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ABSTRAK 

 

Widiyantoro, Vicky Zulfikar. 2019. Analisis Yuridis Terhadap Peran Advokat 

dalam Perkara Perceraian Secara Non Litigasi dan Litigasi di Pengadilan 

Agama Kota Madiun. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas 

Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Martha Eri 

Safira, M.H. 

 

Kata Kunci: Advokat, litigasi, non litigasi, kode etik  

 

Di Pengadilan Agama Kota Madiun tercatat ada 493 perkara yang diterima 

di tahun 2018, dan perkara paling banyak adalah perkara percerian yaitu 422 

perkara, baik cerai talak maupun cerai gugat. Advokat adalah orang yang berperan 

memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, peran advokat 

dalam menyelesaikan perkara percerian tidak hanya di pengadilan atau litigasi 

saja, tetapi advokat juga memilik peran di luar pengadilan atau non litigasi. 

Advokat dalam membantu penyelesaian perkara perceraian di luar pengadilan atau 

melaui jalur non liltigasi yaitu wajib mengutamakan penyelesaian dengan jalan 

damai, karena advokat sebagai penegak hukum memiliki kewajiban moral dalam 

rangka menegakkan hukum. Ketika upaya damai itu gagal, langkah selanjutnya 

yaitu membawa perkara perceraian tersebut ke jalur litigasi atau di Pengadilan 

Agama sebagai solusi terkahir untuk menyelesaikan perkara. Hal ini secara 

eksplisit tertuang di dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode 

Etik Advokat. 

Dari latar belakang di atas penulis merumuskan masalah dalam penelitian 

ini yang meliputi: (1) Bagaimana analisis yuridis terhadap peran advokat dalam 

perkara perceraian secara non litigasi dan litigasi di Pengadilan Agama Kota 

Madiun? (2) Bagaimana analisis yuridis terhadap pelaksanaan kode etik advokat 

dalam perkara percerian secara non litigasi dan litigasi di Pengadilan Agama Kota 

Madiun?  

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian 

lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis yang digunakan 

adalah metode Deskriptif Analisis. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Secara yuridis pada 

dasarnya peran advokat dalam perkara perceraian di luar pengadilan atau secara 

non litigasi dan litigasi di Penadilan Agama Kota Madiun sudah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan, yaitu wajib mengutamakan penyelesaian dengan 

jalan damai, namun ada sebagian advokat dalam menjalankan perannya tidak 

sesuai dengan UU Advokat dan UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa, yaitu langsung menyelesaikan perkara perceraian di pengadilan tanpa 

melakukan upaya damai di luar pengadilan, (2) Pelaksanaan Kode Etik Advokat 

terhadap peran advokat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota 

Madiun sudah sesuai dengan Kode Etik Advokat yaitu pada Bab III Hubungan 

dengan Klien Pasal 6.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Persaingan hidup manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup 

dihadapkan pada benturan-benturan kepentingan yang bermuara pada 

terjadinya sengketa dan perselisihan. Karena manusia atau masyarakat diatur 

dengan kaidah/norma hukum maka sengketa dan perselisihan tersebut 

langsung bersinggungan dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. 

Oleh karena itu, semakin meningkatnya kebutuhan manusia maka semakin 

meningkat pula kebutuhan masyarakat akan hukum terutama dalam memasuki 

kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa. Di sinilah 

dituntut peranan advokat dalam menjalankan tugas profesinya demi tegaknya 

keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. 

Dalam hal ini termasuk pula usaha memberdayakan masyarakat dalam 

menyadari hak-hak dasar mereka di hadapan hukum.
1
 

Persepsi masyarakat terhadap tugas advokat sampai saat ini masih 

banyak yang salah paham. Mereka menganggap bahwa tugas advokat hanya 

membela perkara di pengadilan dalam perkara perdata, pidana, dan tata usaha 

negara di hadapan kepolisan, kejaksaan, dan di pengadilan. Sesungguhnya 

                                                           
1
 Undang-Undang  Advokat ( Jakarta: Sinar Grafika,  2003), 5. 
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pekerjaan advokat tidak hanya bersifat litigasi, tetapi mencangkup 

tugas lain di luar pengadilan bersifat nonlitigasi.
2
 

Tugas advokat adalah membela kepentingan masyarakat (public 

defender) dan kliennya. Advokat dibutuhkan pada saat seseorang atau lebih 

anggota masyarakat menghadapi suatu masalah atau problem di bidang 

hukum.
3
 Dalam menjalankan tugasnya, ia juga harus memahami kode etik 

advokat sebagai landasan moral.
4
 

Tugas advokat dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat 

tidak terinci dalam uaraian tugas, karena ia bukan pejabat negara sebagai 

pelaksana hukum seperti halnya polisi, jaksa, dan hakim. Ia merupakan profesi 

yang bergerak di bidang hukum untuk memberikan pembelaan, 

pendampingan, dan menjadi kuasa untuk dan atas nama kliennya. Ia disebut 

sebagai benteng hukum atau garda keadilan dalam menjalankan fungsinya.
5
 

Tugas dan fungsi advokat dalam sebuah pekerjaan atau profesi apa pun 

tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Karena keduanya merupakan 

sistem kerja yang saling mendukung. Dalam menjalankan tugasnya, seorang 

advokat harus berfungsi :  

a. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia; 

b. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia; 

c. Melaksanakan kode etik advokat; 

d. Memberikan nasehat hukum (legal advice); 

                                                           
2
 Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif 

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 84.  
3
 Ibid.  

4
 Ibid.  

5
 Ibid. 
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e. Memberikan konsultasi hukum (legal consultation); 

f. Memberikan pendapat hukum (legal opinion); 

g. Menyusun kontrak-kontrak (legal drfting); 

h. Memberikan informasi hukum (legal information); 

i. Membela kepentingan klien (litigation); 

j. Mewakili klien di muka pengadilan (legal representation); 

k. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang 

lemah dan tidak mampu (legal aid).
6
 

Masyarakat saat ini dihadapkan pada berbagai pilihan penyelesaian 

konflik atau sengketa, sesuai dengan tingkat kepentingan dan pemenuhan 

kebutuhan dasarnya dalam memandang konflik atau sengketa itu sendiri. 

Konflik atau sengketa dapat diselesaikan melalui mekanisme litigasi, non 

ligitasi maupun advokasi.
7
  

Di Indonesia, hampir setiap orang yang menghadapi suatu masalah di 

bidang hukum cenderung untuk menggunakan jasa profesi advokat, tak 

terkecuali perkara-perkara yang terjadi di lingkungan peradilan agama seperti 

perceraian.
8
 Di Pengadilan Agama Kota Madiun tercatat ada 493 perkara yang 

diterima di tahun 2018. Dari perkara tersebut, dapat diperinci; izin poligami 4 

perkara, penolakan perkawinan 1 perkara, harta bersama 3 perkara, perwalian 

11 perkara, asal usul anak 9 perkara, itsbat nikah 2 perkara, dispensasi kawin 5 

perkara, wali adhol 2, kewarisan 3 perkara, p3hp 8 perkara, lain-lain 23 

                                                           
6
 Ibid., 85. 

7
 Rahmad Syafaat, Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa ( Malang: Agrittek YPN 

Malang, 2006), 33.  
8
 Rosyadi, Advokat dalam Perspektif Islam, 17.  
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perkara, cerai talak 120 perkara, dan ceari gugat 302 perkara. Total untuk 

perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Madiun ada 422 perkara, baik 

cerai talak maupun cerai gugat. Sehingga dari 493 perkara yang diterima di 

Pengadilan Agama Kota Madiun pada tahun 2018, perkara paling banyak 

adalah perkara percerian. Dan sebagian besar para pihak yang berperkara 

menggunakan jasa advokat untuk membantu menyelesaikan permasalahan 

yang dihadapi leawat jalur persidangan.
9
 

Sidang perceraian sebenarnya tidak perlu memanfaatkan jasa advokat. 

Sebab perkara perceraian merupakan perkara yang mudah sesuai aturan di 

Pengadilan Agama, yang diminta adalah kehadiran pihak penggugat atau 

pemohon, pihak tergugat atau termohon tidak hadir maka tidak akan 

mengganggu jalannya sidang, sepanjang pihaknya tahu perkara yang 

diagendakan kapan akan disidangkan.
10

  

Namun dalam  perkara percerain tidak jarang timbul sengketa baru 

seperti masalah harta gono gini, hak asuh anak dll, sehingga kehadiran seorang 

advokat dirasa sangat dibutuhkan mengingat ketika terdapat sengketa harta 

gono gini maka perkara perceraian yang seharusnya mudah menjadi rumit. 

