadilan (legal representation)  

w. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada rakyat lemah dan 

tidak mampu (legal aid).  

Berdasarkan rumusan di atas, seorang advokat dalam membela, 

mendampingi, mewakili, bertindak dan dalam menunaikan tugas dan 

fungsinya, harus selalu mempertimbangkan hak serta kewajiban terhadap klien 

pengadilan, diri sendiri, Negara, sebagai perwujudan untuk mencari kebenaran 

dan menegakkan keadilan. Di samping itu,, profesi advokat akan dipandang 

mulia di masyarakat, apabila dalam menjalankan tugas dan profesinya sebagai 

seorang pemberi jasa, mampu memenuhi keinginan dan tuntutan masyarakat 

yang membutuhkan, secara maksimal.
178

 

8. Pemberhentian Advokat 

Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap 

karena beberapa alasan sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 

tentang Advokat, yaitu:  

Pasal 9 yang berbunyi:  
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1. Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh 

organisasi advokat.  

2. Salinan surat keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan 

lembaga penegak hukum lainnya.  

Pasal 10 yang berbunyi:  

1. Advokat berhenti atau diberhentikan dari profesinya secara tetap karena 

alasan:  

a. Permohonan sendiri  

b. Dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena 

melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) 

tahun atau lebih  

c. Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi advokat.  

2. Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi advokat.  

Pasal 11 yang berbunyi:  

Dalam hal advokat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 

10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 

Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan tersebut 

kepada Organisasi Advokat.
179

 

 

E. Peradilan Agama UU RI No. 7 tahun 1989  

1. Sejarah Peradilan Agama 

Secara  histories,  keberadaan  lembaga  Peradilan  yang melaksanakan 

fungsi Peradilan Agama sudah ada sejak zaman kerajaan- kerajaan Islam 

berdiri. Namun pada waktu itu kekuasaan sebagai Hakim (qadhi) umumnya 

dilakukan raja atau sultan yang sedang berkuasa, khusus untuk perkara-perkara 
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yang menyangkut soal Agama, sultan biasanya menunjuk ulama‟/ pemuka 

agama untuk melakukan fungsi tersebut.
180

 

Dalam sejarah Peradilan Agama di Indonesia, mengalami beberapa 

periode yang panjang dalam menuju peradilan. Peradilan secara Islami ini  

kaum muslimin di Indonesia harus berjuang agar model penyelesaian perkara 

khususnya bagi orang-orang Islam ini dapat diterima oleh masyarakat seluruh 

Indonesia maupun diakui oleh masa penjajahan Belanda dan pada masa 

pemerintahan penjajahan Jepang, yang mau tidak mau kala itu harus ada 

penyatuan masyarakat untuk melawan dan membuat gerakan melawan para 

penjajah. Perjuangan orang-orang Islam kala itu dapat memberikan dampak 

terhadap keberadaan penjajah dalam melangkah untuk menguasai bumi pertiwi 

ini, sehingga keberadaan orang-orang Islam ini lambat laun undang-undang 

yang secara Islami dapat diterima meskipun ada beberapa hambatan karena 

tidak semua urusan dapat diselesaikan secara Islami.  

Masyarakat Indonesia juga harus mentaati peraturan yang diterapkan 

oleh pemerintahan Belanda maupun pemerintahan Jepang. Indonesia 

merupakan sebagian besar masyarakatnya beragama Islam, maka masyarakat 

pun menginginkan hukum Islam itu dapat di tegakan meskipun tidak semua 

syari‟at dapat masuk semua di dalam aturan pemerintahan Indonesia. 

Mengingat bahwa hukum Islam merupakan bagian dari Syari‟at, dalam artinya 

yang sempitpun adalah lebih luas dari hukum, oleh karena hukum tidak 

mengenal pengaturan hubungan antara manusia dengan Tuhannya (Ibadat), 
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yang dapatdimasuki hukum Islam adalah mengenai hubungan manusia dengan 

manusia (muamalat).
181

 

Adapun mengenai periode ini di bagi atas dua periode yaitu: periode 

sebelum kemerdekaan dan periode setelah kemerdekaan, lebih lanjutnya 

sebagaimana berikut: 

a. Peradilan Agama di Masa kerajaan Islam 

Dengan masuknya agama Islam ke Indonesia, mampu merubah tata 

hukum yang ada. Hukum Islam tidak hanya menggantikan hukum hindu, 

yang berwujud dalam hukum perdata, tetapi juga memasukkan 

pengaruhnya ke dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya. Meskipun 

Hukum asli masih menunjukkan keberadaannya, namun hukum Islam   telah 

mampu  merembes dikalangan   penganutnya, terutama dalam hukum 

keluarga.
182

 

b. Peradilan Agama di Masa Sebelum Kemerdekaan 

Periode sebelum Kemerdekaan Ajaran agama Islam sebelum masuk di 

wilyah Indonesia, hukum adat yang merupakan hukum peninggalan nenek 

moyang bangsa Indonesia sudah berlaku.”
183

 Hukum ini sangat mengikat 

sekali karena harus mengikuti banyaknya aturan dan mitos yang ada serta 

tidak ada kejelasan yang secara pasti mengenai aturan ini. Islam di 

Indonesia mendapat tempat dalam berbagai kehidupan masyarakat muslim 
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di belahan nusantara, karena agama Islam menjadi pilihan bagi masyarakat, 

secara teologis ajaranya memberikan keyakinan dan kedamaian bagi 

penganutnya, namun keadaan itu kemudian menjadi terganggu dengan 

munculnya kolonialisme barat yang membawa misi tertentu, mulai dari misi 

dagang, politik bahkan sampai misi kristenisasi.
184

 

Sebelum pemerintahan kolonial Belanda menginjakkan kakinya di 

Indonesia merupakan fakta sejarah bahwa penduduknya mayoritas 

beragama Islam, dan telah terbentuk masyarakat Islam yang kuat, itu 

terbentuk dan didukung dengan adanya kerajaan dibeberapa daerah di 

Indonesia. Agama Islam merupakan agama resmi dikerajaan seperti Sultan-

sultan di Aceh, Pagaruyung dan Bonjol (Minag Kabau), Demak, Pajang, 

Banjar, Pasai, bahkan juga di Malaka dan Brunai semenanjung Malaya.
185

 

c. Peradilan Agama di Masa Penjajahan 

Masa sebelum Pemerintahan Kolonial Belanda Sejak abad 16 

Miladiyah kaum muslimin di negeri ini sudah berkenalan dengan Peradilan 

Agama dan nama yang diberikan terhadap Peradilan Agama kala itu adalah 

peradilan serambi, peradilan surau, mahkamah syar‟iyah, mahkamah balai 

agama, majelis pengadilan agama Islam, badan hukum syara‟, pengadilan 

penghulu qodhi syara‟, dan kerapatan qadhi. Buku lain juga menjelaskan 

bahwa ajaran Islam masuk di Indoensia mulai abad ke VII (ketujuh), baik 

dianut sebagai agama maupun sebagai hukum, itu dibuktikan dengan adanya 
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datangnya Muawiyah (661-680) yang berusaha untuk menguasai 

perdagangan Lada (Merica) yang semula diimport oleh warga Cina Tang 

dari Muara Tumbesi (Kerajaan Melayu Tua), sehingga tidak menggantung 

kan lagi dari warga cina tersebut, maka Muawiyah mengajak Raja Sriwijaya 

/Jambi yaitu Sri Maharaja Lokitawarman masuk Islam. Usaha tersebut 

berhasil sehingga ajaran Islam yang menganut Ahlus Sunnah wal Jama‟ah 

dianut dan berkembang sampai saat ini.
186

  

Penyelesaian secara hukum Islam sudah dilaksanakan pada zaman 

dahulu yaitu masalah muamalah, munakahat, dan ukubad (jinayat/hudud) 

meskipun peraturannya belum terkodivikasikan dan peraturan tersebut 

mendapat dukungan penuh pada masa kerajaan Islam dimana dalam 

melakukan peraturannya menurut hukum ada dua penyelesaian yaitu 

pertama, dinamakan Peradilan Perdata adalah suatu peradilan yang tugas 

dan wewenangnya mengurusi dan mengatur perkara-perkara yang menjadi 

urusan Raja, dan kedua, Peradilan Padu adalah pradilan yang tugas dan 

wewenangnya mengurusi dan mengatur perkara-perkara yang bukan 

menjadi urusan raja.
187

 Peradilan yang ada sebelumnya perlahan-lahan 

bergeser seiring dengan pelaksanaan ajaran hukum Islam dalam kehidupan 

sehari-hari, sehingga peradilan pun terpengaruh dengan hukum agama Islam 

dalam menyelesaikan melalui peradilan. Seperti halnya di Jawa peradilan 
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perdata berubah menjadi peradilan Surambi
188

 yang menggunakan hukum 

Islam. 

Proses terbentuknya lembaga peradilan agama dengan berpijak pada 

teori yang dikemukakan dalam kitab „fath al-mu‟in‟ seperti yang dikutip 

oleh Zaeni Ahamah Noeh dalam bukunya yang berjudul (Sebuah Perspektif 

Sejarah Lembaga Islam di Indonesia) adalah melakukan tiga wajah yaitu; 

wajah tahkim,
189

 tauliyah dari ahl al-hilli wa al-aqdi
190

 dan wajah tauliyah 

dari imam
191

. Tahkim, berlaku pada zaman permulaan Islam di Indonesia, 

yakni pada zaman belum terbentuknya masyarakat Islam, sehingga orang-

orang Islam dalam menyelesaikan masalah mereka dengan mendatangkan 

figur tertentu seperti ustadz atau mubaligh yang disepakati bersama. 

Masyarakat periode ini masih tergolong masyarakat yang sederhana yang 

terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat yang dipimpin oleh Kepala 

Adat.
192

 

Perkembangan di Indonesia ditandai dengan munculnya komunitas-

komunitas Islam diberbagai wilayah, diantara mereka ada kaum elit dimana 

mereka tampil sebagai pemegang wibawa dan kekuasaan yang bersifat 
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rohaniah maupun politis tentu saja mereka mempunyai wewenang 

mengadili dalam artian yang boleh menunjuk figur-figur tertentu untuk 

mengadili urusan agama. Kelompok elit ini yang disebut dengan ahl al-Hilli 

wa al-„Aqdi. Periode ini sudah terorgansir tetapi masih primitif atau masih 

awam dan seorang Qodhi yang dinobatkan oleh masyarakat tersebut. 

Ketika kerajaan-kerajaan Islam berdiri di Nusantara, terlebih lagi 

dengan keberadaan struktur atau instansi kepentingan beragama kaum 

muslimin, mulailah berlaku tauliyah dari imam. Periode ini terdapat 

pemisahan kekuasaan karena adanya pengaruh politik yang memisahkan 

kekuasaan eksekutif, legislatif dan judikatif. Dimana dalam mengadili 

dikuasakan oleh lembaga judikatif, misalnya di daerah Minangkabau ada 

pemisahan wewenang yang dilakukan pemerintahan disebut dengan Pucuk 

Nagari (wali nagari) sedangkan wewenang mengadili berada di tangan Qod 

mengadili dalam artian yang boleh menunjuk figur-figur tertentu untuk 

mengadili urusan agama. Kelompok elit ini yang disebut dengan ahl al-Hilli 

wa al-„Aqdi. Periode ini sudah terorgansir tetapi masih primitif atau masih 

awam dan seorang Qodhi yang dinobatkan oleh masyarakat tersebut.
193

  

Ketika kerajaan-kerajaan Islam berdiri di Nusantara, terlebih lagi 

dengan keberadaan struktur atau instansi kepentingan beragama kaum 

muslimin, mulailah berlaku tauliyah dari imam. Periode ini terdapat 

pemisahan kekuasaan karena adanya pengaruh politik yang memisahkan 

kekuasaan eksekutif, legislatif dan judikatif. Dimana dalam mengadili 
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dikuasakan oleh lembaga judikatif, misalnya di daerah Minangkabau ada 

pemisahan wewenang yang dilakukan pemerintahan disebut dengan Pucuk 

Nagari (wali nagari) sedangkan wewenang mengadili berada di tangan 

Qodhi.
194

 

Menurut Bushar Muhammad, seperti yang dikutip olehSuparman 

Usman dalam bukunya yang berjudul “Hukum Islam (asas-asas dan 

pengantar studi hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)” menyatakan, 

penjajah Belanda sebelum datang ke Indonesia mengira bahwa di Indonesia 

(Hindia Belanda) waktu itu masih hutan belantara, penuh dengan satwa 

tanpa hukum di dalamnya.
195

 Pengusaha dari Belanda yang biasa disebut 

Vereenigde Oots-Indische Compagnie yang disingkat VOC merupakan yang 

pertama datang untuk menjajah Indonesia bukan dari pemerintahan Belanda 

sendiri. Perkembangan hukum Islam di Indonesia pada masa penjajahan 

Belanda dapat dilihat ke dalam dua bentuk. Pertama, adanya toleransi pihak 

Belanda melalui VOC (Vereenigde Oots-Indische Compagnie).
196

 

VOC ini menguasai Indonesia dari 1602 – 1800 M yang memberikan 

ruang yang agak luas bagi perkembangan hukum Islam. Kedua, adanya 

upaya intervensi Belanda terhadap hukum Islam dengan mengedepankannya 

pada hukum Adat. Keberadaan VOC ini bermaksud dalam kekuasaanya di 
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Indonesia yaitu ingin menerapkan hukum Belanda.
197

 Hukum Islam pada 

masa VOC dapat berkembang dan bahkan mereka ikut membantu untuk 

menyusun suatu Compendium yang memuat hukum yang berlaku 

dikalangan umat Islam, setelah VOC digantikan oleh pemerintahan Belanda, 

sikap Belanda berubah terhadap hukum Islam dan perubahan tersebut terjadi 

secara perlahan-lahan, setidaknya ada tiga sisi yang dapat dilihat dan patut 

digaris bawahi, pertama, Belanda ingin menguasai Indonesia. 

Kedua, menghilangkan pengaruh Islam terhadap masyarakat 

Indonesia dengan membuat proyek Kristenisasi dan yang ketiga, Belanda 

menginginkan untuk menerapkan apa yang disebut dengan politik hukum 

yang sadar terhadap Indonesia.
 198

 Dalam buku lain disebutkan mengenai 

penetrasi penjajah Belanda dalam melakukan penjajahannya di Indonesia 

terdapat beberapa tahap;
199

 

1. Tahap pertama (1600-1800) tahap ini berlangsung pada abad ke-17 dan 

penyusupan baru sampai pada masyarakat lapisan atas seperti perjanjian 

dan kontrak dengan para raja.  

2. Tahap kedua (1800-an) penjajah Belanda bergeser ke arah pemanfaatan 

struktur feodal bagi tujuan ekonomi. Tahap ini Belanda mulai 

merambah ke bawah atau ke tingkat Bupati (Propinsi) yang mana 
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mereka mengadakan perjanjian dengan para Bupati atau yang disebut 

dengan acten van verband, dan yang terakhir  

3. Tahap ketiga ini abad ke-19 (1870) penetrasi sudah sampai tingkat Desa 

bentuk perjanjian yang diadakan antara residen dengan kepala Desa.  

Ada tiga teori terhadap kebijakan Belanda dalam penguasaannya di 

Indonesia pertama, teori Receptie in Complexu. teori ini dimaksudkan 

bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang dalam artian jika 

orang tersebut beragama Islam maka penyelesaian sengketanya dengan 

menggunakan hukum Islamlah yang berlaku baginya. Teori ini digagas oleh 

Salomon Keyzer yang dikuatkan oleh Cristian Van den Berg (1845-

1927).
200

 

 Seperti yang tercantum dalam stabl. No.22 Pasal 13 yang 

menyatakan: Diperintahkan kepada Bupati untuk memperhatikan soal-soal 

agama Islam dan untuk menjaga supaya pemuka agma dapat melakukan 

tugas mereka sesuai dengan adat kebiasaan orang Jawa seperti dalam 

perkawinan, pembagian pusaka dan yang sejenis. Kedua, teori Receptie, 

teori ini dikembangkan oleh sarjana Belanda yang disebut sebagai Islamolog 

Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) yang selanjutnya dikembangkan 

dan disistematisasikan secara ilmiah oleh C.Van Vollenhoven dan Ter Harr 

Bzn ada dua alasan yang menyebabkan munculnya teori ini menurut Daud 

Ali, yang berlaku dan berpengaruh bagi orang Aceh yang berlatar belakang 

umat Islam bukanlah hukum Islam dan hukum Islam baru memiliki 
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kekuatan hukum jika telah benar-benar diterima oleh hukum Adat. Kedua, 

menurut Ichtiyanto teori ini muncul karena Hurgronje khawatir terhadap 

pengaruh Pan Islamisme yang dipelopori oleh Sayid Jamaluddin al-Afghani 

di Indonesia. Jika umat Islam dapat mengamalkan ajarannya maka akan sulit 

untuk dipengaruhi oleh penjajah Belanda dan umat Islam akan menjadi 

sangat kuat.
201

Ketiga, teori Receptie Exit, menurut Hazirin yang dikutip 

Suparman Usman dalam bukunya yang berjudul Hukum Islam (asas-asas 

dan pengantar studi hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia), 

menyatakan bahwa teori reseptie, yang menyatakan bahwa hukum Islam 

baru berlaku bagi orang Islam kalau sudah diterima dan menjadi bagian dari 

hukum adat, sebagaimana dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje, 

adalah teori iblis (syetan) dan telah modar (mati), artinya telah hapus atau 

harus dinyatakan hapus (keluar) dengan berlakunya Undang-undang 1945. 