Kekhawatiran masyarakat yang tidak tahu hukum juga menjadi faktor 

yang menyebabkan jasa advokat menjadi penting. Berikut beberapa alasan 

mengapa perkara perceraian yang sebenarnya mudah akan tetapi masih 

membutuhkan peran advokat untuk membantu menyelesaikannya: 

                                                           
9
 “Pembinaan dan Pengelolaan Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2018” dalam 

http://pa-kotamadiun.go.id/ (diakses pada 5 Maret 2019, jam 13.12). 
10

 “3 Alasan Menggunakan Jasa Pengacara Perceraian Di Jakarta,” dalam  

https://kantorpengacara.co/3-alasan-menggunakan-jasa-pengacara-perceraian-di-jakarta/ (diakses 

pada tanggal 7 Maret 2019, jam 22.55). 
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Pertama, terhindar dari alur administrasi birokrasi di pengadilan. Bagi 

masyarakat yang tidak pernah berurusan dengan birokrasi, maka ada 

kemungkinan ia juga akan kesulitan dalam pendaftaran perceraian. Oleh 

karena itu salah satu keuntungan mendasar dari memakai jasa advokat adalah 

mereka sudah sangat paham dengan prosedur perceraian di Indonesia. Selain 

itu, jasa advokat sudah mengerti terkait penyelesaian masalah ketika 

berhubungan dengan birokrasi hukum Indonesia yang ruwet dan panjang. 

Kedua, perbedaan sistem hukum dalam hukum perceraian di 

Indonesia. Sebelum mengajukan gugatan cerai, penting untuk mengetahui 

hukum apa yang akan dipakai dan pengadilan mana yang berwenang. Bagi 

seorang penganut agama Islam atau Muslim, proses perceraian dilakukan di 

Pengadilan Agama. Sedangkan bagi penganut agama di luar Islam, seperti 

Kristen, Katolik, Buddha dan Hindu dilakukan di Pengadilan Negeri.  

Perbedaan ini yang masih belum diketahui oleh sebagian masyarakat 

Indonesia. Ketika terjadi perbedaan pengadilan tadi, prosedur perceraian pun 

pasti berbeda. Memakai jasa advokat menjadi salah satu solusi karena dapat 

memberikan saran, pendapat dan solusi ketika ada pasangan tidak mengetahui 

cara melakukan proses perceraian, baik itu di pengadilan Agama maupun 

Pengadilan Negeri.  

Ketiga, tidak perlu ribet menyusun dan mendaftar dokumen 

persidangan. Penyusunan dokumen merupakan prosedur awal yang mesti 

dilakukan sebelum melakukan perceraian. Proses administrasi ini adalah hal 

mutlak jika ingin melakukan perceraian. Pemberkasan ini mesti dilalui mulai 
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dari pendaftaran, lalu dalam proses sidang perceraian di muka hakim sampai 

selesainya proses perceraian. Ada kaidah hukum dan administrasi pengadilan 

yang mesti dipatuhi dan dilalui dalam pemberkasan ini. Selain membutuhkan 

biaya, pemberkasan juga memerlukan orang yang memiliki keahlian dan 

pengetahuan serta pengalaman untuk membuatnya. Jasa advokat memiliki 

kualifikasi dan syarat yang dibutuhkan dalam proses pemberkasan ini. 

Memakai jasa ini akan memudahkan pasangan yang hendak bercerai. Selain 

itu, menggunakan jasa pengacara perceraian akan memberikan pengetahuan 

kepada pasangan tentang pemberkasan yang harus ditempuh. 

Keempat, pengurusan masalah anak dan harta gono-gini. Salah satu 

masalah yang sering muncul dalam perceraian adalah pengurusan anak dan 

harta gono-gini. Masalah tersebut menjadi obyek penting yang diperebutkan 

oleh banyak pasangan. Penyelesaian dua masalah tersebut memerlukan 

pengetahuan yang dalam. Pengetahuan ini salah satunya mengetahui aturan-

aturan yang dipakai oleh hakim dalam memutus perkara. Aturan ini meliputi 

pengetahuan terkait Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang 

Perkawinan serta peraturan turunan lainnya. Jasa advokat adalah solusi terbaik 

ketika pasangan berhadapan dengan masalah pengurusan anak dan harta gono 

gini. Pengalaman berhadapan dengan banyak kasus menjadikan jasa advokat 

sudah mengerti terkai masalah anak dan harta gono-gini.
11

 

Menurut keterengan Bapak Faizal Rico Boy Latif, S.H. advokat yang 

berkantor di  Ds. Kerang, RT. 3 / RW. 2  Kec. Takeran Kab. Magetan bahwa 

                                                           
11

 “Keuntungan menggunakan Jasa Pengacara Perceraian” dalam  

https://kantorpengacara.co/keuntungan-menggunakan-jasa-pengacara-perceraian/ (diakses pada 

tanggal 7 Maret 2019, jam 23.23) 

https://kantorpengacara.co/keuntungan-menggunakan-jasa-pengacara-perceraian/
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seringkali jasanya disewa karena pasangan yang bercerai tidak punya waktu 

untuk mengikuti sidang. Karena benturan waktu dengan kerja atau keperluan 

lain. Memang tidak menutup kemungkinan sidang bisa sampai 10 kali sidang, 

bahkan lebih. Dan juga karena faktor ketidaktahuan tentang hukum dan 

prosedur perceraian di Pengadilan.12 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa jasa advokat sangat 

dibutuhkan dalam perkara perceraian. Perkara perceraian merupakan jenis 

perkara perdata yang dalam penyelesaiannya harus mengutamakan 

penyelesaian dengan jalan damai. Karena jalur hukum merupakan solusi 

terakhir bagi penyelesaian perkara, khususnya pada perkara perceraian di 

Pengadilan Agama. Upaya damai tersebut merupakan salah satu kode etik 

profesi advokat dalam hubungannya dengan klien. Bunyi dari pasal kode etik 

yang dimaksud ialah, Pasal 4 huruf (a) yang berbunyi “Advokat dalam 

perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan 

damai.”
13

 

Bertitik tolak dari kode etik advokat Pasal 4 huruf  (a) di atas yang 

secara jelas menerangkan bahwa dalam perkara perdata advokat harus 

mengutamakan penyelesaian jalan damai. Hal ini merupakan tugas dari profesi 

advokat khususnya yang terakhir yaitu melakukan perdamaian yang tidak 

sekedar memenuhi permintaan dari klien untuk menangani / membela perkara 

yang dimilikinya. Karena memang kesan di publik (masyarakat pencari 

keadilan), advokat sangat jarang melakukan upaya perdamaian. Kalau upaya 

                                                           
12

 Faizal Rico Boy Latif, Hasil Wawancara, Magetan. 4 Maret 2019 
13

 Nur Khoirin, Peran Dan Fungsi Advokat Dan Lembaga Bantuan Hukum Di Indonesia 

(Semarang Basscom Multimedia Grafika, 2015), 199. 
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perdamaian tersebut berhasil perkara tidak sampai ke pengadilan dan secara 

otomatis hubungan antara advokat dan klien berakhir, sehingga keuntungan 

yang didapatkan advokat kepada klien kurang memenuhi dari permintaan 

advokat sendiri.
14

  

Peran advokat tidak hanya di dalam Pengadilan atau litigasi saja, tetapi 

advokat juga memiliki peran di luar pengadilan atau non litigasi. Advokat 

dalam membantu penyelesaian perkara di luar pengadilan atau melaui jalur 

non liltigasi yaitu memberikan saran dan nasihat kepada klien dalam rangka 

melakukan upaya damai, karena advokat sebagai penegak hukum memiliki 

kewajiban moral dalam rangka menegakkan hukum, advokat yang baik 

semestinya memberikan advise, saran hukum yang terbaik kepada kliennya. 

Meskipun banyak para klien yang tidak meminta atau bahkan tidak bersedia 

untuk dilakukan upaya damai, akan tetapi sebagai advokat tetap memberikan 

saran untuk mempertahankan rumah tangga klien. Ketika upaya damai itu 

gagal, langkah selanjutnya yaitu membawa perkara perceraian tersebut ke 

jalur litigasi atau di Pengadilan Agama sebagai solusi terkahir untuk 

menyelesaikan perkara. Dan peran advokat dalam membantu penyelesaian 

perkara percerain di Pengadilan Agama adalah advokat sebagai pihak formil 

yang mewakili kepentingan prinsipal yaitu mewakili dari mulai pendaftaran 

sampai putusan Pengadilan.
15

 

                                                           
14

 Iva Fatwaniswati, “Implementasi Kode Etik Advokat Pasal 4 Huruf A Tentang Upaya 

Damai dalam Perkara Perdata Cerai Gugat di Luar Pengadilan/non litigasi (Studi Kasus di 

Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah),” Skripsi (Semarang: IAIN Walisongo Semarang,   

2010), 11.  
15

 Pramadya Khairul Awaludin, Hasil Wawancara, Ponorogo. 18 Januari 2019. 
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Ketika mendapatkan klien dalam perkara perceraian seharusnya ya 

diupayakan damai terlebih dahulu, kalau damai gagal baru di daftarkan 

ke Pengadilan. Tapi kadang-kadang para pihak atau klien itu tidak mau 

untuk didamaikan dengan alasan yang bermacam-macam. Kadang ya 

ada beberapa advokat yang langsung mendaftarkan ke pengadilan 

karena memang permintaan klien ingin segera bercerai dengan 

pasangannya.
16

  

 

Advokat termasuk profesi mulia, karena ia dapat menjadi mediator 

bagi para pihak yang bersengketa tentang sesuatu perkara, baik yang berkaitan 

dengan perkara pidana, perdata (termasuk perdata khusus yang berkaitan 

dengan perkara dalam agama Islam), maupun Tata Usaha Negara. Ia juga 

dapat menjadi fasillitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan 

untuk membela hak asasi manusia, dan memberikan pembelaan hukum yang 

bersifat bebas dan mandiri.
17

 

Dengan beberapa landasan pemikiran di atas, penulis sangat tertarik 

untuk menggali lebih dalam sehubungan dengan kasus tersebut, yaitu 

bagaimana analisis yuridis terhadap peran advokat dalam perkara perceraian 

secara non litigasi dan litigasi di Pengadilan Agama Kota Madiun dan 

bagaimana analisis yuridis terhadap pelaksanaan kode etik advokat dalam 

perkara percerian secara non litigasi dan litigasi di Pengadilan Agama Kota 

Madiun. Banyaknya masyarakat yang membutuhkan dan menggunakan jasa 

advokat untuk mendampingi proses persidangan dalam perkara perceraian, 

membuat penulis tertarik melaukan penelitian di Kota Madiun. 

Melihat realita yang terjadi sebagaimana telah disebutkan, penulis 

merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Yuridis 

                                                           
16

 Faizal Rico Boy Latif, Hasil Wawancara, Magetan. 4 Maret 2019. 
17

  Rosyadi, Advokat dalam Perspektif, 17. 
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Terhadap Peran Advokat Dalam Perkara Perceraian Secara Non Litigasi dan 

Litigasi di Pengadilan Agama Kota Madiun.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap peran advokat dalam perkara 

perceraian secara non litigasi dan litigasi di Pengadilan Agama Kota 

Madiun? 

2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pelaksanaan kode etik advokat dalam 

perkara percerian secara non litigasi dan litigasi di Pengadilan Agama 

Kota Madiun? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk memperoleh gambaran 

menyuluruh dan mendalam tentang peran advokat dalam mengupayakan 

damai pada perkara perceraian di Kota Madiun. Sedangkan tujuan secara 

khusus adalah:   

1. Untuk mendeskripsikan realitas hukum tentang bagaimana analisis yuridis 

terhadap peran advokat dalam perkara perceraian secara non litigasi dan 

litigasi di Pengadilan Agama Kota Madiun. 

2. Untuk mendeskripsikan realitas hukum tentang bagaimana analisis yuridis 

terhadap pelaksanaan kode etik advokat dalam perkara percerian secara 

non litigasi dan litigasi di Pengadilan Agama Kota Madiun. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian diharapkan memberikan 

manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang 

keilmuan hukum, khususnya Hukum Keluarga Islam yang dalam hal ini 

terkait analisis yuridis terhadap peran advokat dalam perkara perceraian 

secara non litigasi dan litigasi di Pengadilan Agama Kota Madiun. 

2. Manfaat praktis 

Secara praktis manfaat dari penelitian ini adalah memberikan wawasan 

bagi insan praktisi hukum dan para calon praktisi hukum khususnya 

advokat tentang analisis yuridis terhadap peran advokat dalam perkara 

perceraian secara non litigasi dan litigasi. Dengan wawasan ini paling 

tidak mereka akan selalu berpegang teguh pada kode etik advokat dalam 

setiap tindakan yang mereka lakukan demi tegaknya hukum dan keadilan.  

E. Telaah Pustaka 

Menurut pengetahuan dan pengamatan penulis, hingga saat ini sudah 

banyak ditemukan penelitian atau tulisan yang membahas tentang keadvokatan. 

Namun, untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, 

maka dilakukan review terhadap beberapa penelitian terdahulu yang ada 

kaitannya atau relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian ini. 

Penelitian dalam bentuk skripsi yang membahas tentang advokat; 

Penelitian yang dilakukan oleh Muntholib  yang berjudul "Tinjauan Hukum 

Islam terhadap Tugas dan Peranan Kuasa Hukum dalam Menyelesaikan 
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Perkara di Pengadilan Agama Jepara".
18

 Dalam penelitian ini menekankan 

pembahasan mengenai peranan Advokat dalam menyelesaikan perkara di 

pengadilan dalam membela kliennya berdasarkan putusan pengadilan. 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Ahmad Fathoni yang berjudul 

“Peran Advokat Dalam Membantu Penyelesaian Sengketa Peceraian di 

Pengadilan Agama Tulungagung”.
19

 Dalam penelitian ini pada dasarnya sama-

sama menekankan pembahasan mengenai peranan advokat dalam 

menyelesaikan perkara di pengadilan dalam membela kliennya, namun dalam 

penelitian ini juga memaparkan tentang sanksi yang diberikan kepada advokat 

yang melanggar kode etik advokat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Musfaidah dengan judul "Peranan 

Advokat terhadap Pemutusan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Sleman 

dalam Perspektif Hukum Islam".
20

 Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa 

kehadiran advokat dipersidangan dapat dibenarkan bila bertujuan untuk ikut 

menegakkan keadilan, memudahkan jalannya sidang dan meolong terdakwa 

yang buta hukum sehingga tidak menjalani hukuman yang lebih berat dari 

kesalahannya. 

                                                           
18

Muntholib, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tugas dan Peranan Kuasa Hukum dalam 

Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Jepara,"Skripsi(Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2000). 
19

 Ahmad Fathoni, “Peran Advokat Dalam Membantu Penyelesaian Sengketa Peceraian 

di Pengadilan Agama Tulungagung,”Skripsi (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2015). 
20

Siti Musfaidah, “Peranan Advokat terhadap Pemutusan Perkara Pidana di Pengadilan 

Negeri Sleman dalam Perspektif Hukum Islam,” Skripsi(Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 1998). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Nasrudin, yang berjudul “Penggunaan 

Jasa Advokat dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama Sleman”.
21

 

Penelitian ini menekanan pada penggunaan jasa Advokat dalam persidangan. 

M. Johan Kurniawan dalam “Eksistensi dan Wewenang Advokat dalam 

Mendampingi Terdakwa ditinjau dalam Hukum Islam”.
22

 Penelitian ini 

menyimpulkan dua hal, yaitu penjabaran UU No. 18 Tahun 2003 tentang 

Advokat dan pemberian kuasa atau perwalian di muka pengadilan dalam 

hukum Islam. 

Skripsi Nurdin yang berjudul “Bantuan Hukum menurut Hukum Positif 

dan Hukum Islam".
23

 Peneliti membandingkan dua produk hukum yang ada di 

Indonesia. Dalam hukum positif bantuan hukum di tekankan pada klien yang 

tidak mampu membayar jasa advokat. Dalam hukum Islam menekankan pada 

kewajiban advokat dalam membela klien dalam persidangan untuk 

memperoleh keadilan. 

Skripsi yang ditulis Nanang Syafi Qurrahman dengan judul “Eksistensi 

Asosiasi Pengacara Syari’ah Indonesia (APSI) DPC Malang Raya”.
24

 

Penelitian ini berisi membahas tentang Eksistensi organisasi advokat yaitu 

APSI. 