Pemahaman ini yang dimaksud dengan teori Receptie Exit (Resepsi Exit).
202

 

Politik Islam di Hindia Belanda menemukan bentuknya setelah 

kedatangan Christian Snouck Hurgronje (seorang penasehat pemerintah 

Hindia Belanda 1899-1906) pada akhir abad ke-19. Ia berhasil memberikan 

alternatif jalan keluar kepada pemerintah Hindia Belanda. Dimana ia 

memberi saran terhadap pemerintah Hindia Belanda untuk bersikap netral 

terhadap hukum Islam. Pemerintah Belanda memberikan kebebasan di 

bidang agama dalam arti sempit dalam artian mendukung perkumpulan 

bidang sosial kemasyarakatan, namun mewaspadai dan menindak tegas 
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setiap gerakan yang bisa mengarah kepada timbulnya perlawanan dalam 

bidang politik.
203

 Saran yang diberikan oleh Snouck Hurgronje ini dalam 

rangka meninabobokan umat Islam Indonesia supaya mereka tidak tertarik 

kepada masalah politik, tetapi umat Islam tidak terpengeruh kebijakan 

Pemerintah Belanda. Umat Islam beranggapan bahwa kebijakan tersebut 

tetap ada sangkut pautnya dengan agama Kristen sehingga umat Islam 

menganggap bahwa politik merupakan bagian dari ajaran Islam, sehingga 

muncul berbagai reaksi dalam rangka mengusir penjajah dari bumi pertiwi 

ini sampai titik darah penghabisan 

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, Indonesia masih 

menggunakan penegakan hukum agama seperti pada masapemerintahan 

kolonial Belanda selama tidak ada pertentangan dengan kedudukan Jepang 

peraturan mengenai agama ini masih diperbolehkan dan tidak ada masalah, 

tetapi mengenai namanya dirubah Pengadilan Agama menjadi Sooryo Hoin, 

sedangkan Mahkamah Islam Tinggi dirubah namanya menjadi Kaikyoo 

Kooto.
204

  Jepang dapat mengalahkan Belanda hanya dalam tempo dua 

bulan, dimana sebelumnya Belanda telah berkuasa lebih kurang hampir tiga 

setengah abad lamanya, namun bagi Indonesia sendiri keberadaan Jepang ini 

tetap saja membawa kesusahan dan kesengsaraan bagi rakyat.
 205

 Mereka 

tidak mengusik susunan aturan sosial yang ada, serta mereka hanya 
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mengatur yang khusus saja untuk mencegah munculnya segala bentuk 

perlawanan dan oposisi yang tidak diinginkan.  

Dalam perjalanan masa kedudukan ini pengadilan agama sempat 

terancam keberadaanya karena adanya ketidaksukaan dari golongan 

nasionalisme. Dimana mereka menginginkan Peradilan Agama dihapus dan 

meminta pemerintahan agar membedakan antara urusan pemerintahan 

dengan urusan agama, dan itu diperparah dengan adanya pertimbangan yang 

diberikan oleh Dewan Pertimbangan kepada pemerintahan Jepang yang 

berbunyi: “ 

Dalam negara baru yang memisahkan urusan negara dengan urusan 

agama tidak perlu mengadakan Pengadilan Agama sebagai pengadilan 

istimewa”.  

 

Pada akhirnya pemerintahan Jepang tidak jadi menghapus 

dikarenakan sudah menyerah dengan sekutu tanpa syarat dan Indonesia juga 

memproklamirkan kemerdekaan yang tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 

sebagai negara yang berdaulat dan merdeka.
 206

 

Menurut S.Lev melukiskan kebijakan Jepang yang dikutip oleh Amiur 

Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan dalam bukunya Hukum Perdata Islam 

di Indonesia menyatakan  

........sejumlah kecil perubahan struktur dipikirkan selainhapusnya 

sama sekali penguasa Belanda dan penggantinya dengan penguasaan 

Jepang. Demi kemudahan administrasi sebagian besar hukum dan 

peraturan yang ada tetap diperlakukan,”para pihak dan pejabat 

pribumi yang memperhatikan keinginan yang tulus bekerja sama 

dengan akan tetapi dipekerjakan sebanyak mungkin, dan seperti 

halnya Belanda sebelum Jepang.” Adat kebiasaan setempat. Hal yang 
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lazim dilakukan, dan agama tidak dicampuri untuk sementara waktu. 

Selanjutnya terkait dengan keperdataan pribadi, adat kebiasaan dan 

adat istiadat setempat mereka harus dihormati dengan cermat dan 

perlakuan khusus diperlakukan sehingga tidak memancing 

permasalahan dan ketidak pahaman yang tidak berguna.
207

 

 

d. Masa Kemerdekaan 

Teori Receptie ternyata masih ada di zaman kemerdekaan, termasuk di 

dalamnya mempengaruhi para pembuat peraturan perundang-undangan ( 

legislator) pada saat tersebut. Meskipun teori tersebut telah mendapatkan 

bantahan dari teori Huzairin yang menyatakan bahwa  berlakunya hokum 

Islam tidak berdasarkan pada hukum Adat, akan tetapi sesuai dengan 

perundang-undangan atau yang disebut positifisasi hukum Islam. Namun 

pada kenyataannya seakan- akan  hukum  Islam  yang  berlaku  di  

masyarakat  baru  berlaku  jika hukum adat telah menerimananya. Hal ini 

yang masih menguasai alam pikiran  para  sarjana  hukum  di  Indonesia,  

khususnya  yang  berada dalam Legislatif maupun pada Yudikatif.  

Pada tahun 1946, dibentuklah sebuah kementerian Agama. 

Departemen  Agama  dimungkinkan  konsolidasi  atas  seluruh administrasi 

lembaga-lembaga Islam dalam sebuah badan yang bersifat nasional. 

Berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 menunjukkan secara jelas 

maksud untuk mempersatukan administrasi nikah, talak, dan rujuk di 

seluruh Indonesia dibawah pengawasan Departemen Agama. Undang-

Undang No.22 Tahun 1946, awalnya hanya berlaku bagi  Jawa dan 

Madura. Namun kemudian pada tahun 1954, pihak Departemen Agama 

                                                           
207

 Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, op.cit., hlm. 18 



 
 

133 
 

 

berhasil mendapatkan persetujuan dari pihak parlemen untuk 

memberlakukan   UU No. 22 Tahun 1946 di seluruh daerah luar Jawa dan 

Madura. 

Pada masa kemerdekaan, Pengadilan Agama atau Mahkamah Islam   

Tinggi   yang  telah   ada   tetap   berlaku   berdasarkan  aturan peralihan. 

Selain tiga bulan berdirinya Departemen Agama yang dibentuk melalui 

keputusan pemerintah nomor 1/SD, pemerintah mengeluarkan penetapan 

No.5/SD tanggal 25 Maret 1946 yang memindahkan semua urusan 

mengenai Mahkamah Islam Tinggi  dari Departemen Kehakiman kepada 

Departemen Agama. Sejak itulah Peradilan Agama menjadi bagian   terpen 

ting   bagi   Departemen Agama.
208

 

Sementara pada sisi lain, para ahli hukum nasional selalu mengguna 

kan setiap kesempatan untuk menghapuskan pengadilan agama Islam. 

Setelah Peradilan Agama diserahkan kepada Departemen Agama, maka para 

pejabat nasionalis yang berada dalam departemen kehakiman masih 

membuat undang-undang sebagai usaha untuk menghapuskan  Peradilan  

Agama  Islam  dari  eksistensinya,  namun gagal pula.
209

 

Pada   tahun 1957,   berlaku Peraturan  Pemerintah   No.45 Lembaran 

Negara 1957 No.99 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syari‟ah di  luar  

Jawa  dan  Madura. Kewenangan Peradilan  Agama diluar  Jawa  dan  
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Madura  meliputi  perkara-perkara  Nikah,  Thalak, Rujuk, Fasakh, 

Nafaqah, Maskawin, tempat kediaman, Mut‟ah, Hadhanah, perkara Waris, 

Wakaf, Hibah, Shadaqah, dan Baitul Mal. 

e. Masa Orde Baru 

Pada masa orde baru lembaga Peradilan dapat dikatakan mengalami 

perkembangan yang cukup signifikan, yaitu dengan diundangkannya 

Undang-Undang No.14 Tahun 1970 yang sekarang dtelah digantikan 

dengan UU no.4 tahun 2004 tentang pokok-pokok Kekuasaan 

Kehakiman. Yang mana Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh empat 

lembaga Peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan 

Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang semuanya berada di bawah 

naungan Mahkamah Agung.
210  

Peradilan Agama sebagai salah satu 

lingkungan peradilan yang berada  di  Mahkamah  Agung,  secara  yuridis  

juga  diatur  dengan Undang-Undang tersendiri, yaitu Undang-Undang No.7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sekarang diamandemen dengan 

UU No.3 Tahun 2006). 

Masa orde baru merupakan masa pemerintahan yang dipimpin oleh 

Presiden Soeharto. Dimana dalam masa pemerintahannya pada bulan Juli 

1973, Presiden Republik Indonesia Soeharto mengajukan rancangan 

undang-undang perkawinan nasional ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 

dengan tujuan untuk mengurangi frekuensi perkawinan dan perceraian di 

bawah umur dan menyeragamkan undang-undang perkawinan di Indonesia 

sebagai bagian program persatuan Indonesia di bawah ideologi negara 
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Pancasila.
211

 Meskipun terjadi penolakan dan perdebatan akhirnyaundang-

undang ini dicapai suatu kompromi yang kemudian diteriam oleh DPR pada 

bulan Desember 1973 dan disahkan ketetapan hukum oleh Presiden dalam 

bulan Januari 1974 mengenai rancangan undang-undang yang kemudian 

ditetapkan sebagai Undang-undang No.1 Tahun 1974.  

Pada masa ini konsolidasi oleh umat Islam dalam membentuk 

Kementrian Agama berhasil yang sampai saat ini menjadi Departemen 

Agama di bawah naungan Kementrian Agama yang yudrisdiksi Pengadilan 

nantinya dibawah Departemen Agama dan tidak mengikuti hukum umum 

untuk menjamin wewenang dan rekrutmen dan menutup kecendrungan serta 

modernisasi oleh aparat yang teknokratik.
 212

  

Dalam masa Orde Baru ini politik hukum pemerintah terhadap syari‟at 

telah jelas, bahwa dalam pembangunan hukum pada masa yang akan datang 

syari‟at merupakan pengendali dalam landasan spiritual, moral, dan etika, 

yang mana secara konstitusional hukum Islam memiliki peluang besar untuk 

memformulasikan syari‟atmmenjadi hukum nasional (hukum positif). 

Politik hukum diaktualisasikan dalam Undang-undang No.7 Tahun 1992 

tentang Perbankan serta peraturannya. Secara otomatis undang-undang ini 

mengakui Bank Mu‟amalat yang melakukan mu‟amalatberdasarkan 

syari‟at.
213

 Serta dalam masa orde baru ini Pengadilan Agama mendapatkan 

angin segar karena terdapat perubahan dalam penataan kehakiman di 
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Indonesia. Dimana Pengadilan mendapatkan pengakuan dari pemerintah 

bahwa Pengadilan Agama mempunyai kedudukan yang sejajar dan sama 

dengan peradilan lainnya. Seperti yang tertuang dalam Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan 

Kehakiman pasal 10 ayat (1).
 214

  

Kedudukan Pengadilan Agama semakin kokoh dengan ditetapkannya 

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

diundangkannya Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Pengadilan Agama belum ada aturannya mengenai hukumacara tersendiri 

sebagaimana dikehendaki Undang-undang No. 14 Tahun 1970, maka 

perkara-perkara Pengadilan Agama yang sampai upaya hukum kasasi ke 

Mahkamah Agung dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 

1977 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor MA/Pemb/0921/1977. 

Dengan adanya peraturan ini menghapus Mahkamah Islam Tinggi dan 

Kerapatan Qodhi Besar maupun Pengadilan Agama/Mahkamah Syari‟ah 

Propinsi yang berfungsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan sekaligus 

Pengadilan tertinggi dalam lingkungan Pengadilan Agama.77Nama 

Pengadilan Agama di Indonesia pada tahun 1970-an belum ada 

keseragaman nama sampai pada akhirnya pada tahun 1980 Menteri Agama 

mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1980, dengan 

keputusan ini Pengadilan Tingkat Pertama bernama Pengadilan Agama dan 
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Pengadilan Tingkat Banding bernama Pengadilan Tinggi Agama. Pada 

tahun 1989 terwujud apa yang menjadi kehendak dari Undang-undang No. 

14 Tahun 1970 dengan diundangkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama,78 dengan keberadaan Undang-undang tersebut 

mengembalikan kedudukan Peradilan Agama kepada kedudukan semula 

sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang sejajar dengan yang lainnya. 

f. Masa Reformasi ( 1998- sekarang) 

 
Pada Masa Orde Baru,  awalnya menunjukkan progres yang luar 

biasa, dimana dengan melihat UU No. 19 Tahun 1946  yang dirasa tidak 

sesuai dengan prinsip Kekuasaan Kehakiman yang merdeka perlu segera  

diganti,  sehingga  lahirlah  UU  No.14  Tahun  1970  tentang pokok-pokok 

Kekuasaan Kehakiman. 
215 

Di lihat secara hukum, khususnya berkaitan dengan peraturan 

perundang-undangan  tampak   bahwa   kekuasaan  Kehakiman   telah 

diakui sebagai kekuasaan yang merdeka, dalam rangka penegakan hukum di 

negara kesatuan Republik Indonesia. sehingga secara yuridis tidak boleh 

ada intervensi dari kekuasaan lain. Bahkan perkembangan yang luar biasa 

dialami oleh Peradilan Agama, yaitu berkaitan dengan tidak  diperlukannya  

lagi  fiet  eksekusi  (exekutoir  verklering)    dari Peradilan Umum untuk 

melaksanakan putusan yang dihasilkan.
216 

Sejarah juga yang membuktikan, bahwa ternyata dalam prakteknya 

muncul kesenjangan antara das sollen, dengan das sein (law in book and 
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law in action gap), sehingga yudikatif masih banyak mendapatkan 

intervensi dari kekuasaan lain dalam menjalankan tugas dan kewenangan 

nya. Hal tersebut diperparah dengan merebaknya praktek mafia hukum, 

yang juga dilakukan oleh aparat penegak hukum itu tersendiri. 
217 

Praktek-

praktek yang demikian tersebut, yang menyebabkan terjadinya kehancuran 

sendi-sendi hukum di negara ini. Dalam rangka menyikapi hal tersebut, 

maka pada tahun 1999 diundangkanlah Undang-undang No.14 Tahun 1970 

tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dan 

disesuaikan dengan UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman.
218 

Poin penting pada era Reformasi Kekuasaan Kehakiman adalah 

diintrodusir Peradilan satu atap, sehingga pembinaan secara teknis Yudisial, 

administratif, organisatoris, dan finansial berada di bawah Mahkamah 

Agung. Dengan  demikian, secara  tegas  dapat  disimpulkan  bahwa, terjadi   

peningkatan   independensi Kekuasaan Kehakiman sejalan dengan  tuntutan  

reformasi di bidang Kekuasaan  Kehakiman  yang menghendaki Kekuasaan 

Kehakiman benar-benar merdeka bebas dari campur tangan kekuasaan lain. 

Berdasarkan pada fakta-fakta di atas, nampak bahwa sejarah lembaga 

Peradilan di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman Belanda. Terkait 

dengan Peradilan Agama mengalami pasang surut, terutama menyangkut 

kewenangannya untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan 

sengketa-sengketa yang dialami umat Islam. Hal tersebut disebabkan oleh 
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munculnya berbagai kebijakan yang didasarkan pada teori-teori yang 

berkaitan dengan berlakunya hukum Islam terhadap kehidupan masyarakat 

muslim. Saat ini mengenai berlakunya hukum Islam bagi umat Islam tidak 

mengalami perdebatan lagi. Secara tegas dapat dikatakan bahwa dasar 

berlakunya hukum Islam terhadap umat Islam adalah melalui peraturan 

perundang-undangan dari tingkat tertinggi berupa undang- undang dasar 

1945, undang-undang, sampai dengan peraturan tingkat teknis,  seperti  

peraturan  daerah,  peraturan  Bank  Indonesia,  dan sebagainya.
219

 

2. Pengertian Peradilan Agama 

Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili 

perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili 

perkara (bangunan tempat mengadili perkara).
220

Sedangkan pengadilan agama 

merupakan terjemahan dari Godsdienstige Rechtspraak yang berarti Pengadilan 

Agama. Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau 

penyelesaian perselisisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-

peraturan dalam agama. 

Pengadilan agama adalah sebutan (titelateur) resmi bagi salah satu di 

antara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah 

di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu di antara tiga peradilan khusus 

di Indonesia dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan 

Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan 
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Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat 

tertentu (yang beragama Islam).
221

 

Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata 

tertentu saja, tidak dalam bidang pidana dan juga hanya untuk orang- orang 

beragama Islam di Indonesia. Dan juga dalam perkara- perkara perdata Islam 

tertentu saja. 

Dalam Undang –Undang Nomor 3tahun 2006 tentang Peradilan Agama 

dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : “ Peradilan Agama adalah peradilan 

bagi orang –orang yang beragama Islam. 

Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu dari 

peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang 

berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, hanya untuk orang-

orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat 

pertama ialah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus 

setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. 

Pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan sehari hari menampung pada 

tahap awal dan memutus atau mengadili pada tahap awal segala perkara yang 

diajukan masyarakat mencari keadilan. Tidak boleh mengajukan suatu 

permohonan atau gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Agama. Semua jenis 

perkara terlebih dahulu mesti melalui Pengadilan Agama dalam kedudukan 

hierarki sebagai pengadilan tingkat pertama. Terhadap semua permohonan atau 

gugat perkara yang diajukan kepadanya dalam kedudukan sebagai instansi 

                                                           
221

 M Idris Ramulyo, Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan 

Agama, (Jakarta: Ind Hill Co, 1999), hlm.12 



 
 

141 
 

 

pengadilan tingkat pertama, harus menerima, memeriksa, dan memutusnya, 

dilarang menolak untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang 

diajukan kepada nya dengan dalih apapun. Hal ini ditegas kan dalam Pasal 56 

yang bunyinya : 

“ Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu 

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang 

jelas,melainkan wajib memeriksa dan wajib memutus nya”. 