                                                           
21

 Nasrudin, “Penggunaan Jasa Advokat dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama 

Sleman,”Skripsi(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007) 
22

 M. Johan Kurniawan, “Eksistensi dan Wewenang Advokat dalam Mendampingi 

Terdakwa ditinjau dalam Hukum Islam,” Skripsi(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2011). 
23

 Nurdin, “Bantuan Hukum menurut Hukum Positif dan Hukum Islam,“Skripsi 

(Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998). 
24

Nanang Syafi Qurrahman, “Eksistensi Asosiasi Pengacara Syari’ah Indonesia (APSI) 

DPC Malang Raya,” Skripsi(Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010). 
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Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu, banyak ditemukan bahasan 

tentang advokat dalam tinjauan hukum Islam. Namun belum ada yang 

membahas secara spesifik tentang peran advokat dalam mengupayakan damai 

pada perkara perceraian secara non litagsu dan litigasi di lihat dari kacamata 

Hukum Positif. Penelitian terdahulu digunakan penulis untuk bahan rujukan 

serta memberikan penegasan pada perbedaan dan warna tersendiri  yang akan 

penulis angkat dalam skripsi ini. 

F. Metode Penelitian 

Menentukan metode dalam penelitian ilmiah merupakan bagian yang 

sangat penting, sebab metode penelitian membantu mempermudah dalam 

memperoleh data tentang objek yang akan dikaji atau diteliti dan sangat 

menentukan hasil yang akan dicapai. 

1. Pendekatan dan Jenis Peneitian 

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif ini merupakan prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis.
25

 

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian field  research 

                                                           
25

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya. 

2000), 33. 
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(penelitian lapangan), yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil 

pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.
26

 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif “the researcher is the key instrumen”, 

jadi peneliti adalah merupakan kunci dalam penelitian ini. Dengan demikian, 

penelitian memiliki keunggulan dalam prosedur dan etika penelitian, 

personalitas, intelektualitas, maupun cara-cara merepresentasikan 

komunikasinya dalam pergaulan di lapangan. 

Peran peneliti sekaligus pengumpul data, peneliti realisasikan dengan 

mendatangi Kantor Advokat. Kehadiran peneliti dalam pengumpulan data 

mencari celah kesibukan dari subyek yang peneliti kehendaki untuk 

melakukan observasi langsung, wawancara kepada advokatdan meminta 

data yang peneliti perlukan. Untuk mendukung pengumpulan data dari 

sumber yang ada dilapangan, peneliti memanfaatkan buku tulis, bolpoint 

sebagai pencatat data. 

3. Lokasi Penelitian 

Objek penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah bertempat 

di Pengadilan Agama Kota Madiun. Pengadilan Agama Kota Madiun 

merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yuridiksi Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik 

Indonesia. Pengadilan Agama Kota Madiun berada di wilayah kota Madiun, 

                                                           
26

Ibid., 135.  
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terletak di Jalan Ring Road No 1, Madiun dengan Nomor Telepon 0351-

464854 dan Faxilame 0351-495878. 

4. Data dan Sumber Data 

Sumber data adalah sumber dari mana data itu diperoleh. Adapun 

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber pertama. 

Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual dan 

kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau 

kegiatan dan hasil penguji.
27

  Dalam penelitian ini, data primer diperoleh 

dengan menggunakan metode wawancara atau interview yang dilakukan 

dengan para pihak terkait, yaitu: advokat yang pernah beracara di 

Pengadilan Agama Kota Madiun. 

b. Data sekunder adalah data yang di dapat dari sumber kedua. Data ini 

merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas di korelasikan 

dengan data primer, antara lain dalam wujud buku, jurnal, undang-

undang.
28

 Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari literatur-literatur 

ilmiah, karya ilmiah, pendapat-pendapat para pakar yang berkaitan 

dengan permasalahan keadvokatan, wawancara yang dilakukan dengan 

pihak terkait, yaitu Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dan 

beberapa klien yang pernah menggunakan jasa advokat di Penadilan 

Agama Kota Madiun. 

                                                           
27

 Gabriel Amin Silalahi, Metode Penelitian dan Study Kasus (Sidoarjo: Citra Media, 

2003), 57. 
28

 Sorjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum  (Jakarta: Universitas Indonesia, 

1986), 12. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak 

akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
29

 

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada 

natural setting (kondisi yang alamiah) dan teknik pengumpulan data lebih 

banyak pada observasi, wawancara dan dokumentasi:
30

 

1. Observasi  

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan 

dengan jalan mengadakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan- 

pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan 

secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian. Pengamatan 

yang dilakukan peneliti harus berpijak pada jalur tujuan penelitian yang 

dilakukan, serta dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang 

matang. Pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena sosial 

ataupun perilaku-perilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan itu harus 

tetap selaras dengan judul, tipe judul dan tujuan judul. Berdasarkan 

keterlibatan pengamat dalam kegiatan-kegiatan orang yang diamati, 

observasi yang dilakukan peneliti adalah menggunakan observasi 

partisipan. Menurut Sugiyono dalam bukunya Irawan Soeharto, observasi 

partisipan adalah peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang 

                                                           
29

 Sugiono, Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, 224. 
30

 Ibid., 225. 
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sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.
31

 

Dimana peneliti melibatkan diri atau berinteraksi pada kegiatan yang 

dilakukan subyek dalam lingkungannya dengan mengumpulkan data 

secara sitematis dari data yang diperlukan. Sehingga tidak dianggap orang 

asing, melainkan sudah warga sendiri. Lebih-lebih diketahui bahwa 

peneliti merupakan mahasiswa yang pernah PPL dilokasi tersebut.  

2. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya 

jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari 

pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang 

diwawancarai. Dalam hal ini yang akan saya wawacarai adalah tiga orang 

advokat yaitu Bapak Faizal Richo Boy Latif, S.H., Ibu Siti Jihan 

Syahfauziah, S.H., Bapak Pujo Mushonif Arifai, S.H., serta para klien.  

Orang yang mengajukan pertanyaan dalam proses wawancara 

disebut pewawancara (interview) dan yang diwawancarai disebut 

narasumber. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung 

dari tempat penelitian meliputi: buku-buku yang relevan, peraturan-

peraturan,  laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter data yang 

relevan penelitian. Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat 

memperoleh informasi bukan dari narasumber, tetapi mereka memperoleh 

                                                           
31

 Irawan Soeharto, Metode Penelitian Soaial: Suatu Teknik Penelitian Bidang 

Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 69. 
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informasi dari macam-macam sumber tertulis lainnya atau dari dokumen 

yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya dan karya seni 

dan karya pikir. 

Metode dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan 

pelengkap  dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi 

dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang 

diperlukan dalam  permasalahan penelitian kemudian ditelaah secara 

mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan 

pembuktian suatu kejadian. 

Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh  data yang berupa dokumen atau catatan-catatan yang ada di 

Pengadilan Agama Kota Madiun. Di Pengadilan Agama meliputi salinan 

putusan, struktur organisasi, prosedur berperkara dan dokumen yang 

terkait lainnya.  Dokumen ini penulis gunakan untuk mendapatkan data-

data yang berupa catatan-catatan yang tersimpan dari dokumen-dokumen 

yang penulis perlukan untuk mendapatkan informasi yang belum penulis 

dapat ketika melaksanakan wawancara dan observasi.
32

  

6. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 
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pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
33

 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Untuk memperoleh data yang nilai keabsahannya mempunyai 

validitas maka peneliti melakukan usaha-usaha sebagai berikut : 

a. Perpanjangan kehadiran  

Peneliti memperpanjang masa observasi dan wawancara untuk 

memperoleh data yang valid dari lokasi penelitian. Disini peneliti tidak 

hanya sekali dua kali atau tiga kali, akan tetapi peneliti sesering 

mungkin datang untuk mendapatkan informasi yang berbeda dari para 

informan sampai jawaban yang keluar seperti jawaban yang pertama 

kali. 

b. Triangulasi  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan suatu yang lain, di luar itu untuk keperluan pengecekan 

atau suatu pembanding terhadap data itu. Secara garis besar triangulasi 

ada 3 yaitu triangulasi sumber, metodw, dan waktu. 

Triangulasi sumber adalah langkah pengecekkan kembali data-

data yang diperoleh dari informan dengan cara menanyakan kebenaran 

data atau informasi kepada informan satu dengan informan lain. Peneliti 

menggunakan beberapa orang informan tambahan selain informan utama 

untuk mengecek kebenaran data dari informan utama. 
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Triangulasi metode adalah tehnik untuk menguji kredibilitas data 

yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber yang sama tetapi 

dengan metode yang berbeda. 

Triangulasi waktu adalah tehnik untuk menguji kredibilitas data 

yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang 

berbeda. 

c. Pembahasan teman sejawat  

Peneliti berusaha menguji keabsahan data dengan mengadakan 

diskusi dengan beberapa teman terutama dengan teman peneliti yang 

membantu pengumpulan data di lapangan. 

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

Agar dapat memberikan data yang sesuai dengan yangdibutuhkan 

maka diperlukan adanya tahapan-tahapan penelitian.Tahapan-tahapan 

penelitian merupakan proses yang harus ditempuh seorang peneliti dalam 

melaksanakan suatu penelitian, tahapan-tahapan tersebut dibagi menjadi 3 

tahapan, yaitu: 

a. Tahap research planning 

Tahap research planning merupakan perencanaan untuk penelitian. 

Dalam perencanaan itu selalu mengandung arti adanya keteraturan, 

perhitungan yang tepat untuk tujuan yang nyata. Peneliti merumuskan 

persoalan yang jelas, menentukan sumber data yang diambil, menentukan 
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metode pengumpulan data yang akan diambil dan menentukan sumber 

data yang akan ditempuh.
34

 

b. Tahap pengerjaan 

Tahap pengerjaan yaitu, tahapan yang dilakukan oleh seorang peneliti 

untuk memulai mengerjakan dengan penggalian data yang diperoleh dari 

observasi, wawancara, dan dokumentasi.Dalam tahapan ini dibagi 

menjadi tiga bagian yaitu, memahami latar penelitian, persiapan dan 

berperan serta mengumpulkan data. 

c. Reseach reporting 

Dalam tahap ini data yang telah berhasil dikumpulkan diteliti dengan 

cermat, diatur, diklarifikasikan, dipaparkan atau dianalisis dan kemudian 

ditarik kesimpulan. 

G. Sistematika Pembahasan  

Sistematika penyusunan laporan hasil penelitian kualitatif ini nantinya 

akan dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian inti, dan 

bagian akhir. Namun untuk memudahkan dalam penulisan, maka pembahasan 

dalam laporan penelitian nanti, penulis akan kelompokkan menjadi 5 bab, 

yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berkaitan. Sistematika 

pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Berisi mengenai penjelasan secara umum dan gambaran tentang isi skripsi 

diantaranya berisi tentang: latar  belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
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penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan. Dan juga berisi 

metode penelitian meliputi penedekatan dan jenis penelitian, kehadiran 

peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, tahapan-tahapan penelitian. 

Disertai sistematika pembahasan. 

Bab II Peran Advokat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 

Tentang Advokat 

Berisi mengenai uraian teori tentang advokat meliputi: jasa-jasa hukum 

advokat menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 2003, peran advokat 

menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 dan Kode Etik Advokat. 

Bab III Deskripsi Peran Advokat Dalam Perkara Perceraian Di 

Pengadilan Agama Kota Madiun 

Berisi mengenai gambaran umum tentang advokat dan peran advokat dalam 

perkara perceraian secara non litigasi maupun litigasi di Pengadilan Agama 

Kota Madiun. kemudian yang terakhir pelaksanaan kode etik advokat dalam 

perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Madiun.  

Bab IV Analisis Yuridis Tentang Peran Advokat dalam Perkara 

Perceraian Menurut Undang-Undang Advokat dan Pelaksanaan Kode 

Etik Advokat 

Berisi analisis peran advokat dalam perkara perceraian secara non litigasi 

maupun litigasi di Pengadilan Agama Kota Madiun menurut Undang-Undang 

Advokat dan analisis pelaksanaan kode etik advokat terhadap peran advokat 

dalam perkara perceraian secara non litigasi dan litigasi di Pengadilan Agama 

Kota Madiun. 
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Bab V Penutup 

Berisi pemaparan kesimpulan dan saran dari hasil analisis data yang berkaitan 

dengan penelitian. Bab ini berfungsi untuk mengetahui hasil dari pembuktian 

teori. 



25 
 

BAB II 

PERAN ADVOKAT MENURUT PERATURAN  

PERUNDANG-UNDANGAN 

A. Jasa-jasa Hukum Advokat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2003 Tentang Advokat 

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 

Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi 

jasa hukum kepada klien yang membutuhkan, baik di dalam maupun di luar 

pengadilan. Dalam ayat (2) dijelaskan, “Jasa Hukum adalah jasa yang 

diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, 

menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan 

tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.” 

Jasa-jasa hukum yang biasa diberikan oleh seorang advokat pada klien 

yang memerlukan bisa diuraikan sebagai berikut: 

1. Konsultasi hukum 

Jasa hukum berupa memberikan konsultasi hukum atau saran-saran 

hukum. Mula-mula klien datang ke kantor advokat untuk konsultasi hukum. 

Dia mengemukakan peristiwa hukum atau permasalahan hukum yang 

sedang dihadapi, dan meminta pendapat dan saran-saran untuk 

memecahkannya. Dalam hal ini advokat bersikap pasif, hanya diminta 

memberikan pendapat hukum dan sekaigus nasehat-nasehat, strategi, dan 

tahap-tahap penyelesaian perkaranya, dan klien lah yang aktif melaksanakan 

sendiri petunjuk-petunjuk hukum yang diberikan. Konsultasi semacam ini 
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bisa dilakukan beberapa kali, dan untuk sekarang ini tidak harus datang 

ketemu face to face, tetapi bisa melalui media online yang praktis, seperti 

SMS, BBM, WhatsApp, atau komunikasi elektronik yang lain. 

2. Pendapat hukum (legal opinion) 

Adakalanya klien hanya meminta pendapat hukum atau fatwa hukum 

terhadap sesuatu peristiwa yang belum ada dasar atau tidak jelas hukumnya.  

Pendapat hukum juga diperlukan ketika hendak memahami dan menerapkan 

suatu teks hukum berupa peraturan perundang-undangan. 

3. Pembuatan draft hukum (legal drafting) 

Seorang advokat adalah ahli hukum, memiliki kompetensi dalam 

menyusun draft dan melaksanakannya. Kemampuannya sebagai legal 

drafter inilah yang sering diminta jasanya untuk menyusun draft peraturan 

perundang-undangan yang akan diusulkan ke badan legislatif, ataupun 

peraturan-peraturan organisasi, semacam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah 

Tangga agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi. Draft hukum ini meliputi sistematika, format, dan bahasa 

hukum. Sedangkan tentang substansi hukumnya merupakan keinginan klien. 

4. Menjadi negosiator 

Jika klien memiliki keterbatasan-keterbatasan, seperti berkomunikasi, 

menahan emosi, dan tidak memiliki power untuk melaksanakan advice-

advice yang diberikan oleh advokat, maka biasanya meminta jasa advokat 

untuk mewakilinya (dengan surat kuasa) guna melakukan negosiasi dengan 

pihak lawan. Disini advokat melakukan berbagai manuver, mencari 
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informasi mengolah data, menyusun strategi, dan aktif melakukan 

pendekatan guna memperjuangkan hak-hak klien yang lien diwakili. Jika 

upaya negosiasi ini tidak berhasil, maka upaya hukum ditingkatkan dengan 

mengajukan gugatan ke pengadilan (tahap litigasi). 

5. Menjadi mediator 

Seorang advokat harus berusaha menjadi mediator yang baik bagi 

kedua belah pihak yang bersengketa. Meskipun semula adalah kuasa dari 

salah satu pihak, tetapi kemudian secara intensive melakukan komunikasi 

dengan pihak lawan untuk menawarkan solusi-solusi yang adil. Jika pihak 

lawan merespon dan mempercayai, maka posisi advokat berubah menjadi 

mediator. 

6. Menjadi kuasa hukum di Pengadilan 

Adakalanya sengketa perdata tidak bisa diselesaikan dengan cara 

negosiasi maupun mediasi di luar pengadilan, maka tidak ada jalan lain 

selain mengajukan gugatan ke Pengadilan. Disini fungsi advokat adalah 

sebagai kuasa hukum yang bertindak untuk dan atas nama klien dengan 

surat kuasa khusus. Dalam perkara perdata, seorang advokat dapat mewakili 

secara penuh diri kliennya.
1
 

B. Peran Advokat Menurut Peraturan Perundang-Undangan 

Seorang advokat yang sudah memiliki persyaratan-persyaratan menurut 

undang-undang, maka diberikan hak-hak istimewa yang melekat pada dirinya 

                                                           
1
 Nur Khoirin, Peran dan Fungsi Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia 

(Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), 8.  
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yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Diantara hak-hak yang 

dimiliki advokat sebagai berikut: 

 1. Hak kebebasan dan kemandirian 

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan, bebas 

menjalankan profesinya dalam membela klien dengan tetap berpegang teguh 

pada kode etik. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 14 dan 15 undang-undang 

advokat: 

Pasal 14: 

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela 

perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan 

dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-

undangan. 