 

Kekuasaan dan kewenangan mengadili Pengadilan Agama adalah 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara 

orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, 

hibah, wakaf, dan sadaqah berdasarkan hukum Islam.
222

 

3. Kekuasaan Peradilan Agama 

Kekuasaan lingkungan Peradilan Agama dalam kedudukanya sebagai 

salah satu kekuasaan kehakiman diatur dalam ketentuan pasal-pasal yang 

terdapat pada Bab III,  yang mana pada Bab III khusus mengatur hal-hal yang 

berkenaan dengan kekuasaan Pengadilan yang terdapat dalam lingkungan 

Peradilan Agama, berdasarkan pada bahasan dari Bab III tersebut ada lima 

tugas dan kewenangan yang diamanatkan meliputi, fungsi kewenangan 

mengadili, memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihattentang hukum 

Islam kepada instansi pemerintah, kewenangan lain oleh undang –undang atau 

berdasar pada undang-undang, kewenangan Pengadilan Tinggi Agama 
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mengadili dalam tingkat banding, dan mengadili sengketa kompetensi relatif 

serta mengawasi jalanya peradilan.
223

  

Kekuasaan atau biasa disebut kompetensi peradilan menyangkut 2 hal, 

yaitu tentang kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Kekuasaan absolut yang 

disebut juga atribusi kekuasaan adalah semua ketentuan tentang perkara apa 

yang termasuk dalam kekuasaan suatulembaga peradilan. Kekuasaan ini 

biasanya diatur di dalam Undang-Undang yang mengatur perkaradan 

kekuasaan lembaga peradilan yang bersangkutan. Sedangkan kekuasaan relatif 

(relative competentie) adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan 

mengadili antar Pengadilan Agama.
224

 Berikut ini penjelasan rincinya : 

1. Kekuasaan Relatif 

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu 

jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan 

pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya 

Pengadilan Agama Muara Enim dengan Pengadilan Agama Baturaja,
225

 

pengadilan ini satu tingkatan sama-sama tingkat pertama. Kekuasaan 

relatif (Relative Competentie) adalah kekuasaan dan wewenang yang 

diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau 
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wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan 

agama dalam lingkungan Peradilan Agama. 
226

 

Setiap pengadilan agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau 

dikatakan mempunyai yurisdiksi relatiftertentu dalam hal ini meliputi satu 

kotamadya atau satu kabupaten, yurisdiksi relatif ini mempunyai arti 

penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan 

mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat. 

Setiap permohonan atau gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah 

hukumnya meliputi : 

a. Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi 

wilayah kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui tempat 

kediamannya maka pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal. 

b. Apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan 

kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah 

satu kediaman tergugat. 

c. Apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tempat 

tinggalnya tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal (tidak 

diketahui) maka gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah 

hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat. 

d. Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat 

diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda 

tidak bergerak. 

e. Apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan 

diajukan kepada Pengadilan yang domisilinya dipilih.
227

 

 

2. Kekuasaan Absolut 

Kekuasaan absolut adalah kekuasaan Pengadilan yang berhubungan 

dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, 

dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau 
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tingkatan pengadilan lainnya
228

Kompetensi absolut (absolute competentie) 

atau kekuasaan mutlak adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam 

memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa 

oleh badan Pengadilan lain. 

Pengadilan Agama berkuasa atas perdata Islam tertentu khusus bagi 

orang-orang Islam. Sedangkan untuk yang beragama lain adalah di 

Pengadilan Umum. Pengadilan Agama berkuasa memeriksa dan mengadili 

perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di 

Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung. Terhadap kekuasaan 

absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan meneliti perkara yang diajukan 

kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan.  

Dengan perkataan lain, bidang -bidang tertentu dari hukum perdata 

yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama adalah bidang hukum 

keluarga dari orang-orang yang beragama Islam. Oleh karena itu, menurut 

Prof. Busthanul Arifin, perdilan agama dapat dikatakan sebagai peradilan 

keluarga bagi orang-orang yang beragama Islam, seperti yang terdapat 

dibeberapa negara lain. Sebagai suatu peradilan keluarga, yaitu peradilan 

yang menangani perkara-perkara dibidang Hukum Keluarga, tentulah 

jangkauan tugasnya berbeda dengan peradilan umum. Oleh karena itu, 

segala syarat yang harus dipenuhi oleh para hakim, panitera dan sekretaris 

harussesuai dengan tugas-tugas yang diemban peradilan agama.Mengenai 

bidang perkawinan Pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud 
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ialah hal-hal yang diatur dalam undang-undang mengenai perkawinan 

yang berlaku, Pasal 49 ayat (2). Yang menjadi kekuasaan mutlak 

Pengadilan Agama adalah perkara perkawinan sebagaimana diatur Pasal 

49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009. Perkara-perkara perkawinan dimaksud 

adalah: 

a. Izin beristri lebih dari seorang; 

b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 

(dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga 

dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; 

c. Dispensasi kawin; 

d. Pencegahan perkawinan; 

e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 

f. Pembatalan perkawinan; 

g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri; 

h. Perceraian karena talak; 

i. Gugatan perceraian; 

j. Penyelesian harta bersama; 

k. Penguasaan anak-anak; 

l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bila mana 

bapak yang seharusnya bertangung jawab tidak memenuhinya.  

 

Sampai saat ini terjadi beberapa perubahan atas peraturan perundang- 

undangan yang mengatur tentang Pengadilan Agama, yang pertama 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam perkembangannya undang-

undang ini mengalamibeberapa kali sebagai akibat adanya perubahan atau 

Amandeman Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang 

mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang PeradilanAgama dirubah sebanyak dua kali, yaitu dengan 
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009. Berikut adalah penjelasannya : 

1) Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 

Penerapan hukum Islam pada Pengadilan Agama dalam peraturan ini 

berlaku bagi seluruh wilayah sebagai peraturan perundang-undangan 

secara menyeluruh bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama 

Islam. Penerapan hukum Islam dalam peraturan ini adalah mengenai 

perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah. 

2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.  

Setelah di undangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

perubahanUndang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama, maka kewenangan absolut Pengadilan Agama ditambah. 

Penambahan perkara itu antara lain
229

 : 

a. Dihapusnya ketentuan pilihan hukum di bidang kewarisan dari 

Penjelasan Umum angka 2 alinea 5 Undang-UndangNomor 7 tahun 

1989 yang menjadikan Pengadilan Agama dapat secara penuh 

menangani seluruh perkara waris antara orang Islam. 

b. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 terdapat kata “perkara 

perdata tertentu”sedangkan dalam pasaldi atas kata perdata 

dihilangkan. Ini menunjukan bahwa kedepan Pengadilan Agama 

dimungkinkan dapat diberi tugas untuk menangani perkara-perkara 
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pidana setidaknya mengenai pelanggaran hukum dalam bidang-bidang 

hukum yang menjadi kewenangannya. Hal ini sebenarnya telah 

terbukti denganadanya Mahkamah Syar‟iyah yang merupakan 

Peradilan Agama dan berwenangan untuk memeriksa mengadili dan 

menyelesaikan perkara tindak pidana ringan sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

c. Tidak ditentukannya persyaratan batas usia paling rendah 25 tahun 

pada ayat (1) Pasal 13 bagi calon hakim Pengadilan Agama 

memungkinkan Peradilan Agama dapat menjaring calon hakim yang 

lebih muda usianya dari calon hakim bagi lingkungan peradilan lain. 

d. Ditambahnya jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan 

Agama. Penjelasan Umum alinea kedua dari UU No. 3 tahun 2006 

menyatakan bahwa kewenangan pengadilan dalam lingkungan 

Peradilan Agama diperluas, antara lain meliputi Ekonomi Syari‟ah. 

3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama 

Kekuasaan Pengadilan gama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menegaskan: 

Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang –orang yang 

beragama Islam dibidang; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, 

zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi Islam. 
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F. Undang-Undang No.18 pasal 16 UU Tahun 2003 tentang Advokat 

(UU Advokat) lebih populer disebut dengan ketentuan imunitas profesi 

advokat. Lengkapnya berbunyi “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata 

maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk 

kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.” 

Pasal 16 UU Advokat berakar pada beberapa norma yang berlaku universal. 

Merujuk pada buku “Advokat Mencari Legitimasi” terbitan Pusat Studi Hukum 

dan Kebijakan Indonesia yang didukung oleh The Asia Foundation, setidaknya 

ada tiga norma internasional yang memuat ketentuan imunitas profesi advokat.
230

 

Pertama, Basic Principles on the Role of Lawyers yang merekomendasi 

kepada negara-negara anggota PBB untuk memberikan perlindungan terhadap 

advokat dari hambatan-hambatan dan tekanan dalam menjalankan fungsinya. 

Kedua, International Bar Association Standards. Pada butir delapan disebutkan 

“seorang advokat tidak boleh dihukum atau diancam hukuman, baik itu hukum 

pidana, perdata, administratif, ekonomi maupun sanksi atau intimidasi lainnya 

dalam pekerjaan membela dan memberi nasehat kepada kliennya secara sah”. 

Ketiga, Deklarasi yang dibacakan pada World Conference of the 

Independence of Justice di Kanada, 1983. Dalam Deklarasi dinyatakan bahwa 

harus ada sistem yang adil dalam administrasi peradilan yang menjamin 

independensi advokat dalam melaksanakan tugas profesionalnya tanpa adanya 

hambatan, pengaruh, pemaksaan, tekanan, ancaman atau intervensi.   
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Dari ketiga norma internasional di atas, benang merah yang dapat 

disimpulkan adalah hak imunitas ini semata bertujuan untuk melindungi advokat 

dalam menjalankan fungsi profesinya, khususnya terkait pembelaan dan 

pemberian nasehat kepada klien.
 231

 

Hal ini secara tegas juga disebutkan dalam pasal 16 UU Advokat, 

khususnya pada frasa “….dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik 

untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan”. 

Dibandingkan tiga norma internasional yang disebutkan tadi, pasal 16 UU 

Advokat “mempersempit” lingkup tindakan advokat yang dapat dilindungi yakni 

“tindakan dalam sidang pengadilan”. Pada bagian penjelasan, “dalam sidang 

pengadilan” didefinisikan “sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di 

semua lingkungan peradilan”. 

Pada frasa itu juga dicantumkan satu syarat penting bilamana hak imunitas 

dapat diterapkan. Syarat itu adalah itikad baik. Penjelasan pasal 16 UU Advokat 

menyatakan “itikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya 

keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. 

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa hak imunitas memang 

dibutuhkan, tetapi penggunaannya tidak bisa sesuka hati. Norma internasional 

maupun nasional menyebutkan beberapa syarat definitif yang harus dipertimbang 

kan dalam penggunaan hak imunitas. Dua syarat yang utama adalah tindakan 

advokat tersebut terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi profesinya. Selain 
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itu, tindakan itu juga harus didasari itikad baik yang secara sederhana dapat 

didefinisikan “tindakan yang tidak melanggar hukum”.
 232

 

Pada prakteknya, hak imunitas memang kerap “dimanfaatkan” sebagai 

tameng oleh advokat yang tersangkut masalah hukum. Tepat atau tidak penerapan 

hak imunitas advokat dapat diuji merujuk pada norma internasional dan nasional 

yang berlaku. Yang pasti, tindakan advokat yang membantu kliennya 

memenangkan perkara dengan cara “tidak halal” (baca: melanggar hukum) tidak 

dapat berlindung di balik hak imunitas advokat 
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BAB III 

MAQASHID SYARI’AH 
 

A. Pengertian Maqâshid al-Syar’iah 

Sebelum menjelaskan pengertian maqashid al-syari‟ah secara istilah 

terlebih dahulu dijelaskan pengertiannya secara bahasa (lughawi). Secara bahasa, 

maqashid jama‟ dari kata maqshid yang berarti kesulitan dari apa yang dituju atau 

dimaksud
233

. Secara akar bahasa, maqashid berasal dari kata qashada, yaqshidu, 

qashdan, qashidun, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan 

sengaja,
234

 atau dapat juga diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada 

(qashada ilaihi)
235

. Sebagaimana firman Allah SWT : 

                       

Artinya: Allah lah yang menjelaskan jalan yang lurus.
236

 

Al Maqashid merupakan bentuk plural dari kata al maqsad, ia adalah 

masdar mim dari kata kerja qasada yaqsudu qasdan wamaqsadan. Kata al qashd 

dan al maqsud memiliki makna yang sama dan secara etimologi atau bahasa bisa 

berarti sbb: 

Al qashd memiliki makna niat, maksud atau tujuan. Al qashd juga berarti 

kesederhanaan, adil dan seimbang sebagaimana Firman Allah SWT   :  
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Artinya: Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. 

Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai (Qs. 

Luqman:19). 

Kata  Al qashd (اقصد), maknanya secara harfiah berarti hemat. Ibnu Katsir 

menjelaskan, berjalanlah yang biasa saja tidak sangat lambat dan tidak sangat 

cepat, jalanlah yang biasa itu cara berjalan yang sopan. Dan  rendahkan suaramu” 

( ك  صوت ), maknanya adalah janganlah berlebihan dalam berbicara dan jangan 

berlebihan mengangkatnya, makanya di dalam Al Qur‟an disebutkan. Janganlah 

kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi.” Dan kemudian penutup ayat 

ini, “Sesunguhnya seburuk-buruk suara adalah suara himar. Ibn Katsir 

menjelaskan, disebutkan suara yang paling buruk adalah suara himar, ini 

menunjukan bahwa mengangkat suara yang paling keras itu bukan hanya tidak 

baik, tapi juga tercela. 

Inti dari ayat ini adalah bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain 

kemudian bagaimana cara berjalan, bagaimana cara kita menungkapkan kata-kata 

kita, dan bagaimana pula kita bersikap secara umum terhadap orang lain, kalau 

kita perhatikan akhlaq itu dibahas di belakang karena dakwah bil ma‟ruf itu akan 

efektif bilamana didukung dengan akhlaq yang mulia.
237

 Al qashd juga bisa 

diartikan dengan jalan yang lurus, mudah diraih dan tidak begitu jauh. Makna ini 

sesuai firman Allah SWT : 
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Artinya: “Dan hak bagi Allah SWT (menerangkan) jalan yang lurus, dan di 

antara jalan-jalan ada yang bengkok. dan Jikalau Dia menghendaki, 

tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar)” 

(Qs. an Nahl : 9)
 238

 

Menurut al-Shabuni makna al-qashd adalah jalan yang lurus yakni adalah 

agama Islam , dari  jalan yang lurus itu terdapat jalan yang bengkok atau condong 

dari yang hak dan orang yang berjalan di atasnya tidak sampai kepada 

Allah  seperti orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi  dan jika Allah 

menghendaki maka bisa saja Ia memberi hidayah kepada  semua dengan iman 

atau jalan yang benar,  namun manusia diberi pilihan untuk memilihj alannya.
239

 

Selanjutnya, kata al-qashd terdapat dalam dalam firman Allah SWT, sebagai 

berikut:  

                          

                   

     

Artinya: Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah 

diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, Pastilah mereka 

mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. 

mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah: "Jikalau kami sanggup 

tentulah kami berangkat bersama-samamu." mereka membinasakan diri 

mereka sendiri dan Allah mengetahui bahwa Sesungguhnya mereka 

benar-benar orang-orang yang berdusta. (Qs. at Taubah : 42)
 240
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Sedangkan kata  syari‟ah berasal dari kata syara‟a as-syai yang berarti 

menjelaskan sesuatu. Atau diambil dari al-syari‟ah dengan arti tempat sumber air 

yang tidak pernah terputus dan orang datang ke sana tidak memerlukan alat
241

. 

Atau berarti juga sumber air, di mana orang ramai mengambil air. Selain itu al-

syari‟ah yang akar kata berasal dari kata syara‟a, yasri‟u, syar‟an yang berarti 

memulai pelaksanaan suatu pekerjaan
242

. Dengan demikian al-syari‟ah 

mempunyai pengertian pekerjaan yang baru mulai dilaksanakan. Syara‟a juga 

berarti menjelaskan, menerangkan dan menunjukkan jalan. Syar‟a lahum syar‟an 

berarti mereka telah menunjukkan jalan kepada meraka atau bermakna sanna 

yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan
243

. Jadi, secara bahasa syari‟ah 

menunjukkan kepada tiga pengertian, yaitu sumber tempat air minum, jalan yang 

lurus dan terang dan awal dari pada pelaksanaan suatu pekerjaan. 

Dengan mengetahui pengertian maqashid dan al-syari‟ah secara bahasa, 

maka pengertian yang terkandung dalam istilah, yaitu tujuan-tujuan dan rahasia-

rahasia yang diletakkan Allah dan terkandung dalam setiap hukum untuk 

keperluan pemenuhan manfaat umat. Atau tujuan dari Allah menurunkan syari‟at, 

dimana menurut al-Syatibi adalah untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di 

dunia dan akhirat
244

. Al-Syatibi tidak menjelaskan definisi maqashid Syari‟ah 

dalam bukunya, ia langsung menjelaskan detil isi maqashid Syari‟ah dari 

pembagiannnya. Syatibi membagi maqashid menjadi dua, qashdu al-syari‟ (tujuan 
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Tuhan) dan qashdu almukallaf (tujuan mukallaf). Kemudian ia membagi qashdu 

syari‟ menjadi empat macam. Pertama, qashdu al-syari‟ fi wadh‟i al-syari‟ah; 

kedua, qashdu al-syari‟ fi wadh‟i al-syari‟ah li al-ifham; ketiga, qashdu al-syari‟ 

fi wadh‟i al-syari‟ah li al-taklif bimuqtadhaha; keempat, qashdu al-syari‟ fi 

dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syari‟ah.
245

 

Sedangkan bagian qashdu al-mukallaf, Syatibi tidak menyebutkan 

macammacamnya. Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa maqashid al syari‟ah 

adalah nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian 

terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang 

sebagai tujuan dan rahasia syari‟ah, yang ditetapkan oleh al-syari' dalam setiap 

ketentuan hukum
246

. Yusuf Al-Qardhawi mendefenisikan   maqashid al-syari‟ah 

sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk 

direalisasikan dalam kehidupan  manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan 

mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat
247

. Atau juga disebut dengan 

hikmat-hikmat yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan 

ataupun tidak
248

. Karena dalam setiap hukum yang disyari‟atkan Allah kepada 

hambanya pasti terdapat hikmat
249

, yaitu tujuan luhur yang ada di balik hukum
250

. 

Ulama Ushul Fiqih mendefinisikan maqashid al-Syari‟ah dengan makna 

dan tujuan yang dikehendaki syara‟ dalam mensyari‟atkan suatu hukum bagi 

kemashlahatan umat manusia. Maqashid al-Syari‟ah di kalangan ulama ushul 
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fiqih disebut juga asrar al-syari‟ah, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik 

hukum yang ditetapkan oleh syara‟, berupa kemashlahatan bagi manusia, baik di 

dunia maupun di akhirat. Misalnya, syara‟mewajibkan berbagai macam ibadah 

dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah SWT
251

. Kemudian dalam 

perkembangan berikutnya, istilah maqashid al-alsyari‟ah ini diidentik dengan 

filsafat hukum Islam
252

.  

Sedangkan secara terminologis, maqashid mempunyai arti menghendaki 

sesuatu dan berpegangan teguh kepadanya (iradah al-syai wa al-azm alaihi). 

Sedangkan kata Syari‟ah berarti apa-apa yang ditentukan Tuhan kepada hamba-

Nya melalui perantara nabi-Nya. Dari beberapa keterangan di atas terlihat dengan 

jelas bahwa yang dimaksud dengan  maqashid al-Syari‟ah ialah essensi atau 

hikmah yang terkandung dalam semua hukum syari‟at yang telah ditetapkan 

Syari‟ (Allah SWT dan rasul-Nya) dan mencakup segala aspek hukum. Menurut 

S. Juhaya Praja, al-Maqashid as-Syari‟ah dapat dijadikan pijakan dalam 

mengistimbatkan hukum. Sehingga bila ada kontradiksi antara al-Maqashid as-

Syari‟ah dengan firman Allah SWT, maka yang dijadikan dasar adalah al-

Maqasihd as-Syari‟ah. 

B. Sejarah Perkembangan Tori Maqâsid al-Syarî’ah 

Apabila ditelusuri pada masa-masa awal Islam ketika Nabi Muhammad 

SAW masih hidup, tampaknya perhatian terhadap Maqasid al-Syari‟ah dalam 

pembentukan hukum sudah muncul. Sebagai contoh dalam sebuah hadits, Nabi 
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pernah melarang kaum muslimin menyimpan daging Qurban kecuali dalam batas 

tertentu sekedar perbekalan untuk waktu tiga hari. Namun selang beberapa tahun, 

ketentuan yang diberikan Nabi ini dilarang oleh beberapa orang sahabat dan 

mereka mengemukakan kepada Nabi. Pada waktu itu Nabi memebenarkan 

tindakan mereka sembari menjelaskan bahwa hukum pelaran gan penyimpanan 

daging Qurban itu di dasarkan atas kepentingan al-daffah sekarang kata Nabi, 

simpanlah daging-daging Qurban itu karena tidak ada lagi tamu yang 

membutuhkannya.
253

 

Dalam larangan tersebut, dapat diharapkan tujuan syari‟at dapat dicapai 

yakni memberikan kelapangan kaum miskin yang bertdatangan dari dusun ke 

Kota Madinah. Setelah alasan pelarangan tersebut tidak ada lagi, maka larangan 

itu sendiri tidak dilakukan oleh Nabi.
254

Dalam rentang waktu berikutnya, apa 

yang dilakukan oleh Nabi diambil sebagai pedoman oleh para sahabat dalam 

memecahkan permasalahan-permasalahan hukum yang mereka hadapi. Para 

sahabat karena banyak bergaul dengan Nabi, maka dengan cepat menangkap 

rahasia-rahasia syari‟ sehingga dengan itu mereka mampu menghadapi tantangan-

tantangan zamanya.
255

 

Sebagai contoh yang paling populer dalam kaitan ini adalah pendapat Umar 

ibn Khattab tentang penghapusan pembagian zakat untuk klompok Mu‟allafah 

Qulubuhum. Kelompok Mu‟allafah Qulubuhumini pada masa Nabi mendapatkan 

bagian zakat sesuai penegasan nasyang bertujuan mengajak manusia memeluk 
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agama Islam dalam posisi yang masih lemah Ketika Islam dalam posisi yang kuat, 

maka pelaksanaan zakat dengan tujuan untuk sementara di atas, tidak 

dilaksanakan.
256

 

Sejarah yang paling santer diperbincangan teori Maqashid Al-Syari‟ah 

dimulai dari Imam Syafi‟i, Ibn Hazm, al-Juwaini, al-Ghozali, al-Razzi, al-Amidi, 

Izzudin ibn Abd al-Salam, al-Qorafi, al-Thufi, Ibn Taimiyah, al-Syatibi, al-

Zarkasyi, Ibn Asyur, kemudian meloncat kepada pemikir mesir Gamal al-

Banna.
257

 

1. Maqasid menurut Imam A-Syafi’i (wafat th. 204 H) 

Muhammad Ibn Idris As-Syafi‟i atau dikenal dengan sebutan Imam 

Syafi‟i adalah pelopor salah satu Madzhab fiqh empat yang hingga kini masih 

dianut oleh sebagian besar umat Islam di penjuru dunia. Di antara karya-

karyanya adalah Al-Um, Al-Risalah, Al-Sunan, Iktilaf Al-Hadits. Imam as-

Syafi‟i adalah ulama pertama yang mengarang ilmu ushul fiqh. Keterangan ini 

dikuatkan karena tiga alasan: Pertama, as-Syafi‟i adalah mutakallim (teolog) 

pertama yang mengkaji alasan (ta‟lil) tegaknya sebuah hukum, sedang illat 

sendiri merupakan bagian inti dari ilmu Maqasid Al-Syari‟ah, Kedua as-Syafi‟i 

adalah salah satu yang menaruh perhatian penting tentang kaedah umum 

syariat dan maslahat terutama dalam praktek berijtihad dan penyimpulan 

sebuah hukum, ketiga, al-syafi‟iadalah ulama yang menitik beratkan pada 

tujuan hukum (Maqasid al-Ahkam) seperti dalam bersuci, puasa, haji, zakat, 
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potong tangan (qhishos), hukum pidana, ataupun dalam ranah Maqashid yang 

lebih luas, seperti melindungi agama, jiwa, keturunan, harta dan lain 

sebagainya.
258

 

2. Maqashid menurut Imam Ibn Hazm (wafat th 456 H) 

Ibn Hazm al-Andalusi dikenal sebagai pemikir ensiklopedis yang 

menulis banyak bidang keilmuan Islam: Fiqh, ushul, kalam (teologi). 

Perbandingan agama, aliran-aliran atau sekte dan sastra. Ibn Hazm dikenal 

tekstual karena madzhab fiqh yang dikembangkanya dominan pada teks serta 

sedikit sekali memberi ruang pada akal, karenanya ia dijuluki Ibn Hazm “al-

Dhawahiri”
259

 

Sumbangsih Ibn Hazm untuk Maqashid al-Syari‟ah terletak pada 

pemikiran tentang qiyas. Sebagai ulama tekstualis, ia terang-terangan menolak 

qiyas. Dalam al-mahally ditegaskan bahwa dalam agama tidak boleh 

menggunakan qiyas ataupun penalaran. Menurutnya dalil agama sudah jelas 

dan tegas. Dan jika ada persoalan yang butuh penjelasan semua itu harus 

dikembalikan kepada al-Qur‟an dan Hadis Nabi.
260

 

3. Maqashid menurut Imam al-Juwaini (wafat th 478 H) 

Jika dibandingkan dengan para ulama Ushul sebelumnya, Imam al-

Haramain al-Juwaini adalah ulama pertama yang membahas teori Maqashid al-

syari‟ah. Bukti itu dapat kita temukan dalam karya al-Burhan fi Ushul al-Fiqh. 
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Dalam bab qiyas, al-Juwaini menjelaskan illal (alasan-alasan) dan ushul (dasar-

dasar) yang merupakan embrio dari teori maslahat. Barangkali karena itu al-

Juwaini disebut peletak dasar teori Maqashid al-Syari‟ah. Ada lima pembagian 

illal (alasan-alasan) dan ushul (dasar-dasar) dalam al-Burhan karya al-Juwaini. 

Pertama, ashl atau dasar perkara primer (amr dharuri) yang menyangkut 

kepentingan umum, misalnya men-qishash prilaku kriminal, alasanya demi 

menjaga kehormatan darah atau hak hidup masyarakat. Kedua, dasar perkara 

dalam kepentingan umum yang tidak sampai ketingkat primer, misalnya 

memperbaiki sistem sewa rumah, alasanya untuk mempermudah masyarakat 

yang tidak mampu membayar secara kontan. Ketiga, dasar perkara yang tidak 

ada hubunganya dengan primer ataupun kepentingan umam, misalnya 

menghilangkan hadats kecil. Keempat, dasar perkara yang bukan bersandar 

pada kebutuhan umum ataupun primer, melainkan jika dilakukan akan 

menghasilkan hal yang disunahkan. Kelima, dasar perkara yang tidak dapat 

ditemukan baik itu unsur primer, kebutuhan masyarakat, ataupun dorongan 

keadaan yang baik, seperti melakukan ibadah mahdhoh.
261

 

Pembagian al-Juwaini pada point ketiga dan keempat pada hakikatnya 

adalah masih dalam satu kategori yang sama, sednagkan point nomor lima, 

sebagaimana diakui oleh al-Juwaini sendiri, sudah keluar dari konteks 

pembahasan illal dan ushul yang dimaksud.
262

Secara garis besar apa yang 

dilakukan al-Juwaini lewat pembagian lima illal dan ushul di atas merupakan 

dasar pembagian tiga tingkat maslahat sebagaimana kita kenal melalui 
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sistematika dari al-Syatibi: dharuriyat (hak primer), hajiyat (hak skunder) dan 

tahsiniyat (hak suplementer).
263

 

4. Maqashid menurut Imam al-Ghozali (Wafat th 505 H) 

Abu Hamid al-Ghozali lahir di Thusi adalah murid Imam al-Haramain al-

Juwaini. Al-Ghozali dikenal sebagai mujadidd terkemuka yang banyak menulis 

keilmuan Islam seperti filsafat, fiqh, ushul fiqh, tasawuf dan disiplin keilmuan 

lain. Atas capainya yang gemilang dalam khazanah Islam tersebut al-Ghozali 

digelari hujjah al-Islam, sang pembela Islam. Teori Maqasid al syari‟ah al-

Ghozali ditulis secara bertahap, mula-mula pada karya pertamanya, syifa al-

Ghalil, kemudian dilanjutkan pada Ihya Ulum al-din, dan disempurnakan 

dalam karya ushul fiqhnya berjudul al-Mustasfa fi-Ilm al-Ushul. Dalam Syifa 

al-Ghalil, al-Ghozali menjelaskan metode qiyas serta mekanisme illat. 

Menurutnya ukuran Maqashid al-syari‟ah harus sesuai (munasib) dengan 

kemaslahatan.
264

  

Maslahat di definisikan sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat dan 

mencegah kemadharatan. Agama menjamin kemaslahatan berarrti bahwa 

agama (syara‟) menurut al-Ghozali, harus melindungi empat hal kebutuhan 

primer manusia: jiwa, akal, barang dagangan dan harta. Al-Ghozali membagi 

Maqasihd al-Syari‟ah menjadi dua, Maqasihd yang terkait degan agama (al-

din) dan Maqashid yang terkait dengan hal duniawi (al-duniyawi). Kewajiban 

menegakan sholat dalam ayat:  
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Artinya: Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al 

Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari 

(perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya 

mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari 

ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.(QS. Al-ankabut: 45)  

 

Perbuatan dia atas adalah contoh Maqashid yang terkait dengan urusan 

agama. Sedangkan kewajiban qishos dalam ayat (QS. Al-Baqaroh: 179) dan 

khamr (QS. Al-Ma‟idah: 91) adalah contoh Maqashid yang terkait dengan 

urusan duniawi
265

 yaitu yang berbunyai: 

                        

Artinya: Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, 

Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa (QS. Al-

Baqaroh: 179). 

                          

                   

Artinya: Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan 

permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) 

khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat 

Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan 

pekerjaan itu) (QS. Al-Ma‟idah: 91). 

 

Kendatipun demikian pembagian Maqashid al-Syari‟ah antara al-dini dan 

al-dunyawimasih terjadi persilangan, seperti perintah sholat disatu sisi adalah 

al-dini, namun disisi lain perintah itu bisa dipandang sebagai al-duniyawi. 
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Urutan Maqashid al_syari‟ah menurut al-Ghozali dibagi menjadi tiga; pertama, 

al-dharurat (hak primer); kedua, al-hajat(hak skunder); dan ketiga al-tazzayunat 

wa al-tashilat atau al-tahsinat (hak suplementer) dari cara pembagian ini tidak 

diragukan al-Ghozali meringkas kelima pembagian Illal dan ushul dalam al-

Burhan fi Ushul al-Fiqhkarya gurunya, al-Juwaini, di atas hanya saja ketiga 

pembagian al-dharuriyat, al-hajat dan al-tahsinat versi al-Ghozali ini lebih 

ringkas dan padat daripada versi al-Juwaini sebelumnya. 

5. Maqashid menurut Imam al-Razi (Wafat th 606 H) 

Fakhr al-Din al-Razi adalah seorang ulama ahli fiqh al-Syafi‟ie yang 

sangat produktif, di mana selama hidupnya telah menulis lebih dari 200 buku. 

Pemikiran Maqashid al-Syari‟ah al-Razi terangkum dalam karya al-mashul fi 

Ilm Ushul al-Fiqh. Buku ini sangat penting karena meringkas ketiga buku ushul 

klasik : al Mu‟tamad karya Abu al-Hasan al-Bashri, al-Burhan karya al-

Juwaini, dan al-Mustashfa karya al-Ghozali.
266

 Sebagaimana al-Ghozali, al-

Razi pun melakukan pembagian maslahat menjadi dua: pertama, maslahat yang 

berhubungan dengan dunia; kedua, maslahat yang berhubungan dengan akhirat. 

Maslahat yang berhubungan dengan dunia dapat dibagi menjadi tiga : al-

dharuriyyah (primer), al-hajiyyah (skunder), dan al-tahsiniyyah (suplementer) 

267
.  

Adapun maslahat di akhirat menurut al-Razi contohnya seperti 

pembersihan jiwa dan mendidik akhlak karena itu manfaatnya kembali di 
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akhirat
268

. Sumbangsih Maqashid al-Syari‟ah al-Razi masih kental dengan 

warisan al-Ghozali seperti pada pembagian maslahat berikut contoh-contoh 

yang dikemukakan. Hanya saja pada al-mashalih al-dharuriyyah yang 

mencakup lima hal primer, yaitu: jiwa, harta, keturunan, agama, dan akal. Al-

Razi memberi preoritas jiwa daripada agama. Urutan ini tentu tampak berbeda 

dengan gurunya, al-Ghozali, yang lebih mendahulukan agama daripada jiwa. 

Kelima hak primer al-Ghozali sebagai berikut: agama, jiwa, akal, keturunan, 

dan harta. 

6. Maqashid menurut Imam al-Amidi (Wafat th 631 H) 

Saif al-Amidi adalah salah satu ulama ushul besar yang lahir pada 551 H. 

semula al-Amidi yang masih tinggal di Baghdad adalah pengikut setia mazhab 

al-Hambali namun dalam perjalananya memutuskan pindah ke mazhab al-

syafi‟i. Karya unshul fiqh nya berjudul al-ihkam fi ushul al-ahkam. Mirip 

dengan pendapatnya al-Ghozali, al-Amidi membagi maslahat menjadi duniawi 

dan ukhrowi. Untuk mencapai tujuan (maslahat) duniawi bentuknya ada tiga 

hal, pertama, bersifat langsung yang tujuanya memberikan manfaat secara 

langsung dengan cara yang baik dan jujur yang berhubungan dengan hifdz al-

mal, kedua, bersifat melanggengkan, contoh larangan membunuh orang tidak 

bersalah dengan sanksi al-qhishosh, tujuanya untuk melanggengkan hifdz al-

nafs (memelihara jiwa). Ketiga, bersifat sebagai pelengkap. Sedangkan 

maslahah ukhrowi selalu mendatangkan pahala dan menjauhkan siksa dari 

Allah. Al-Amidi yang terpengaruh al-Ghozali membagi urutan maslahat 

                                                           
268

  Ibid., hlm.161 



 
 

165 
 

 

menjadi tiga: al-dharuriyyaah (primer), al-hajiyyah (skunder), dan al-

tahsiniyyah (suplementer). Sedangkan yang termasuk. Sedangkan yang 

termasuk al-mashalih al-dharuriyyah adalah: agama, jiwa, akal, keturunan dan 

harta benda.
269

 

7. Maqashid menurut Izzudin Ibn Abd al-Salam (wafat th 660 H) 

Mengkaji Maqashid syari‟ah tidak boleh melewatkan nama al-Izz Abd al-

Salam. Sebagai ahli fiqh al-Syafi‟ie yang banyak menulis fatwa dan takhrij 

fiqh, Izzudin yang dijuluki “sultan para ulama” menulis buku penting berjudul 

Qowaid al-ahkam fi mashalih al-anam yang merangkum pemikiran tentang 

Maqashid al-syari‟ah.
270

 

Dalam pengantar Qawaid al-Ahkam, Izzudin mengatakan syari‟ah yang 

dibebankan oleh Allah swt kepada hamba-Nya mengarah kepada kebaikan, 

sedangkan larangan Allah swt mengarah kepada keburukan. Cara mengetahui 

maslahat menurut Izzudin ditentukan oleh rasio. Hal yang mendatanglkan 

kebaikan atau kemaslahatan adalah hal terpuji, sebaliknya hal hal yang 

mencegah kemadharatan agar tidak menyengsarakan hidup manusia juga hal 

terpuji, inilah yang di maksud Izzudin pengetahuan yang bertumpu pada rasio. 