Pasal 15: 

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara 

yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik 

profesi dan peraturan perundang-undangan. 

Kebebasan dan kemandirian ini sangat diperlukan oleh advokat 

dalam menjalankan profesinya. Advokat juga harus yakin bahwa pendapat 

hukum dan langkah-langkah penyelesaian sengketa sudah difikirkan secara 

matang dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang akan 

terjadi. 
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2. Hak imunitas 

Seorang advokat memiliki hak istimewa, yaitu hak imunitas atau hak 

kebal hukum. Advokat tidak bisa dituntut pidana atau perdata dalam 

menjalankan tugas profesinya membela klien. Hak imunitas ditegaskan 

dalam Pasal 16: 

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam 

menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan 

pembelaan Klien dalam sidang pengadilan. 

3. Hak tidak bisa disamakan dengan kliennya 

Hak advokat tidak bisa disamakan dengan klien ini disebutkan dalam 

Pasal 18 ayat (2): Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam 

membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat. 

Hak ini perlu dicantumkan untuk melindungi kehormatan dan 

kedudukan advokat yang setara dengan penegak hukum yang lain. Sebab 

masih banyak pihak yang memandang advokat sama dengan kliennya, 

sehingga diperlakukan sama. Di dalam sidang pengadilan, advokat adalah 

partner hakim dalam mengungkap kebenaran dan menemukan hukum yang 

sesuai. 

4. Berhak mengakses informasi 

Seorang advokat diberikan hak oleh undang-undang untuk 

mengakses informasi atau data dari pemerintah atau pihak lain untuk 

mengungkap kebenaran hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 17:  
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Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, 

data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak 

lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk 

pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

5. Berhak menerima honorarium dari klien 

Dalam Pasal 21 undang-undang advokat menyebutkan: Advokat 

berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan 

kepada Kliennya. (2) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan 

kedua belah pihak. 

Dalam penjelasannya, yang dimaksud secara wajar adalah dengan 

memperhatikan resiko, waktu, kemampuan, dan kepentingan klien. 

Mengenai tarif atau besarnya honorarium ini tidak ada patokan umum antara 

satu advokat dengan advokat yang lain. Dalam perkara yang tingkat 

kesulitannya kurang lebih sama di pengadilan yang sama, bisa jadi besaran 

feenya tidak sama. Jadi sangat tergantung kepada reputasi advokat yang 

bersangkutan dan kemampuan klien. 

Hak-hak istimewa yang melekat pada diri seorang advokat tersebut 

juga dibarengi dengan kewajiban-kewajiban yang melekat pada diri seorang 

advokat, diantaranya yaitu: 

1. Wajib tunduk dan mematuhi kode etik 
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Pasal 26 ayat (2) undang-undang advokat menyebutkan: “Advokat wajib 

tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang 

Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.” 

2. Wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari kliennya 

Pasal 19 ayat (1) menyebutkan: “Advokat wajib merahasiakan segala 

sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan 

profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang”. 

Kewajiban merahasiakan apa-apa yang diketahui dari kliennya ini harus 

terus dijaga, meskipun perkaranya sudah selesai.  

3. Wajib memberikan bantuan hukum cuma-Cuma 

Pasal 22 ayat (1) menyebutkan: “Advokat wajib memberikan bantuan 

hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.” 

4. Wajib menjadi anggota organisasi advokat 

Pasal 30 ayat (2) menyebutkan: “Setiap Advokat yang diangkat 

berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi 

Advokat.” 

5. Dilarang merangkap jabatan 

Advokat dilarang merangkap jabatan yang bertentangan dengan tugas dan 

martabat profesinya, atau menghalangi kebebasannya, seperti menjadi 

pejabat negara. Pasal 20 menyebutkan:  

(1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan 

dengankepentingan tugas dan martabat profesinya. 
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(2)  Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian 

sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau 

mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas 

profesinya. 

(3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas 

profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut. 

6. Wajib mengenakan atribut 

Advokat wajib mengenakan atribut ketika sidang di Pengadilan, 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25:  “Advokat yang menjalankan 

tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib 

mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
2
 

Peran advokat yang berpraktek di Pengadialn Agama dalam 

memberikan jasa hukum dianggap positif bagi pencari kebenaran dan 

penegakkan  keadilan. Peran positif yang digambarkan adalah sebagai 

berikut:
3
 

1. Mempercepat  penyelesian administrasi, baik permohonan cerai talak 

maupun gugat cerai bagi kelancaran persidangan di pengadilan.  

2. Membantu menghadirkan para pihak-pihak yang berperkara di pengadilan 

sesuai dengan jadwal persidangan.  

3. Memberikan pemahaman hukum yang berkaitan dengan duduk perkara 

dan posisinya, terhadap para pihak dalam menyampaikan permohonan 

atau gugutan atau menerima putusan pengadilan.  

                                                           
2
 Ibid., 65.  

3
 Rosyadi dan Hartini, Advokat Dalam Perspektif Islam, 70. 
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4. Mendampingi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama, sehingga 

terasa terayomo keadilannya.  

5. Mewakili para pihak yang tidak dapat hadir dalam proses persidangan 

lanjutan, sehingga memperlancar proses persidangan.  

6. Dalam memberikan jasa bantuan hukum, sebagai advokat profesional, 

tetap menjunjung tinggi sumpah advokat, kode etik profesi advokat dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya. 

Tugas dan fungsi advokat dalam sebuah pekerjaan atau profesi 

apapun tidak dapat di pisahkan satu dengan lainnya.Karena keduanya 

merupak sistem kerja yang saling mendukung. Dalam menjalankan tugasnya 

seorang advokat harus berfungsi:  

a. Sebagai pengawal kontitusi 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 mengakkan hukum, 

keadilan dan kebenaran.  

e. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan dan 

kebenaran) dan moralitas.  

f. Menjunjung tinggi citra advokat sebagai profesi terhormat (officium 

nobile).  

g. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan 

martabat advokat.  
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h. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap 

masyarakat.  

i. Menangani perkara-perkara sesuai kode etik advokat.  

j. Membela klien dengan cara jujur dan bertanggung jawab.  

k. Mecegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan 

masyarakat.  

l. Memelihara kepribadian advokat.  

m. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat, 

antara teman sesama advokat yang didasarka pada kejujuran, kerahasian 

dan keterbukaan, serta saling menghargai dan mempercayai.  

n. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesui dengan wadah 

organisasi advokat.  

o. Memberikan pelayanan hukum (legal service).  

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 kepentingam klien (litigation).  

v. Mewakili klein di muka pengadilan (legal repsentation).  

w. Memberikan bantuan hukum dengan Cuma-Cuma kepada rakyat yang 

lemah dantidak mampu (legal aid).  
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Dengan demikian seorang advokat dalam membela, mendampingi, 

mewakili, bertindak dan menunaikan tugas dan fungsinya harus selalu 

memasukan ke dalam pertimbangan kewajiban terhadap klien, pengadilan, 

diri sendiri, negara dan terlebih kepada allah SWT untuk mencari kebenaran 

dan menegakkan keadilan. Profesi advokat ini akan terpandang mulia di 

hadapan masyarkat  apabila ia sendiri bisa menjalankan tugas dan fungsinya 

sebagai pemberi kasa hukum kepada masyarakat yang membutuhkan 

pertolongan berdasarkan prinsip tolong menolong.
4
 

C. Kode Etik Advokat 

Kode etik advokat pada hakikatnya merupakan self-regulation 

(pengaturan diri), yang dirumuskan sendiri, kemudian dilaksanakan sendiri 

dengan penuh kesadaran, dan tidak dipaksakan dari luar. Sehingga semestinya 

kode etik ini harus lebih kuat mengikat para pengemban profesi, daripada 

peraturan perundang-undangan yang datang dari luar profesi. Tujuan utamanya 

tidak lain adalah untuk mencegah perilaku yang tidak etis, officium nobile tetap 

melekat pada diri advokat. Meskipun kode etik bersifat internal, tetapi tidak 

boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Dasar hukum Kode Etik profesi advokat di Indonesia adalah Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 26, 27, 29, 33. Dalam 

Pasal 26 menyebutkan:  

(1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat oleh 

Organisasi Advokat. (2) Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik 

profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi 

Advokat. (3) Kode etik profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada 

                                                           
4
 Ibid., 85. 
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ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan. (4) Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat 

dilakukan oleh Organisasi Advokat. (5) Dewan Kehormatan Organisasi 

Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi 

Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Profesi Advokat. 