Dapat dinalar dan difahami oleh nalar manusia. Dan jika terjadi benturan antara 

dua maslahat, diupayakan memilih mana di antara dua yang paling minim 

resiko buruknya. Meski penjelasan tentang maslahat Izzudin diatas tidak 
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mewakili seluruh pemikiran Maqashid al-Syari‟ah namun setidaknya dapat 

diraba bahwa beliau sangat detail mengulas teori Maqashid.  

Sikapnya tegas, akal merupakan wahana untuk mengetahui tujuan agama. 

Pandangan ini berbeda dengan ulama ushul sebelumnya. Kendati memberi 

ruang kebebasan pada akal, izzudin masih mengikat pemahamanya dengan 

teks-teks agama atau Nash Syar‟i.Sekilas Izzudin terpengaruh al-Ghozali pada 

pembagian maslahat menjadi, maslahat duniawi yang dapat dikenali dan 

diketahui melalui penalaran akal atau adat, dan maslahat ukhrowi yang dapat 

dikenali atau diketahui melalui ajaran agama. Selain pembagian yang duniawi 

dan ukhrowi, ia juga membagi maslahat menjadi tiga macam: Al-dhoruriyyah, 

al-hajiyyah, dan al-tahsiniyyah. Hanya saja pembagian tersebut terlihat masih 

samar dibalik pembagian macam-macam maslahat dan mafsadah yang begitu 

banyak. Lalu pada al-dhoruriyyah, Izzudin memasukan al-iradh (kehormatan) 

untuk melengkapi lima maslahat primer al-Ghozali. Jika maslahat primer 

menurut al-Ghozali itu ada lima: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Di 

tangan Izzudin, maslahat primer digemukan menjadi enam: agama, jiwa, 

keturunan, kehormatan, akal, dan harta. Dalam konteks ini, Izzudin adalah 

ulama ushul pertama yang mencantumkan kehormatan (al-iradh) dalam al-

mashalih al-dharruriyyah. 

8. Maqashid Menurut Imam al-Qarafi (wafat th 684 H) 

Syihib al-Din Abu al-Abbas al-Qarafi adalah ulama ushul asal Mesir 

yang bermadzhabkan fiqh al-Maliki. Dilihat dari sejarahnya, al-Qarafi 

merupakan murid langsung dari Izzudin ibn Abd al-Salam. Ibn Asyur dalam 
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Maqashid al-syari‟ah, menilai al-Qarafi salah satu perintis ilmu Maqashid. 

Sebagai murid izzudin, pemikiran al-Qarafi adalah perpanjangan dari sang 

guru.  

Pengertian maslahat menurut al-Qarafi hampir serupa dengan 

pendapatnya izzudin. Dalam bab qiyas, maslahat (al-munasib) bagi al-Qarafi 

adalah mengundang manfaat dan mencegah kerusakan. Kemudian dalam 

pembagian maslahat: hak primer (al-dharuriyyat), hak sekunder (al-hajiyyat) 

dan hak suplementer (al-tahsiniyyat) juga tidak jauh beda dengan gurunya 

Izzudin. Pada maslahat primer, seperti halnya gurunya, al-Qarafi memasukan 

kehormatan (al-irdh) sebagai bagian dari hak primer. Penting diketahui urutan 

hak primer al-Qarafi berbeda dengan al-Ghazali yang lebih mendahulukan 

agama daripada jiwa. Urutan yang dibuat al-Qarafi sebagai berikut: jiwa, 

agama, keturunan, akal dan kehormatan.
271

 

Maslahat berdasar pada penilaian syara‟ dapat dibagi menjadi tiga: 

pertama, al-Munasib, atau apa yang menjadi keputusan syara kedua, al-

maslahah atau apa yang tidak diputuskan syara‟ ketiga, al-maslahah al 

mursalah, atau maslahah yang menjadi kepentingan umum. 

9. Maqashid Menurut Imam al-Thufi (wafat th 716 H) 

Najm al-Din al-Thufi lahir pada 667 disebauh desa bernama Tuf yang 

berdekatan dengan bahdad. Dikalangan ulama ushul, al-Thufi sebagai pengikut 

fiqh Hambali dikenal pemberani sekaligus kontorversi, semua itu karena 

gagasanya tentang maslahat atau ri‟ayah al-maslahah. Inti pemikiran al-Thufi 
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terdapat dalam al-Ta‟yin fi Syarh al-arba‟in yang secara khusus menjelaskan 

maksud hadits La dlarara wala dlirara. Secara garis besar al-Thufi memeberi 

prioritas pada ri‟ayah al-maslahah dari pada Nash. Adapun dasar argumen yang 

digunakan adalah hadits La dlarara wala dliraraselain lebih kuat dari nash dalil 

ri‟ayah al-maslahah juga lebih kuat dari pada ijma salah satu alasannya 

menurut al-Thufi: ijma adalah produk dari ketidak sepakatan atas suatu hal 

kemudian dijadikan satu kesepakatan, berbeda dengan. ri‟ayah al-maslahah 

yang sedari awal sudah menjadi kesepakatan. Bagi al-Thufi berpegang pada 

kesepakatan di awal itu lebih baik dari pada telah berselisih semenjak awalnya 

(ijma‟).
272

 

Konsep Ri‟ayah al-Maslahahal-Thufi bebrbeda dengan konsep al-

Maslahah al-Mursalah sebagai mana dikenal umumnya dalam madzhab-

madzhab fiqh, terutama madzhab maliki pada dasarnya konsep ri‟ayah al-

maslahah al-thufi dibangun berdasar nash (al-Qur‟an dan al-Hadits) dan ijma 

untuk wilayah Ibadat, dan bersandar pada pertimbangan maslahat untuk 

wilayah mu‟amalat dasar inilah yang menurut al-Thufi lebih kuat dari pada 

yang ada dalam al-maslahah al-mursalah. Pada kesimpulanya ri‟ayah al-

maslahah yang memiliki dasar nash dan ijma itu lebih kuat dari pada yang 

tidak memiliki dasar. inilah letak perbedaan antara ri‟ayah al-maslahah dan al-

maslahah al-mursalah.
273
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Secara umum al-Thufi pengikut al-Ghozali. Penj elasanya tentang 

Maqashid al_syari‟ah hampir mirip dengan al-Ghozali diamana al-Ghozali 

membagi maqashid menjadi ukhrawi dan duniawi sedangkan al-Thufi 

membaginya menjadi syara‟ dan adat. Kemudian pada tingkatan maqashid 

primer, skunder dan suplementer, berikut tentang lima macam hak primer: 

agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Konsep yang dikembangkan al-Thufi 

masih kental dengan nuansa warisan al-Ghozali.
274

 

10. Maqashid menurut Imam Ibn Taimiyyah (wafat th 728 H) 

Taqiy al-Din Ibn Taimiyyah lahir pada 661 H di Hiran, daerah diselatan 

timur Turki. Sejak kecil Ibn Taimiyyah dibesarkan dalam atmosfir keluarga 

pencinta ilmu agama dan fiqh ayahnya ahli agama bernama Abd al-Halim 

sedang kakenya Majd al-Din Abu al-Barakat adalah ulama ushul yang menulis 

buku muntaqa al-ahbar. Para teorikus maqashid menilai bahwa agama memiliki 

tujuan mulia untuk manusaia. Tujuan itu lalu diretas dalam tiga maslahat: 

primer, skunder dan suplementer. Kemudian pada maslahat primer 

mencangkup lima hal: melindungi agama, jiwa keturunan, akal dan harta. 

Kelima hak primer yang wajib dilindungi itu dikuatkan dengan adanya sanksi 

atau hukuman bagi pelanggarnya. 

Secara garis besar Ibnu Taimiyyah menolak pembagian tiga maslahat 

manusia tersebut. Penolakan itu mengandaikan maslahat tersebut hanya 

dibatasi karena adanya sanksi. Misalnya hukuman rajam bagi pezina, hudud 

bagi peminum khamer, qishash bagi pencuri dan lain sebagainya. Maslahat 
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yang dikaitkan dengan saknsi badani sama halnya menyederhanakan konteks 

luas maslahat menjadi maslahat fisik.Ibnu Taimiyyah kemudian mengkritisai 

lima hak primer yang menyangkut kepentingan manusia di dunia. Kelima hak 

tersebut dapat dikategorikan al-maslahah al-mursalah yang intinya jallb al-

mashalih wa daf‟ al-madlar, atau upaya mendatangkan maslahat dan menghin 

dari keburukan. Menurut Ibn Taimiyyah kelima pembagian hak primer yang 

dikaitkan dengan sanksi hudud hanya menekankan daf al-madlar saja.  

Dari penjaelasan diatas dapat ditarik kesimpulan dasar Maqashid 

al_syari‟ah bagi Ibnu Taimiyyah adalah lebih mengutamakank al-Maslahah al-

Mursalah, terlebih pada penekanan jalb al-mashalih. Maslahat tidak dibatasai 

semata-mata dengan hudud. Bagi Ibnu Taimiyyah, Jalb al-mahalih atau 

mendatangkan maslahat lebih penting dari pada daf al-madlar atau mencegah 

kemudharatan.  

11. Maqashid menurut Imam al-Syatibi (wafat th 790 H) 

Ibrahim ibn Muahmmad al-Gharanathi Abu Ishaq atau dikenal al-Syatibi 

menjadi masyhur karena dinilai berhasil mensistematisasikan teori Maqashid 

al-syari‟ah dalam karya al-Muafaqat. Jika Imam Syafi‟i dikenal pioner ilmu 

ushul fiqh, aristoteles pioner ilmu logika, maka imam al-Syatibi merupakan 

pioner dalam ilmu Maqashid al-syari‟ah.
275

 Dalam al-Muafaqot al-syatibi 

mendefinisikan maslahat sebagai hal yang menunjang tegaknya hidup manusia 

yang makmur sentosa, serta terpenuhi segala kebutuhan dasar manusia (akal 

dan biologisnya) sehingga manusia di dunia dapat hidup layak. Maslahat dalam 
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pemikiran al-Syatibi pada intinya mengarah tegaknya pilar-pilar kehidupan, 

bukan sebaliknya, yakni menghancurkan sendi-sendi kehidupan. 

Terkait dengan persoalan bercampurnya antara maslahat dan mafsadat, 

al-Syatibi memiliki penjelasan yang menarik. Jika maslahat dapat mengalahkan 

mafsadat, maka wajib bagi agama untuk mendorongnya, sebaliknya jika 

mafsadat bisa mengalahkan maslahat, maka wajib bagi agama unntuk 

melarangnya. Bagi imam al-syatibi, maslahat dari agama tidak mentolelir 

mafsadat sekecil apapun. Al-syatibi membagi maslahat menjadi dua: pertama, 

Maqashid al Syar‟i atau Maqashid al-syari‟ah; kedua Maqashid Mukallaf. 

Pada Maqashid al-Syar‟i, al-Syatibi membaginya menjadi empat: 

pertama, tujuan Maqashid al-Syari‟ah kedua, cara memahami Maqashid al-

syari‟ah ketiga, pembebanan Maqashid al-Syari‟ah untuk mukallaf dan 

keempat, mukallaf masuk ketentuan dalam hukum syari‟ah. Pertama, tujuan 

Maqashid al-syari‟ah menurut al-Syatibi untuk melindungi tiga kategori hak 

manusia: dharuriyyat, hajiyayyat dan tahsiniyyat. Telah diketahui sejak al-

Ghazali istilah-istilah tersebut sebenarnya telah dipakai dikalangan ulama 

ushul. Namun baru di tangan al-syatibi terminologi tersebut mendapat 

penjelasan yang terang mengenai batasan dan cakupanya. Inilah yang menurut 

banyak pemikir seebagai capaian al-Syatibi yang sangat penting. Dharuriyyat 

terdiri atas segala sesuatu yang mendasar dan esensial terjaganya kepentingan 

dunia dan akhirat. Dharuriyat adlah segala sesuatu yang apabila tidak tersedia 

akan menyebabkan rusaknya kehidupan. Ini terkait dengan empat hal: ibadah, 

adat, muamalat dan jinayat. Ibadah mengacu mempertahankan agama, adat 
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mengacu kepada perlindungan jiwa dan akal misalnya makan, minum, pakaian 

dan tempat tinggal. Muamalat mengacu kepada perlindungan keturunan dan 

harta, juga perlindungan terhadap akal.  

Sedangkan jinayat mengacu kepada amar ma‟ruf nahi mungkar. Hajiyyat 

berada sedikit di bawah level dharuriyyat, yaitu segala sesuatu yang sangat 

penting bagi pelindungan hak yang dimaksud, tapi tidak sedemikian darurat. 

Berbeda dengan dharuriyat, jika hajiyat tidak terpenuhi, maka hak tersebut 

masih bisa terlindungi, kendatipun sangat lemah. Hajiyyat juga berlaku pada 

Ibadah, Jinayat , adat dan muamalah, ibadah seperti dispensasi bagi orang sakit 

yang tidak berpuasa dibulan romadhon adat seperti diperbolehkanya berburu 

dan mengkonsumsi makanan yang halal. Muamalat, seperti jual beli, 

penanaman modal dan semacamnya. Jinayat; mengenakan denda bagi 

pembunuh yang berakal. Tahsiniyyat adlah hal-hal yang tidak bisa mendesak 

dan tidak sangat penting bagi perlindungan hak. Namun jika terpenuhi 

tahsiniyat akan menyempurnakan hak-hak yang lain.  

12. Maqashid menurut Imam al-zarkasyi (wafat th 794 H) 

Badr al-Din al-Zarkasyi adalah ulama fiqh al-Syafi‟e berdarah turki 

namun kelahiran mesir. Pemikiran al-Zarkasyi tentang ushul fiqh terangkum 

dalam buku al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fiqh. Pembagian maslahat 

berdasarkan pada kuat dan lemahnya menurut al_zarkasyi ada empat: pertama, 

tahap pasti (al-Yakin) seperti maslahat jual beli; kedua, tahap tidak pasti atau 

(al-Dhan) seperti praktek qishas, untuk tegaknya pelindungan jiwa; ketiga, 

tengah-tengah antara tahap pasti dan tahap tidak pasti seperti penerapan hudud 
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untuk peminum khamer, keempat, tahap yang tidak ada maslahatnya sama 

sekali seperti menikahkan anak kecil demi menjaga keturunanya (hifdz al-

nashl). Kemudian maslahat menurut al-Zarkasi dibagi menjadi hakiki dan 

iqna‟i (kepuasan). Pada maslahat hakiki mencangkup hak primer, dan hak 

suplementer. hak primer di dalamnya termasuk melindungi jiwa, harta, 

keturunan, agama dan akal. Adapun iqna‟i dijelaskan sekilas sebuah perkara 

membawa maslahat, namun bila ditelusuri lebih jauh kelihatan kekeliruanya 

seperti menjual anjing, ini dikiaskan dengan khamr dan menjual bangkai (al-

maitah). 

Dari sudut pandang agama, maslahat menurut al-Zarkasyi di bagi 

menjadi tiga: pertama, apa yang di sepakati agama; kedua, apa yang di larang 

agama; dan ketigatidak menyikapi sekaligus tidak melarangnya Kiranya 

pendapat al-Zarkasyi ini berupa pengulangan kembali pendapat al-Ghazali. 

Pemaparan maqashid Syari‟ah al-Zarkasyi hanya menyarikan dari ulama-ulama 

ushul sebelumnya, terutama al-Ghazali dalam syifa‟ al Ghalil dan al-mustasyfa. 

13. Maqashid menurut Imam Ibn Asyur (wafat th 1973) 

Upaya membumikan maqashid Syari‟ah dalam hukum Islam kembali di 

tegaskan Thahir ibn Asyur dalam maqashid al-Syari‟ah al Islamiyyah. Meski 

tidak terlalu tebal namun buku ini sangat penting. Al-Asyur membahas sisi-sisi 

Maqashid Al-Syari‟ah Islam yang harus di perhatikan dalam setiap upaya 

tasyri‟ hukum, khususnya dalam persoalan keseharian atau di kenal dengan 

istilah fiqh muamalat. Asyur menegaskan bahwa tasyri hukum Islam yang 

sesuai dengan Maqhasid Islam bertujuan menujukan keagungan Syari‟ah Islam 
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itu sendiri; bahwa Islam sejatinya turut menjaga tegaknya maslahat dan 

mencegah kemudharatan. Lebih dari itu, yang lebih penting tasyri hukum Islam 

berperan dalam menciptakan keteraturan dan perbaikan di masyarakat.Karena 

fokus buku ini menjelaskan nilai maqashid dalam hukum Islam, Asyur tidak 

banyak mengulang penjelasan atau definisi maqashid Syari‟ah. Baginya, 

maqashid Syari‟ah itu sangat jelas dan dapat di retas melalui al-Quran dan 

hadist sahih. Menurutnya, hukum-hukum tasyri Islam memiliki alasan dan 

kebajikan yang kembali kepada kemaslahatan secara umum Asyur membagi 

pembahasan bukunya dalam tiga bab: pertama, mengenai ketentuan Maqashid 

Islam; kedua, Maqashid tasyriumum atau Maqashid tasyri am; ketiga, 

maqashid khusus dalam fiqh muamalat.  

Dalam pembahasan mengenai ketentuan Maqashid al-Syari‟ah, Asyur 

menjelaskan bahwa Syari‟ah selalu mengandung maqashid di bali ketentuan 

dan penerapanya. Menurutnya, ada tiga cara melacak Maqashid al-Syari‟ahdi 

balik upaya tasyri‟ hukum Islam. Pertama, mengetahui setiap penyebab atau 

ilat di balik pemberlakuan hukum, misalnya larangan menjual hasil tanaman 

yang masih ada di dalam tanah, penyebab larangan tersebut karena barang yang 

di perjualkan tidak jelas, jadi maksud„illat di haramkanya jual beli tersebut 

karena ketidak tahuan atau al-jahl; kedua, merujuk pada dalil al-Quran yang 

jelas, seperti perintah puasa (QS. Al-baqarah:183), perintah ini sangat jelas dan 
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wajib di lakukan; ketiga, merujuk pada hadist mutawatir dan hadist ahad yang 

terpercaya.
276

  

Pada pembahasan Maqashid umum, Asyur bermaksud menjelaskan nilai-

nilai dan hikmah implisit yang terdapat pada setiap tasyri‟ Islam. Menurutnya, 

sifat Maqashid Syari‟ah memiliki dua nilai: nilai hakiki dan nilai adat. 

Pandangan Asyur ini jika di retas kebelakang di pengaruhi oleh imam Izzuddin 

ibn Abd al-Aslam. Pertama, nilai hakiki, yaitu nilai hakiki pada dirinya sendiri 

yang dapat diketahui lewat akal sehat, nilai ini mendatangkan manfaat atau 

menghindari kemudharatan yang dapat diketahui secara umum tanpa terlebih 

dahulu mempertimbangkan budaya atau adat lokal suatu masyarakat, seperti 

nilai berlaku adil, mengecam pelaku dhalim yang mendatangkan kemungkaran 

dan lain sebagainya. Kedua, nilai adat, yaitu nilai yang dibentuk oleh 

masyarakat yang menjadi kebaikan dan sesuai dengan kemaslahatanya seperti 

berlaku baik kepada orang lain, hukuman bagi prilaku kriminal dan lain 

sebagainya. Asyur melihat bahwa ketentuan maqashid tasyri‟ hukum Islam 

baru mengedepankan nilai hakiki terlebih dahulu, kemudian nilai tersebut di 

kombinasikan dengan nilai adat yang merupakan hasil negosiasi dengan 

pengalaman masyarakat itu sendiri. Nilai hakiki adalah sesuatu universal yang 

berdiri di luar, atau disebut aspek eksternal, sedang nilai adat tersebut adalah 

nilai yang menyatu dalam diri masyarakat, atau disebut aspek internal. 
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Bangunan maqashid Syari‟ah menurut Asyur di landaskan pada Islam sebagai 

agama fitrah.
277

 

Pandngan ini merujuk pada surat (QS. Al-Rum:30) Fitrah dalam redaksi 

ayat tersebut bermakna”ciptaan” (al-khalqah), yaitu karakter ciptaan manusia 

yang memiliki dimensi dhahir dan batin atau badan dan akal (aktifitas jiwa). 

Maqashid Syari‟ah Islam yang berlandasan pada fitrah harus memenuhi 

kemaslahatan baik yang berhubungan dengan kepentingan dhahir maupun batin 

manusia. 

Sebagai ilustrasi menjelaskan fitrah, berikut adalah pengandainya: fungsi 

kaki pada manusia di gunakan unuk berjalan, jika kaki yang melekat pada 

badan kita digunakan untuk menendang orang tidak bersalah maka kaki telah 

menyalahi fungsi fitrahnya. Termasuk dari itrah akal adalah berfikir tentang 

sebab akibat, jika hasil penalaran atau kesimpulan diselewengkan atau di ambil 

dari suatu yang bukan menjadi penyebabnya, maka kesimpulan tersebut 

mengingkari fitrah akal. Itulah yang disebut fitrah sebagai ciptaan Allah yang 

tidak dapat dirubah, fithratah al-llah latabdila li-khalq-i llah. Di antara aspek 

umum dari maqashid Syari‟ah menurut Asyur adalah sifatnya yang luwes dan 

toleran (samahah). Toleran dimaksudkan Syari‟ah harus adil, tidak jatuh di 

ekstrim kiri(ifrath) dan ekstrim kanan (tafrith), alias tidak mempermudah atau 

mempersulit. Inilah maksud dari ayat al-Quran yang menyebut umat nabi 

Muhammad sebagai umat penengah QS. Al-baqarah:143 yang berbunyi: 

                                                           
277 Muhammad ath-Thahir bin al-Asyur, Ibid., hlm.54 



 
 

177 
 

 

                          

                          

                          

                    

Artinya: Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat 

yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) 

manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) 

kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu 

(sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa 

yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh 

(pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang 

yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-

nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang kepada manusia (QS. Al-baqarah:143).  

 

Peranan sebagai umat penengah kemudian ditekankan dalam sebuah 

hadist masyhur: khair al-umur awsathuhaatau sebaik-baiknya perkara adalah 

yang paling tengah. Dalil toleran dikuatkan bahwa Allah lebih menghendaki 

kemudahan dari pada mempersulit yang berbunyi: 

                                 

                                

                      

      

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash 

berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan 

orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. 

Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, 

hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan 

hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang 
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memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu 

adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. 

Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa 

yang sangat pedih (QS al-baqarah: 178). 

 

Kemudian ayat yang menjelaskan agama di turunkan tidak memberikan 

jalan rumit berbunyi: 

                           

                          

                          

                             

Artinya: Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-

benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak 

menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) 

agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu 

sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam 

(Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan 

supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka 

dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu 

pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik 

pelindung dan sebaik- baik penolong (QS al-Haj:78) 

 

Ayat lain Allah mengatakan tidak akan membebankan sesuatu yang tidak 

mampu dipikul hambaNya yang berbunyi:  
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Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 

diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 

dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah 

Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan 

Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat 

sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. 

Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang 

tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah 

kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka 

tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir (QS al-baqarah:286). 

 

Diriwayatkan dari ibn Abbas: pernah suatu ketika nabi berkata agama 

yang di cintai Allah adalah sikap lurus dan toleran (al-hafiyyah al-Samhah ). 

Berdasarkan pada ayat-ayat al-Quran dan hadist nabi, tujuan umum maqashid 

Syari‟ah Islam menurut Asyur adalah untuk menjaga keteraturan sosial.
278

  

Jalan yang di tempuh dengan membina manusia yang utuh. Oleh 

karenanya dakwah dalam Islam pertama-tama adalah membenani aspek 

keyakinan (akidah tawhid) yang pada intinya hendak mengajarkan tata cara 

berfikir secara benar. Ajaran tauhid yang mengajarkan beriman kepada Allah 

dimaksudkan agar manusia mampu berfikir dengan benar, sebagai 

konsekuensinya manusia yang mampu berfikir dengan benar dan lurus itu 

selanjutnya dapat mengerti kondisi lingkungan sekitarnya, mengerti 

kemaslahatan hidupnya di dunia. Selain membenahi aspek berfikirnya, Islam 

juga memperhatikan batin dengan menyuruh manusia membersihkan jiwa, 

karena jiwa yang bersih mampu mendorong manusia 

melakukan kebaikan. Mengenai pembagian maslahat, rupanya Asyur 

memiliki kesamaan dengan pembagian maslahat menurut al-Syatibi. Dilihat 
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dari dampaknya di masyarakat, maslahat dapat dibagi menjadi tiga: hak primer, 

hak sekunder dan hak suplementer. dilihat dari aspek cakupanya dapat dibagi 

menjadi dua: kulliyah (universal) dan juziyyah (partikuler).  

Dilihat dari kebutuhan bagi tegaknya urusan di masyarakat dapat di bagi 

menjadi tiga: pasti,tidak pasti dan khayalan. Menurut Asyur, syariat Islam 

datang untuk semua umat manusia sebagai penutup semua syariat yang di bawa 

para nabi sebelum nabi Muhammad 
279

. Nabi Muhammad saw sendiri dalam 

sebuah hadist mengatakan: aku telah di beri lima hal yang tidak diberikan 

kepada semua rasul, kemudian Nabi melanjutkan, semua para rasul diutus 

khusus untuk umatnya saja, sedangkan aku (Muhammad) di utus untuk semua 

manusia.Inti Maqashid syari‟ah Asyur bertumpuh pada konsep fitrah manusia. 

Bahwa tujuan hukum harus dapat memenuhi maslahat jiwa dan badan, aspek 

dhahir dan batin. Dan tujuan hukum Islam harus sesuai dengan maksud dan 

syari‟ah Islam itu sendiri, syari‟ah yang mengedepankan aspek toleran (al-

samahah), persamaan (al-musawah) dan persaudaraan (Al-Uakhuwwah). Tidak 

kalah penting, Maqashid al-syari‟ah harus mengubah kehidupan hidup manusia 

menjadi lebih baik sehingga maksud syari‟ah Islam yang mulia itu dapat 

dirasakan oleh semua manusia. 

14. Maqashid menurut Gamal al-Banna (wafat th 2013) 

Gamal al-Banna yang lahir pada 1920 di provinsi Buhairoh, Mesir adalah 

adik kandung hasan al-Banna, pendiri gerakan Ikhwanul muslimin. Gamal 
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berada disimpangan jalan kakanya, ia ia tumbuh sebagai pemikir pemberani, 

liberal. Bahkan kontorversi.  

Pada 30 januari 2013, gamal meninggal dengan damai di kediamanya, st. 

Jyaish no 195, abbaseyah, Kairo.Gamal al-Banna banyak menulis tentang 

syari‟at dan pembahuruan diskursus fiqh Islam, yang slah satu karya 

pentingnya adlah Naahwu fiqh jadid. Pertengahan 2007 ketika beliau 

diwawancari: apa unsur baru dalam buku menuju fiqh baru anda? Al-Banna 

yang terpengaruh gagasan ri‟ayah maslahah al-Thufi menyebut al-hikmah 

sebagai salah satu sumber hukum Islam.  

Al-Hikmah yang dimaksud adalah kebajikan, dan menurutnya dalam 

konteks kekinian, peradaban eropa dan amerika sebagai pusat peradaban 

manusia saat ini, bisa dijadikan sumber hukum Islam karena itu bagian dari al-

hikmah, menurut al-Banna, al-hikmah mengandaikah apa yang dapat 

menghasilkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, maka eropa dan amerika 

masuk dalam konteks kebajikan yang dimaksud al-Banna. Al-Banna menaruh 

perhatian serius terkait dengan dasar-dasar syari‟at Islam dalam buku Ushul a-

syari‟ah, ia merombak urutan yang menjadi landasan syari‟at Islam: dengan 

membalik bahwa akal lebih superior dan kedudukanya mendahuli nash atau 

teks (al-Qur‟an dan Hadits). Asumsinya sederhana saja, bahwa dengan akalah 

kita mampu memahami al-Qur‟an secara paripurna.  

Pandangan al-Banna bahwa akal sebagai piranti menelisik alasan hukum 

Islam merupakan bagian dari kajian Maqashid al-syari‟ah. Menurutnya hukum 

tidak berdiri bebas dengan sendirinya karena selalu ada konteks illat atau 
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alasan yang menyertainya. Untuk mengetahui alasan hukum maka tidak ada 

cara lain selain bersandar pada piranti akal. Mengetahui illat sebuah hukum 

adalah bagian dari hikmah. Dan hikmah itulah yang seharusnya ditangkap 

manusia melalui akalnya.
280

 

C. Urgensi Maqâsid al-Syarî’ah 

Dari segi bahasa maqâshid al-syarî‟ah berarti maksud atau tujuan 

disyariatkannya hukum dalam Islam. Kajian tentang tujuan ditetapkannya hukum 

dalam Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang ushul fikih. Kajian itu 

juga identik dengan kajian filsafat hukum Islam
281

 sebab pada kajian ini akan 

melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkannya suatu 

hukum Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka 

mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab 

persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur, perlu 

diketahui dalam rangka mengetahui apakah terhadap suatu kasus masih dapat 

diterapkan satu ketentuan hukum atau, karena adanya perubahan struktur sosial, 

hukum tersebut tidak dapat lagi diterapkan. Dengan demikian pengetahuan 

tentang maqâshid al-syarî‟ah menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam 

ijtihadnya. Dalam bidang muamalah yang dapat diketahui rahasia maknanya oleh 

akal manusia (ma‟qûl al-ma‟na) seorang mujtahid harus mempertanyakan 

mengapa Allah SWT dan Rasul-Nya menetapkan hukum tertentu dalam bidang 

muamalah. Pertanyaan semacam ini lazim sekali dikemukakan dalam filsafat 

hukum Islam.  
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Al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushul fikih pertama yang 

menekankan pentingnya memahami maqashid al-syarî‟ah dalam menetapkan 

hukum. Ia secara tegas menyatakanbahwa seorang tidak dapat dikatakan mampu 

menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia dapat memahami benar tujuan Allah 

menetapkan perintah-perintah dan larangan-laranganNya.
282

 Ia mengelompok kan 

kebutuhan-kebutuhan yang menjadi tujuan syariat menjadi tiga kelompok yaitu 

dharûriyat, hâjiyat, dan makramat (tahsîniyat). Kerangka pikir Al-Juwaini pada 

tahapan berikutnya dikembangkan oleh muridnya yaitu Al-Ghazali. Al-Ghazali 

menjelaskan maksud syariat dalam kaitannya dengan pembahasan dengan al-

munâsabât al-maslahiyyah dalam qiyas. Maslahat baginya adalah memelihara 

maksud al-Syari‟ (pembuat hukum).  

Kemudian ia merinci maslahat itu menjadi lima prinsip pokok yaitu 

memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sementara Izzuddin ibn Abd 

al-Salam menjelaskan maslahat tersebut ke dalam “dar‟ al-mafâsid wa jalbu al-

manâfi‟”
283

Al-Syatibi, memandang kelima prinsip pokok di atas didasarkan atas 

dalil-dalil al-Qur‟an dan Hadits. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai al-

Qawâ‟idu al-Kulliyât dalam menetapkan al-Kulliyât al-Khams. Menurutnya dalil-

dalil yang digunakan untuk menetapkan al-Kulliyât al-Khams harus termasuk 

dalil-dalil yang masuk dalam kategori qath‟y.
284

 

Oleh karena itu mengetahui tujuan umum syariat merupakan hal yang pokok 

dalam kerangka melakukan ijtihad apalagi dalam upaya melakukan perubahan 

penerapan dan pemahaman hukum Islam. Segala macam kasus hukum yang 
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muncul baik yang secara ekplisit diatur dalam al-Qur‟an dan hadits maupun yang 

dihasilkan ijtihad harus bertitik tolak dari tujuan tersebut. Dalam kasus hukum 

yang secara nyata dijelaskan dalam kedua sumber hukum fiqih yang utama, 

kemaslahatan dapat ditelusuri melalui teks yang ada. Jika kemaslahatan itu 

ternyata tidak dijelaskan secara ekplisit oleh kedua sumber utama fikih tersebut 

maka peranan mujtahid, fukaha untuk menggali dan menemukan kemaslahatan 

tersebut sangat dibutuhkan. Penemuan maslahat yang digali oleh mujtahid tadi 

akan diterima selama tidak bertentangan dengan maslahat yang dijelaskan dalam 

nash. Perubahan kondisi sosial masyarakat akan menyebabkan terjadinya 

perubahan tentang apa yang dipertimbangkan sebagai kemaslahatan dan keadilan 

yang ingin dicapai, dan merupakan tujuan hukum Islam. Maka dengan sendirinya 

kenyataan terjadinya perubahan dalam mempertimbangkan hal-hal yang terjadi 

berkaitan dengan kemajuan zaman dan berubahnya kondisi kehidupan.  

Perubahan tersebut mencakup dua bidang yaitu ibadah dan muamalah. Di 

samping ibadah, para ahli fikih sepakat bahwa tetap berlaku dan berubahnya 

hukum semata-mata tergantung keputusan wahyu, sekalipun mengenai tahsîniyat 

ibadat ada juga perubahan sesuai dengan perubahan kondisi. Sedangkan di bidang 

muamalat perubahan hukumnya bisa berdasarkan wahyu dan atau adat. Perubahan 

hukum dalam Islam sejalan dengan daya lenturnya (fleksibilitas) hukum Islam 

sendiri untuk mengikuti perubahan zaman. Banyak pernyataan dan kaidah 

dirumuskan untuk menjelaskan prinsip perubahan tersebut. Ibnu al-Qayyim al-

Jauziyah misalnya, menyatakan : 
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      لَ تِ خْ اِ اى وَ   وَ تَ الفَ  ِيَ يَّ غَ ت َ ت َ   ا ي ٍ النَّ وَ  ال  وَ حْ ااْلَ وَ  ة  نَ كِ مْ ااْلِ وَ  ةُ نَ مِ زْ االَ    ر  يِ يّ غَ ت َ  بِ سَ ا ِبَ هَ فِ                   
 Sementara itu dalam salah satu kaidah fikihiyah madzhab Hanafi terdapat 

kaidah
285

:  

  ا نِ مَ  زَ ااْل     ر  يِ يّ غَ ت َ بِ  ا مُ كَ حْ ااْلَ    ر  يِ يَّ غَ ت َ  ر  كَ نْ ي   اَل 
Ayat al-Qur‟an yang menjadi sumber dalam istimbath hukum Islam 

sewajarnya ditafsirkan dan diberi komentar guna menjawab berbagai persoalan 

baru yang muncul sesuai dengan dinamika sosial. Muhammed Arkoun yang 

dikutip oleh Quraish Shihab menulis bahwa al-Qur‟an memberikan kemungkinan-

kemungkinan arti yang tak terbatas. Kesan yang diberikan oleh ayat-ayatnya 

mengenai pemikiran dan penjelasan pada tingkat wujud adalah mutlak. Dengan 

demikian ayat selalu terbuka (untuk interpretasi) baru, tidak pernah pasti dan 

tertutup untuk interpretasi tunggal.
286

 Sehubungan dengan perubahan ini, 

Musthofa al-Maraghi menyatakan : 

“Sesungguhnya hukum-hukum itu berubah sesuai dengan perubahan zaman dan 

tempat. Bila suatu hukum diundangkan pada waktu yang memang hukum itu 

merupakan kebutuhan, kemudian karena perubahan keadaan hukum itu sudah 

tidak diperlukan lagi, maka akan mendatangkan hikmah bila hukum tersebut 

dihapus dan diganti dengan hukum lain yang sesuai dengan waktunya 

 

Pemahaman seorang mujtahid tentang maqashid al-syari‟ah sangat penting. 