(6) Keputusan Dewan Kehormatan Organisai Advokat tidak 

menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap 

kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana. (7) Ketentuan 

mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik 

profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan 

Kehormatan Organisasi Advokat.  

 

Hubungan advokat dengan klien adalah hubungan kepercayaan yang 

mendalam. Klien yang sedang kesandung perkara hukum, baik pidana maupun 

perdata, umumnya dalam suasana kebatinan yang tertekan, ketakutan, dan 

goncang. Seorang klien memerlukan seseorang yang terpercaya untuk dimintai 

pencerahan dan kemudian diserahi nasib masa depannya di depan hukum. 

Hubungan advokat dengan klien ini menjadi tidak seimbang dan tidak rasional, 

karena klien begitu “manut” dan percaya begitu saja apa-apa yang disampaikan 

seorang advokat. Oleh karena itu, agar tidak terjadi mal praktek, maka 

diaturlah etik-etika yang wajib ditegakkan. 

Etika hubungan advokat dengan klien diatur dalam kode etik advokat 

pada Pasal 4 yang bisa dijelaskan sebagai berikut: 

1. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian 

dengan jalan damai. Pengadilan bukanlah jalan terbaik untuk menyelesaikan 

sengketa. Oleh karena itu, advokat yang dipercaya untuk membantu harus 

menyelesaikan sengketa dengan pendekatan musyawarah kekeluargaan dan 

menghindari gugatan ke pengadilan. Kewajiban mendamaikan ini juga 
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berlaku bagi hakim yang memeriksa perkara perdata dalam semua tahapan 

sampai sebelum pembacaan putusan. 

2. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan 

klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Klien umumnya adalah 

orang yang tidak mempunyai pengalaman dalam menghadapi sengketa. 

Sehingga advokat yang sudah dipercaya penuh tidak boleh memberikan 

advice atau nasehat-nasehat yang tidak berdasar atas hukum, yang bisa 

menyesatkan klien.  

3.  Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang 

ditanganinya akan menang, untuk sekedar menyenangkan atau 

meninabobokan sementara waktu. Advokat harus mengatakan, bahwa yang 

benar adalah benar, dan yang salah adalah salah. 

4. Dalam menentukan besarnya honorarium advokat wajib mempertimbangkan 

kemampuan klien. Di depan telah dijelaskan, bahwa advokat tidak boleh 

“moto duiten”, hanya mengejar uang semata. Tetapi harus disertai niat yang 

kuat untuk turut menegakkan hukum dan keadilan, niat membela yang 

benar, niat memperjuangkan hak-hak orang lemah yang tidak berdaya yang 

didzalimi oleh orang kaya atau penguasa. 

5. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak 

perlu. Besarnya fee dan cara pembayarannya yang sudah disepakati di 

depan, harus ditaati sampai penanganan perkara tuntas. 

6. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian 

yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa. 
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7. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak 

ada dasar hukumnya. 

8. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang 

diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga 

rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu. 

9. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya 

pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu 

akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi 

klien yang bersangkutan.
5
    

Dalam menjalankan  tugasnya seorang advokat harus menjalankan 

semua kode etik yang telah ditentukan oleh organisasinya. Dan apabila seorang 

advokat melanggar dari etika profesinya makan harus ada  tindakan yang di 

lakukan oleh organisasi yang mennaunganinya, dalam  Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat pasal 6 advokat  

dapat dikenakan tindakan dengan alasan:
6
  

a. Mengabaikan atau melantarkan kepentingan kliennya,  

b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan  

profesinya,  

c. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan 

yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan undang-

undangan atau pengadilan.  

                                                           
5
 Ibid.  

6
 Panggabean, Manajemen Advokasi (Bandung: PT Alumni, 2010), 226. 
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d. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban , kehormatan, atau 

harkat dan martabat profesinya.  

e. Melakukan pelanggaran terhadap  peraturan perundang-undangan dan atau 

perbuatan tercela.  

f. Melanggar sumpah/janji advokat dan atau kode etik profesi advokat 



 
 

40 
 

BAB III 

DESKRIPSI PERAN ADVOKAT DALAM PERKARA PERCERAIAN DI 

PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN 

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Madiun 

1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Madiun  

Pengadilan Agama Kota Madiun dibentuk berdasarkan Staatsblad 

1882 Nomor 152 Jo Staatblad 1937 Nomor 116 dan 610 jis pasal 106 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dimana saat itu mempunyai 2 (dua) 

Wilayah Yurisdiksi Yaitu Kabupaten dan Kotamadya Madiun. Dan pada 

tahun 1988 Pengadilan Agama Kota Madiun dibagi menjadi 2 (dua) 

bagian yaitu Pengadilan Agama Kota Madiun dan Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun. 

Awalnya Pengadilan Agama Kota Madiun bertempat di Jl. 

Cokrobasonto No. 2 Madiun dimana bangunannya menempati tanah hak 

pakai. Kemudian pada tahun 2006 Pengadilan Agama Kota Madiun 

mendapatkan anggaran untuk pembelian tanah di Jl. Ring Road Barat Kota 

Madiun dan pada tahun 2007 mendapat anggaran untuk pembangunan 

gedung. Sejak tahun 2008 dengan diresmikannya gedung Pengadilan 

Agama Kota Madiun yang baru maka secara resmi Pengadilan Agama 

Kota Madiun pindah dan menempati gedung baru yang terletak di Jl. Ring 

Road Barat No.1 Madiun. Pengadilan Agama Kota Madiun berada di 
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wilayah kota Madiun, terletak di Jalan Ring Road Barat No.1 

Madiun dengan Nomor Telepon 0351-464854 dan Faxilame 0351-495878.  

Gedung Pengadilan Agama Kota Madiun berdiri diatas tanah seluas 1.539 

M
2
 dengan gedung permanent ukuran 250 M

2
 dengan status hak milik 

nomor 187/PELITA IV/II/87 yang dibangun secara permanent mulai 

proyek tahun 1986/1987 dan diresmikan penggunaanya pada tanggal 3 

Jumadil Awal 1408 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 24 Desember 

1987 Masehi oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Madiun, Bapak 

Drs.Bambang Koesbandono. Kemudian mulai Tahun 1995/1996 diperluas 

dengan proyek tahun 1995/1996 dengan luas 100 M
2
, diatas tanah milik 

Negara (Departemen Agama seluas 1539 M
2
). 

2. Wilayah Hukum 

Wilayah Pengadilan Agama Kota Madiun termasuk wilayah 

geografis propinsi Jawa Timur terletak pada 111” sampai dengan 112” 

Bujur Timur dan 7”- 8” Lintang Selatan dan berbatasan langsung dengan 

Kabupaten Madiun disebelah utara, sebelah selatan kecamatan Geger Kab. 

Madiun, sebelah timur kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dan sebelah 

barat Kabupaten Magetan. Wilayah hukum Pengadilan Agam Kota 

Madiun mempunyai luas 65,67 Km
2
 terbagi menjadi 3 kecamatan (26 

Kelurahan) yaitu: 

1. Kecamatan Manguharjo terdiri dari 8 kelurahan dengan jumlah 

peduduk pemeluk agama Islam 89 %. 
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2. Kecamatan Taman terdiri dari 9 kelurahan dengan jumlah pemeluk 

agama Islam 88.5 %. 

3. Kecamatan Kartoharjo terdiri dari 9 kelurahan dengan jumlah 

peduduk pemeluk agama Islam 89 %. 

3. Visi, Misi, dan Motto Pengadilajn Agama Kota Madiun 

Visi : 

“Terwujudnya Pengadilan Agama Kota Madiun yang agung”. 

Misi : 

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama kota Madiun, 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari 

keadilan, 

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama kota 

Madiun, 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama kota 

Madiun. 