Karena hal ini akan membantunya ketika berijtihad yang akan membangun 

hukum-hukum syari‟ah serta menjelaskan aspek-aspek hukum tersebut
287

. Ibnu 

Asyur mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Ahsan Lihasanah, bahwa wajib 
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bagi para ulama untuk mengetahui „illat-„illat tasyri‟ serta tujuannya secara 

tersurat (zahir) maupun tersirat (bathin). 

Jika ditemukan sebagian hukum yang tersembunyi, karena mereka sudah 

mengetahui tujuannya, baik itu secara tersurat maupun tersirat, niscaya mereka 

mengerti dalam  memberikan fatwa-fatwa hukum
288

. Pemahaman-pemahaman 

tersebut meliputi: pertama, mengetahui perkataan-perkataan dan faedah dalil-dalil 

dalam bentuk lughawi dan kaidah-kaidah lafziyah untuk menemukan hukum-

hukum fiqh; kedua, membahas dalil-dalil yang bertentangan dari yang sudah 

dinashakhkan, atau mengaitkan tujuan pengamalannya, atau menjelaskan 

hubungan dalil yang satu dengan dalil yang lain; ketiga, Qiyas digunakan jika 

aqwal syara‟ (perkatan-perkataan syara‟)  belum ditemukan hukumnya; keempat, 

memberikan suatu hukum yang tidak ada nash dan qiyas didalamnya; kelima, 

menemukan hukum-hukum syari‟ah yang bersifat ta‟abbudi jika sekiranya tidak 

ada pembahasan tentang illat-illat hukum
289

. 

Dengan demikian, maqashid al-syari‟ah ini akan membantu para mujtahid 

dalam menentukan kedhabitan aturan-aturan hukum serta mashlahah dan 

mafsadah, pengetahuan tentang  maqâsid al-Syarî‟ah, dan pengetahuan tentang 

illat-illat hukum. Dalam upaya mengembangkan pemikiran hukum Islam, 

terutama dalam memberikan pemahaman dan kejelasan terhadap berbagai 

persoalan hukum kontemporer, para mujtahid perlu mengetahui tujuan 

pensyari‟atan hukum Islam. Selain itu, tujuan hukum perlu diketahui dalam 

rangka mengenal pasti, apakah suatu ketentuan hukum masih dapat diterapkan 
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terhadap suatu kasus tertentu atau karena adanya perubahan struktur sosial, 

hukum tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Dengan demikan, pengetahuan 

mengenai maqashid al-Syari‟ah menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam 

ijtihadnya
290

. Karena mengingat, hukum itu selalu berkembang sesuai dengan 

perkembangan tempat, zaman, dan keadaan. Seperti hukum perempuan yang 

keluar dalam perjalanan (musafir) tanpa disertai muhrimnya dan perjalanan 

tersebut bukanlah perjalanan dalam bermaksiat kepada Allah. Hal ini pada zaman 

Rasulullah, beliau sangat melarangnya karena takut akan timbul fitnah dan 

keselamatan perempuan tersebut. Namun seiring dengan berkembangnya tempat, 

zaman, dan keadaan. Para perempuan bisa berjalan dengan sendiri dengan aman 

dan nyaman tanpa ada merasa takut gangguan, maka hukum ini tentunya juga 

akan berubah. Atau ada suatu kasus yang dalil untuk menetapkan hukumnya tidak 

ditemukan dalam al-Qur‟an dan al-Sunnah, di sinilah peran maqashid al-Syari‟ah 

untuk memecahkan hal-hal tersebut dengan berlandaskan kepada kemashlahatan. 

Khusus dalam menghadapi persoalan-persoalan fiqih kontemporer, terlebih 

dahulu dikaji secara teliti hakikat dari masalah tersebut. Penelitian terhadap suatu 

kasus yang akan ditetapkan hukumnya sama pentingnya dengan penelitian 

terhadap sumber hukum yang akan dijadikan  dalilnya. Dengan kata lain, 

kandungan nash harus diteliti secara cermat, termasuk tujuan pensyari‟atan hukum 

tersebut
291

. Setelah itu baru dilakukan kategorisasi masalah (tanqih al-manat), 

apakah ayat atau hadits tertentu layak dijadikan dalil bagi kasus baru tersebut. 

Mungkin ada suatu kasus baru yang hampir sama dengan kasus hukum yang 
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terdapat di dalam al-Qur‟an dan al-hadits. Jika ternyata tidak ditemukan kesamaan 

atau kemiripan antara persoalan baru dengan kasus hukum yang ada pada kedua 

sumber hukum tersebut, maka konsekuensinya persoalan baru tersebut tidak dapat 

disamakan hukumnya dengan kasus hukum yang terdapat di dalam al-Qur‟an dan 

al-Sunnah. Di sinilah letak urgen atau pentingya pengetahuan tentang   maqashid 

al-Syari‟ah (tujuan pensyari‟atan hukum) dalam hukum Islam
292

.   

D. Kehujjahan Maqâshid Al-syarî’ah 

Sifat dasar dari maqâshid al-syarî‟ah adalah pasti(qat‟i). Kepastian di sini 

merujuk pada otoritas maqâshid al-syarî‟ah itu sendiri. Apabila syari‟ah memberi 

panduan mengenai tata cara menjalankan ekonomi, dengan menegaskan bahwa 

mencari keuntungan melalui praktik riba tidak dibenarkan, pasti hal tersebut 

disebabkan demi menjaga harta benda masyarakat, agar tidak terjadi kezaliman 

sosio-ekonomi. Dengan demikian eksistensi maqâshidal-syarî‟ah pada setiap 

ketentuan hukum syari‟at menjadi hal yang tidak terbantahkan. Jika ia berupa 

wajib maka pasti ada manfaat yang terkandung didalamnya. Sebaliknya, jika ia 

berupa perbuatan yangdilarang maka sudah pasti ada kemudharatan yang harus 

dihindari. 

Al-Ghazali mengajukan teori maqâshid al-syarî‟ah dengan membatasi 

pemeliharaan syari‟ah pada lima unsur utama yaitu agama, jiwa, akal, 

kehormatan, dan harta benda. Pernyataan yang hampir sama juga dikemukakan 

oleh al-Syatibi dengan menyatakan bahwa mashlahah adalah memelihara lima 

aspek utama, yaituagama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Artinya, kelima unsur 
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di atas dianggap suci, mulia dan dihormati yang harus dilindungi dan 

dipertahankan. Maqâshid al-syarî‟ah juga merupakan prinsip umum syari‟ah 

(kulliyat al-syari‟ah) yang pasti. Ia bukan sajadisarikan dari elemen hukum-

hukum syari‟ah atau dari sebagian dalil-dalil dan isikan dungan al-Qur‟an dan al-

Sunnah. Kesimpulan yang seperti ini kelihatan dapat diterima secara meyakinkan. 

Apakah ide tersebut diajukan pada abad kelima, di era asas-asas syari‟ah, terutama 

al-Sunnah telah tercatat dengan baik, sehingga hampir tidak mungkin ada al-

Sunnah yang tercecer. Jadi, meskipun sama sekali tidak menutup kemungkinan 

adanya unsur tambahan terhadap kelima maqâshid di atas, namun kelimanya sulit 

dikesampingkan sebagai elemen penting maqâshid al-syarî‟ah. 

E. Pembagian Maqâshid al-Syarî’ah 

Dalam  maqashid al-syari‟ah tentu harus menempatkan buah pikir al-

Syâtibi sebagai fokus perhatian, karena beliaulah yang merupakan icon bagi 

konsep maqashid al-syari‟ah dalam jagat wacana teori hukum Islam. Dalam 

karyanya al-Muwâfaqât, al-Syâtibi menggunakan istilah yang berbeda-beda 

sehubungan dengan isu  maqashid al-syari‟ah , yakni berupa istilah maqâshid al-

Syarî‟ah, al-maqâshid al-Syar‟iyyah fi al-Syarî‟ah, dan maqâsid min Syar‟i al-

hukm. Meskipun demikian, semua itu mengandung pengertian yang sama, yakni 

tujuan, arah sasaran, dan dasar pijakan bagi hukum yang ditetapkan oleh Allah 

SWT.
293

  

Uraian berikut ini sepenuhnya merujuk kepada al-Syâtibi tersebut. Dalam 

proposisi utama yang diutarakannya, al-Syâtibi menegaskan bahwa sesungguhnya 
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Syari‟ah/hukum Islam itu bertujuan mewujudkan maslahah bagi manusia, baik di 

dunia maupun di akhirat.
294

 Pada bagian lain, beliau mengungkapkan: “Hukum-

hukum ditetapkan untuk mewujudkan maslahah bagi umat manusia.” Dengan 

demikian, jelaslah bahwa al-Syâtibi memandang substansi utama dari   maqashid 

al-syari‟ah ialah maslahah bagi umat manusia. Oleh karena itu, isu maslahah 

menjadi fokus analisis penting dalam rangka memahami maqâshid al-Syarî‟ah. 

Oleh sebab itu, Imam Syathibi membagi al-Maqashid ini kepada dua bagian 

penting yakni maksud syari‟ (qashdu al-syari‟) dan maksud mukallaf (qashdu al-

mukallaf). Maksud syari‟ kemudian dibagi lagi menjadi 4 bagian yaitu: 

1. Qashdu al-Syari’ fi Wadh’i al-Syari’ah  

Qashdu al-Syari‟ fi Wadh‟i al-Syari‟ah (maksud syari dalam 

menetapakan syariat). Dalam bagian ini ada 13 permasalahan yang 

dikemukakan. Namun semuanya mengacu kepada suatu pertanyaan: “Apakah 

sesungguhnya maksud syari dengan menetapkan syari‟atnya itu?” Menurut 

Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain 

untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (jalbul 

mashalih wa dar‟ul mafasid). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan 

hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. 

Syathibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu 

dharuriyyat (primer), hajiyyat (skunder) dan tahsinat (tersier, lux). 

Maqashid atau Maslahat Dharuriyyat adalah sesuatu yang mesti adanya 

demi terwujudnnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, 
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maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan
295

 

seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Yang 

termasuk maslahat atau maqashid dharuriyyat ini ada lima yaitu: agama (al-

din), jiwa (al-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal) dan aqal (al-aql).
296

  

Cara untuk menjaga yang lima tadi dapat ditempuh dengan dua cara 

yaitu: 

1. Dari segi adanya (min nahiyyati al-wujud) yaitu dengan cara manjaga dan 

memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya 

2. Dari segi tidak ada (min nahiyyati al- „adam) yaitu dengan cara mencegah 

hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya. 

 Masalahah hajjiyyah merupakan masalahah yang bersifat 

memudahkan, menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesusahan. Namun, 

ketiadaan maslahah hajjiyyah tidak menyebabkan kerusakan di dunia maupun 

akhirat.
297

 Contoh dari maslahah hajjiyyah adalah rukhsah dalam ibadah, dan 

jual beli salam dalam muamalat.
298

 Terakhir adalah maslahah tahsiniyyah. 

Maslahah tahsiniyyah ialah pelengkap atau penyempurna dari dua maqashid 

sebelumnya, meliputi adat kebiasaan dan akhlak mulia.
299

 Salah satu dari 

maslahah tahsiniyyah adalah larangan membunuh wanita dan anak kecil dalam 

peperangan.  
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2. Qashdu al-Syari’ fi Wadh’I al-Syari’ah lil Ifham. 

 

Islam sebagai agama samawi mempunyai kitab suci al-Qur‟an sebagai 

sumber hukum utama, al-Qur‟an mengandung berbagai ajaran.                 Di 

kalangan ulama ada yang membagi kepada tiga kelompok besar, yaitu aqidah, 

khuluqiyah, dan amaliyah. Aqidah berkaitan dengan dasar-dasar keimanan, 

khluqiyah berkaitan dengan etika, dan amaliyah berkaitan dengan aspek-aspek 

hukum yang muncul dari aqwal (ungkapan-ungkapan) dan af‟al (perbuatan-

perbuatan manusia). Kelompok terakhir ini dalam sistematika hukum Islam 

dibagi ke dalam dua besar, yaitu ibadat (pola hubungan manusia dengan tuhan) 

dan muamalah (pola hubungan manusia dengan manusia)
300

. Sebagai sumber 

ajaran, al-Qur‟an tidak memuat aturan-aturan yang terperinci tentang ibadah 

dan muamalah. Dari 6360 ayat al-Qur‟an hanya terdapat 368 ayat yang 

berkaitan dengan aspek-aspek hukum
301

.  

Dari sini dapat dipahami bahwa sebagian besar masalah-masalah hukum 

Islam, oleh Tuhan hanya diberikan dasar-dasar dalam al-Qur‟an. Bertitik tolak 

dari prinsip-prinsip ini, dituangkan pula lewat hadits Rasulullah SAW. 

Berdasarkan atas dua sumber inilah kemudian, dari aspek hukum terutama 

dalam konteks muamalah dikembangkan oleh ulama di antaranya Al-Syatibi 

(W.790) yang telah mencoba mengem bangkan pokok atau prinsip yang 

terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu  dengan mengaitkan dengan 
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maqashid al-syari‟ah 
302

. Dalam karyanya, al-muwafaqat, Asy-Syatibi 

menggunakan kata yang berbeda-beda yang berkaitan dengan  maqâshid al-

Syarî‟ah. Kata tersebut adalah maqâshid al-Syarî‟ah,
303

 al- maqashid al-

alsyari‟ah fi al-syari‟ah,
304

 dan maqashid min syar‟i hukm.
305

 Pada prinsipnya, 

penemaan kata-kata yang berbeda tersebut mengandung pengertian yang sama, 

yaitu tujuan hukum yang diturunkan Allah SWT.
306

 Syari‟at Islam datang 

sebagai rahmat bagi umat manusia, memberikan nasehat bahkan penyembuh 

terhadap apa-apa yang terdapat di dalam hati, karena itu Islam dalam 

pelaksanaan hukum-hukumnya terbagi kepada  tiga segi (unsur). Pertama, 

sebagai pendidikan secara individu untuk mampu menciptakan kebaikan secara 

kolektif; kedua, untuk melaksanakan keadilan dalam kehidupan masyarakat 

Islam secara keseluruhan yang nantinya kedudukan manusia sama di depan 

undang-undang dan putusan. Sehingga tidak dibedakan lagi antara si kaya dan 

si miskin, yang kuat dan yang lemah; ketiga, dari aspek hukum Islam, esensi 

dan substansinya yaitu kemashlahatan,
307

 sebab apa yang disyari‟atkan Islam 

lewat nas di dalamnya terdapat hakekat maslahat.
308
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Setiap seruan Allah dapat dipahami oleh akal, kenapa Allah menyuruh, 

tentunya ada kemashlahatan untuk umat manusia, apakah dijelaskan sendiri 

alasannya atau tidak, maupun menjelaskan kenapa suatu perbuatan dilarang, 

tentunya juga ada kemaslahatan untuk manusia agar manusia tidak masuk 

kedalam kehancuran. Sebagaimana yang dijelaskan al-Syatibi dalam kitab al-

Muwafaqat-Nya:  

309اعً ا مَ يَ ن أ الدُ وِ  نِ يأ ي الدِ فِ  مأ هِ حِ الِ صَ مَ  امِ يَ ي قِ فِ  عُ ارِ الشَ  دُ اصِ قَ مَ  قِ يأ قِ حأ تَ لِ  تأ عَ ضِ وُ  ةٌ عَ ي أ رِ الشَ  هِ ذِ ىَ 
 “ 

Syari‟at itu bertujuan untuk kemashlahatan manusia (hamba), cepat 

ataupun lambat secara bersamaan, dan ajakan ini pasti berasal petunjuk Tuhan, 

apakah itu membawa kemashlahatan (shihhah) ataupun kehancuran (fasad)”
310

. 

Apabila diteliti pernyataan al-Syatibi ini, dapatlah dipahami bahwa kandungan 

maqashid al-alsyari‟ah adalah untuk kemashlahatan manusia. Oleh karenanya, 

bisa dikatakan bahwa seluruh ajaran yang tertuang dalam Al-Qur‟anmaupun al-

Sunnah menjadi dalil adanya maslahat. Meskipun sumber syara‟ tersebut tidak 

semuanya berbicara mengenai kemashlahatan secara langsung, akan tetapi ada 

beberapa dalil yang bisa mengindikasikan terhadap eksistensi maslahat dalam 

syari‟at Islam. Oleh karenanya, bisa dikatakan bahwa seluruh ajaran yang 

tertuang dalam Al-Qur‟an maupun al-Sunnah menjadi dalil adanya maslahat. 

Meskipun sumber syara‟ tersebut tidak semuanya berbicara mengenai 
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kemashlahatan secara langsung, akan tetapi ada beberapa dalil yang bisa 

mengindikasikan terhadap eksistensi maslahat dalam syari‟at Islam.  Secara 

umum, alasan yang dikemukakan  jumhur ulama dalam menetapkan maslahat 

sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, antara lain adalah:
311

  

1.    Hasil induksi terhadap ayat atau hadits yang menunjukkan bahwa setiap 

hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. 

2.     Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan 

tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat Islam 

terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, maka akan membawa kesulitan 

bagi umat manusia.  

3.     Jumhur ulama juga beralasan pada beberapa perbuatan sahabat yang 

seringkali berbuat dan membuat kebijakan dengan berdasar pada maslahat. 

 

Bertitik tolak dari pandangan bahwa semua kewajiban (taklif) diciptakan 

dalam rangka merealisasikan kemashlahatan hamba, dan ini juga menunjukkan 

bahwa ta‟lil peletakan al-syari‟ah dari sisi kuantiti (jumlah), dan 

menghubungkannya dengan kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat.
312

 

Tujuan syara‟ adalah untuk kemashlahatan yang terdiri dari atas lima 

pengayoman yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal manusia. 

Sehingga menurut al-Ghazali, segala sesuatu yang mengayomi lima hal 

tersebut, maka itulah mashlahah, dan segala susuatu yang menghancurkan lima 

hal tersebut, maka itulah mafsadah.
313

  

3. Qashdu al-Syari’ fi Wadh’I al-Syari’ah li al-Taklif bi Muqtadhaha 

Bagian ini dimaksudkan bahwa maksud syari‟ dalam menentukan 

syari‟at adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dituntutNya. Masalah 
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yang dibahas dalam bagian ini ada 12 masalah, namun semuanya mengacu 

kepada dua masalah pokok yaitu: 

Pertama, taklif yang di luar kemampuan manusia (at-taklif bima laa 

yuthaq). Pembahasan ini tidak akan dibahas lebih jauh karena sebagaimana 

telah diketahui bersama bahwa tidaklah dianggap taklif apabila berada di luar 

batas kemampuan manusia. Dalam hal ini Imam Syathibi mengatakan: “Setiap 

taklif yang di luar batas kemampuan manusia, maka secara syar‟i taklif itu 

tidak sah meskipun akal membolehkannya”.
314

  

Apabila dalam teks syari‟ ada redaksi yang mengisyaratkan perbuatan di 

luar kemampuan manusia, maka harus dilihat pada konteks, unsur-unsur lain 

atau redaksi sebelumnya. Misalnya, furman Allah: “Dan janganlah kalian mati 

kecuali dalam keadaan muslim”. Ayat ini bukan berarti larangan untuk mati 

karena mencegah kematian adalah di luar batas kemampuan manusia. Maksud 

larangan ini adalah larangan untuk memisahkan antara keislalman dengan 

kehidupan di dunia ini karena datangnya kematian tidak akan ada yang 

mengetahui seorangpun. Begitu juga dengan sabda Nabi: “Janganlah kamu 

marah” tidak berarti melarang marah, karena marah adalah tabiat manusia yang 

tidak mungkin dapat dihindari. Akan tetapi maksudnya adalah agar sedapat 

mungkin menahan diri ketika marah atau menghindari hal-hal yang 

mengakibatkan marah.  

Kedua, taklif yang di dalamnya terdapat masyaqah, kesulitan (al-taklif 

bima fiihi masyaqqah). Persoalan inilah yang kemudian dibahas panjang lebar 
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oleh Imam Syathibi. Menurut Imam Syathibi, dengan adanya taklif, Syari‟ 

tidak bermaksud menimbulkan masyaqah bagi pelakunya (mukallaf) akan 

tetapi sebaliknya di balik itu ada manfaat tersendiri bagi mukalla.
315

 Bila 

dianalogkan kepada kehidupan sehari-hari, obat pahit yang diberikan seorang 

dokter kepada pasien, bukan berarti memberikan kesulitan baru bagi sang 

pasien akan tetapi di balik itu demi kesehatan si pasien itu sendiri pada masa 

berikutnya. 

Dalam masalah agama misalnya, ketika ada kewajiban jihad, maka 

sesungguhnya tidak dimaksudkan dengannya untuk menceburkan diri dalam 

kebinasaan, tetapi untuk kemaslahatan manusia itu sendiri yaitu sebagai 

wasilah amar makruf nahyil munkar. Demikian pula dengan hukum potong 

tangan bagi pencuri, tidak dimaksudkan untuk merusak anggota badan akan 

tetapi demi terpeliharanya harta orang lain. Apabila dalam taklif ini ada 

masyaqah, maka sesungguhnya ia bukanlah masyaqah tapi kulfah, sesuatu 

yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari kegiatan manusia sebagaimana 

dalam kacamata adat, orang yang memikul barang atau bekerja siang malam 

untuk mencari kehidupan tidak dipandang sebagai masyaqah, tetapi sebagai 

salah satu keharusan dan kelaziman untuk mencari nafkah.  Demikian juga 

halnya dengan masalah ibadah. Masyaqah seperti ini menurut Imam Syathibi 

disebut Masyaqah Mu‟tadah karena dapat diterima dan dilaksanakan oleh 
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anggota badan dan karenanya dalam syara‟ tidak dipandang sebagai 

masyaqah.
316

 

Yang dipandang sebagai masyaqah adalah apa yang disebutnya dengan 

Masyaqah Ghair Mu‟tadah atau Ghair „Adiyyah yaitu masaqah yang tidak 

lazim dan tidak dapat dilaksanakan atau apabila dilaksanakan akan 

menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Misalnya, keharusan berpuasa bagi 

orang sakit dan  orang jompo. Semua ini adalah masyaqah ghair mu‟tadah 

yang dikecam oleh Islam. Untuk mengatasi masyaqah ini, Islam memberikan 

jalan keluar melalui rukhshah atau keringanan. 

4.  Qashdu al-Syari’ fi Dukhul al-Mukallaf Tahta Ahkam al-Syari’ah 

Pembahasan bagian terakhir ini  merupakan pembahasan paling panjang 

mencakup 20 masalah. Namun semuanya mengacu kepada pertanyaan: 

“Mengapa mukallaf melaksanakan hukum Syari‟ah?” Jawabannya adalah 

untuk mengeluarkan mukallaf dari tuntutan dan keinginan hawa nafsunya 

sehingga ia menjadi seorang hamba yang  dalam istilah Imam Syathibi disebut: 

hamba Allah yang ikhtiyaran dan bukan yang idthiraran.
317

 Atau dalam istilah 

Ahmad Zaid: Ikhrajul „abd min da‟iyatil hawa ila dairatil „ubudiyyah.
318

 

Untuk itu, setiap perbuatan yang mengikuti hawa nafsu, maka ia batal dan tidak 

ada manfa‟atnya. Sebaliknya, setiap perbuatan harus senantiasa mengikuti 

petunjuk Syari‟ dan bukan mengikuti hawa nafsu. 
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Dalam   maqashid al-syari‟ah terdapat beberapa prinsip dikemukakan 

sebagai berikut. Pertama, prinsip memelihara Agama    ن  ي  د  ال)  Prinsip ini .( ظ  ف  ح   

merupakan salah satu prinsip maqâshid al-Syarî‟ah. Memelihara agama, 

berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:  

1. Memelihara agama dalam tingkatan dharuriyah, yaitu memelihara dan 

melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk tingkat primer, seperti 

melaksanakan shalat lima waktu. Jika kewajiban ini diabaikan maka 

eksistensi agama akan terancam.  

2. Memelihara agama dalam tingkatan hajiyyat, yaitu melaksanakan 

ketentuan agama dengan maksud menghindarkan dari kesulitan. Seperti 

pensyari‟atan shalat jamak dan qasar bagi orang yang sedang bepergian. 

Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam 

eksistensi agama, melainkan hanya mempersulit orang yang 

melakukannya.  

3. Memelihara agama dalam tingkatan tahsiniyyat, yaitu mengikuti petunjuk 

agama guna menjunjung tingggi martabat manusia sekaligus 

menyempurnakan  pelaksanaan kewajiban kepada tuhan. 

Kedua, Prinsip Memelihara Jiwa  ( س  ف  الن    ظ  ف  ح    ( . Prinsip ini merupakan 

salah satu prinsip maqâshid al-Syarî‟ah. Prinsip ini melandasi ketentuan bahwa 

setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan 

taraf kehidupannya; bahwa setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, 

bahagia, dan sejahtera, baik lahiriah maupun batiniah; dan bahwa setiap orang 

berhak atas rasa aman dan tenteram serta berhak atas perlindungan terhadap 
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ancaman ketakutan. Memelihara jiwa berdasarkan kepentingannya, dapat 

dibedakan menjadi tiga tingkatan:  

1. Memelihara agama dalam tingkatan dharuriyyat, seperti pensyari‟atan 

kewajiban memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk 

mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok itu diabaikan maka akan 

berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.  

2. Memelihara jiwa dalam tingkatan hajiyyat, seperti dibolehkan berburu dan 

menikmati makanan yang halal dan bergizi. Jika ketentuan ini diabaikan 

maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya akan 

mempersulit hidupnya.  

3. Memelihara jiwa dalam tingkatan tahsiniyyat, seperti disyari‟atkannya 

aturan tata cara makan dan minum. Ketentuan ini hanya berhubungan 

dengan etika atau kesopanan. Jika diabaikan, maka tidak akan mengancam 

eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang. 

Ketiga, Prinsip Memelihara Akal   ( ل  ق  ع  ال    ظ  ف  ح    ( . Prinsip ini merupakan 

salah satu prinsip maqâshid al-Syarî‟ah. Prinsip ini melandasi ketentuan bahwa 

setiap orang berhak memperoleh pendidikan.  Prinsip ini juga mendasari 

ketentuan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh 

manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan 

martabat manusia; bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan 

memperoleh informasi. Prinsip ini juga melandasi ketentuan bahwa setiap 

orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik; bahwa setiap 



 
 

201 
 

 

orang bebas menyatakan pendapat sesuai hati nuraninya, baik secara lisan 

maupun tulisan.  

1. Memelihara akal dalam tingkatan dharuriyyat, seperti diharamkan 

mengkonsumsi minuman yang memabukkan (minuman keras). Jika 

ketentuan ini tidak diindahkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi 

akal.  

2. Memelihara akal dalam tingkatan hajiyyat, seperti anjuran menuntut 

ilmu  pengetahuan. Sekiranya aktivitas ini tidak dilakukan maka tidak akan 

merusak akal, namun akan mempersulit diri seseorang, terutama dalam 

kaitannya dengan  pengembangan ilmu pengetahuan.  

3. Memelihara akal dalam tingkatan tahsiniyyat, seperti menghindarkan diri 

dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berguna. Hal ini 

berkaitan dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara 

langsung. 

Keempat, Prinsip Memelihara Keturunan  ( ل  س  لن   ظ  ف  ح    (. Prinsip ini 

merupakan salah satu prinsip maqâshid al-Syarî‟ah. Prinsip ini melandasi 

ketentuan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan 

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; bahwa setiap orang 

berhak atas perlindungan keluarganya dan kehormatannya. 

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat 

dibedakan menjadi tiga tingkat:  
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1. Memelihara keturunan dalam tingkat dharuriyyat, seperti pensyari‟atan 

hukum  perkawinan dan larangan melakukan perzinaan. Apabila ketentuan 

ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.  

2. Memelihara keturunan dalam tingkatan hajiyyat, seperti ditetapkannya 

ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada saat akad nikah dan 

diberikan hak talak  padanya. Jika mahar tidak disebutkan, maka suami akan 

mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan 

dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak 

menggunakan hak talaknya, padahal situasi dan kondisi rumah tangga tidak 

harmonis.  

3. Memelihara keturunan dalam tingkatan tahsiniyyat, seperti disyari‟atkan 

khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka 

menyempurnakan kegiatan perkawinan. Jika ia diabaikan tidak akan 

mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula akan mempersulit orang 

yang melakukan perkawinan, ia hanya berkaitan dengan etika atau martabat 

seseorang. 

Kelima, Prinsip Memelihara Harta  ( ال  م  ال    ظ  ف  ح    ). Prinsip ini merupakan 

salah satu prinsip Maqâsid al-Syarî‟ah. Prinsip ini melandasi ketentuan bahwa 

setiap orang berhak mempunyai milik, baik secara sendiri maupun bersama-

sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan 

masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum; bahwa tidak seorangpun 

boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan 

hukum; dan  bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak miliknya. 
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Hak asasi yang dianugerahkan Islam terhadap manusia itu dapat 

diklasifikasi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu (1) hak-hak dasar yang 

dianugerahkan Islam kepada semua manusia tanpa diskriminasi sedikitpun; dan 

(2) hak-hak yang secara khusus dianugerahkan kepada subyek manusia tertentu 

sesuai dengan keadaan dirinya, kedudukannya, dan sebagainya. Yang termasuk 

kategori kedua ialah hak-hak warga non-muslim, hak-hak perempuan, hak-hak 

buruh, hak-hak anak, dan sebagainya.
319

  

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan 

menjadi tiga tingkatan, yaitu: 

1. Memelihara harta dalam tingkatan dharuriyyat, seperti pensyari‟atan 

aturan kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan 

cara yang illegal. Apabila aturan ini dilanggar maka akan berakibat 

terancamnya eksistensi harta.  

2. Memelihara harta dalam tingkatan hajiyyat, seperti disyari‟atkannya jual 

beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai maka tidak akan 

mengancam eksistensi harta melainkan hanya akan mempersulit seseorang 

yang memerlukan modal.  

3. Memelihara harta dalam tingkatan tahsiniyyat, seperti adanya ketentuan 

agar menghindarkan diri dari penipuan. Karena hal iitu berkaitan dengan 

moral dan etika dalam bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan 

berpengaruh kepada keabsahan jual beli tersebut, sebab pada tingkatan 

ketiga ini juga merupakan syarat adanya tingkatan kedua dan pertama. 
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Mengetahui urutan peringkat mashlahat seperti di atas sangat penting, 

apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya. Jika terjadi 

kontradiksi dalam penerapannya maka tingkatan  pertama (dharuriyyat) 

harus didahulukan dari pada tingkatan kedua (hajiiyyat) dan tingkatan ketiga 

(tahsiniyyat). 
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pasal 16 Alinia 

Kedua Undang-Undang No 18 tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan 

secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara 

hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang 

di hadapan hukum (equality before the law). Penjelasan Alinea Kedua Pasal 

16 UURI No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, bertentangan dengan Pasal 1 

(Asas Keislaman) UURI No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

2. Dalam pemberlakuan Penjelasan Alinea Kedua Pasal 16 UURI No. 18 tahun 

2003 tentang Advokat, terhadap masyarakat muslim akan berdampak tidak 

baik dari segi Agama, Jiwa, Keturunan, Akal dan Harta dalam perkara, 

disebabkan; a) tidak se akidah; b) ada hak-hak yang tidak bisa ia gunakan, 

berkaitan dengan Asas Personalitas; c) tidak memiliki kompetensi dalam 

menyelesaikan perkara dengan permasalahan bidang perkawinan, waris, 

wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah, akan 

menimbulkan kerugian bagi masyarakat muslim; e) tidak memiliki akhlak 

sesuai dengan ajaran agama Islam.  

3. Advokat Non Muslim, beracara di Pengadilan Agama, tidak dibenarkan 

berdasarkan kepada tinjauan maqasihid Syari‟ah, mengambil pertimbangan 

maqasihid Syari‟ah atau maslahat dharuriyyat, adalah sesuatu yang mesti ada, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan
https://id.wikipedia.org/wiki/Waris
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasiat&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Hibah
https://id.wikipedia.org/wiki/Wakaf
https://id.wikipedia.org/wiki/Zakat
https://id.wikipedia.org/wiki/Infaq
https://id.wikipedia.org/wiki/Shadaqah
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekonomi_syari%27ah&action=edit&redlink=1
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demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, 

maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan 

seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Yang 

termasuk maslahat atau maqashid dharuriyyat ini ada lima yaitu: agama (ad-

din), jiwa (al-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal) dan aqal (al-aql). Oleh 

sebab untuk menjaga yang lima tadi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu:1) 

Dari segi adanya (min nahiyyati al-wujud) yaitu dengan cara manjaga dan 

memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya; 2) Dari segi 

tidak ada (min nahiyyati al- „adam) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang 

menyebabkan ketiadaannya. 

B. Saran-saran 

Dari beberapa penjelasan yang telah disebutkan diatas dari penulis akan 

memberikan saran-saran, yaitu sebagai berikut: 

1. Adanya larangan peraturan hukum advokat non muslim  tidak boleh 

memberikan jasa hukum kepada orang Islam berperkara dipengadilan agama. 

2. Adanya sumbangan pikiran perguruan tinggi Islam di Indonesia Kepada 

menteri/pemerintah RI beserta DPR RI, agar orang Islam dilarang memakai 

jasa advokat Non Muslim, apabila berperkara di pengadilan agama 

3. Adanya upaya bersama untuk mendorong, agar alumni fakultas syari‟ah di 

indonesia mengambil peranan diberbagai lembaga peradilan, advokat/pembela 

dan partai politik, yang nantinya akan mengeluarkan pemikiran tertang produk 

hukum bernafaskan ke islaman. 
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C. Rekomendasi  

Berdasarkan kesimpulan dan saran di atas maka penulis memberikan 

rekomendasi sebagi berikut;    

1. Pemerintah hendaknya  melakukan peninjauan kembali terhadap Undang-

Undang Advokat, terkait kebolehan seorang advokat non muslim beracara 

dipengadilan agama dan memberikan bantuan hukum kepada yang klaen yang 

beragama Islam, yang terdapat dalam penjelasan Pasal 16 Alinia Kedua 

Undang-Undang No 18 tahun 2003 Tentang Advokat terdapat kontradiksi 

dengan Undang-undang  No 7 tahun 1989 pasal 1 ayat 1,2,3,4,5, sehingga jelas 

kewenangan dan haknya advokat non muslim dalam beracara khusunya di 

pengadilan agama dan menangani perkara yang berhubungan dengan agama 

Islam.  

2. Meminta kepada pemerintah dan DPR Membuat hukum acara khusus untuk 

pengadilan agama  

3. Merevisi penjelasan alinia kedua pasal 16 Undang-Undang No 18 tahun 2003 

Tentang Advokat dikhususkan kepada advokad/ Pembela muslim saja  

4. Melakukan peninjauan kembali terhadap penggunaan kata advokad dan 

menggantinya menjadi kata pembela. 
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