Motto : 

“Melayani dengan ceria (cepat, efektif, ramah, ikhlas, dan akuntabel)”. 

4. Struktur Organisasi 

Struktur kepengurusan dalam suatu organisasi adalah hal yang 

mutlak dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada 

masyarakat umumnya dan anggota khususnya untuk mengetahui kegiatan 

ataupun pekerjaan yang harus dikerjakan, berkonsultasi atau 

bertanggungjawab kepada siapa, sehingga proses kerjasama menuju 
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pencapaian tujuan organisasi dapat terwujud sesuai dengan perencanaan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik, maka diperlukan 

adanya aturan pembagian tugas yang dijabarkan dalam struktur organisasi 

yang berbentuk garis, wewenang, dan tanggungjawab mulai dari pimpinan 

tertinggi sampai pada karyawan. Dengan adanya struktur organisasi akan 

memudahkan dalam pembagian tugas dan wewenang. 

Berdasarkan Pasal 26 (1 dan 3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama d isebut pada setiap pengadilan ditetapkan 

adanya kepaniteraan, dan dalam melaksanakan tugasnya panitera dibantu 

oleh seorang Wakil Panitera beberapa orang Panitera Muda dan beberapa 

orang Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti. 

Sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, Mahkamah Agug RI telah 

mengatur dengan Surat Keputusan Nomor 004/SK/II/1992 tentang struktur 

organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama/ Mahkamah 

Syari’ah. Struktur organisasi di Pengadlan Agama Kota Madiun adalah 

sebagai berikut: 

a. Ketua    : Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si. 

b. Wakil Ketua   : - 

c. Majelis Hakim   :  

1) Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H. 

2) Syarefah Isnaeni, S.Ag., M.H. 

3) Ulfa Fithriani, S.H.I., M.H. 
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4) Muadz Junizar, S. Ag., M.H. 

5) Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H. 

6) Wahib Latukau, S.H.I. 

7) Wakhidah, SH., S.H.I.  

8) Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. 

d. Panitera    : Yomi Kurniawan, S.Ag. M.H. 

e. Wakil Panitera   : Drs. Agus Singgih By. Arifin 

f. Permohonan    : Suryana, S.H.I. 

g. Panmud Gugatan   : Drs. Mashudi 

h. Panmud Hukum   : Maksum S. Ag. 

i. Sekretaris    : Sumarno, S.H. 

j. Kasubag Kepegawaian dan Ortala   : Erina Fatkul Fatimah, S.H. 

k. Kasubag Umum dan Keuangan   : Juminem, SH., M.Hum. 

l. Kasubag Perencanaan TI & Pelaporan  : Ipuk Rindiastuti, S.Kom. 

m. Panitera Pengganti  :  

1) Yomi Kurniawan, S.Ag. M.H.1.  

2) Drs. Agus Singgih By. Arifin 

3) Drs. Mashudi 

4) Maksum S. Ag. 

5) Suryana, S.H.I. 

6) Taufik Farida, S.H. 

7) Wiwin Sukristiana, S.H. 
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n. Jurusita/ Jurusita Pengganti  :  

1) Taufik Farida, S.H. 

2) Juminem, SH., M.Hum. 

3) Erina Fatkul Fatimah, S.H. 

4) Dwi Putra Damayanto, S.H. 

5) Wiwin Sukristiana, S.H. 

5. Tugas dan Wewenang   

Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama merupakan Pengadilan 

Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang 

dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah 

serta ekonomi Syari’ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 

Tahun 2009. 

B. Peran Advokat dalam Perkara Perceraian 

1. Peran Advokat Secara Non Litigasi 

Dalam peraturan perundang-undangan keadvokatan No. 18 Tahun 

2003 bahwa tugas advokat ialah melakukan pendampingan terhadap orang 

yang berperkara baik secara litigasi maupun non litigasi.
1
 Tugas advokat 

bukanlah merupakan pekerjaan (vocation beroep), tetapi lebih merupakan 

profesi. Karena profesi advokat tidak sekedar bersifat ekonomis untuk 

                                                           
1
Undang-Undang Advokat  Tahun 2003 Dan Kenotarisan, Cet. I  Jakarta, Sinar 

Grafika, Tahun 2003. hlm. 10  
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mencari nafkah, tetapi mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi di dalam 

masyarakat. Profesi advokat dikenal sebagai profesi mulia (officium 

nobile), karena kewajiban pembelaan kepada semua orang tanpa 

membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial-

ekonomi, kaya-miskin, keyakinan politik, gender, dan idiologi.
2
 Pekerjaan 

advokat tidak hanya bersifat litigasi, tetapi mencakup tugas lain di luar 

pengadilan yaitu bersifat nonlitigasi. 

Pada bagian ini penulis akan memaparkan tentang peran advokat 

dalam membantu penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama 

Kota Madiun.  

Menurut Bapak Faizal Richo Boy Latif, Advokat yang berkantor di 

Ds. Kerang RT.3/Rw.2 Kec. Takeran, Kab. Magetan, dalam perkara 

perceraian ada beberapa peranan yang dilakukan oleh advokat agar 

peranan advokat tersebut terwujud dengan baik diantaranya memberikan 

pelayanan hukum, memberikan nasehat hukum, membela kepentingan 

klien.
3
 

a. Memberikan Pelayanan Hukum 

Advokat berupaya semaksimal mungkin memberikan advice 

(pelayanan) kepada kliennya dengan baik. Dalam memberikan 

pelayanannya, advokat ini terlebih dahulu menanyakan yang menjadi 

penyebab keinginannya mengajukan perceraian. Sebagai langkah awal, 

advokat juga memberikan alternatif jalan damai yang di mungkinkan 

                                                           
2
 Rosyadi dan Hartini, Advokat Dalam Perspektif Islam, 84.  

3
 Faizal Richo Boy Latif, Hasil Wawancara, Magetan. 25 Februari 2019. 
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agar permasalahan yang dihadapi kliennya bisa memperoleh 

penyelesaian tanpa harus di majukan ke sidang pengadilan.  

b. Memberikan Nasehat Hukum  

Pemberian nasehat hukum kepada klien yang menjadi tanggungjawab 

advokat diberikan semenjak pertama kali ia bertemu dengan klien. 

Nasehat hukum ini diberikan agar klien memiliki kesadaran hukum 

terhadap permaasalahan yang sedang dihadapi. Bisa dimungkinkan 

dengan adanya nasehat awal ini, ia dapat rujuk kembali dan mencabut 

rencananya untuk mengajukan gugatan lewat pengadilan. Dalam 

nasehatnya, Advokat memberikan pandangan bahwa pengadilan 

merupakan alternatif terakahir apabila terpaksa harus ditempuh lewat 

jalur hukum.   

c. Membela Kepentingan Klien  

Advokat memiliki peranan membela kepentingan masyarakat dan 

kliennya. Advokat dibutuhkan pada saat seseorang menghadapi 

masalah atau problem di bidang hukum. Peran membela kepentingan 

klien dalam menangani kasus perceraian dalam hal ini menanggung 

arti bahwa pembelaan bersifat absolut. artinya advokat hanya memiliki 

kewenangan tertentu dalam melakukan pembelaan, hanya sebatas 

permasalahan yang diajukan kepadanya. 

Sedangkan menurut narasumber kedua Ibu Siti Jihan Syahfauziah, 

advokat yang berkantor di Jl. Panjang Punjung, Rt 31, Rw 07, No. 2, Kel. 

Bangunsari, Kec. Dolopo, Kab Madiun, sebelum advokat menyelesaikan 
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perkara perceraian di Pengadilan Agama (litigasi), advokat juga berperan 

di luar pengadilan (non litigasi), salah satunya ialah melaksanakan 

kegiatan advokasi, yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk 

memfasilitasi dan memperjuangkan hak-hak ataupun kewajiban klien 

berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Kegiatan advokasi adalah 

kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seorang advokat atau penasehat 

hukum untuk melaksanakan asas kebenaran, persamaan dihadapan hukum, 

asas kepastian berdasarkan hukum, guna memperjuangkan hak-hak dan 

kewajiban pihak yang didampingi (kliennya), dalam rangka mewujudkan 

kesetaraan hak-hak kewajiban masing-masing pihak. Selain itu advokat 

juga turut berupaya untuk selalu memberikan saran agar mempertahankan 

rumah tangga dan memberi pengertian bahwa jalur pengadilan merupakan 

upaya terakhir apabila tidak ditemui kesepakatan untuk berdamai.
4
 

Selanjutnya menurut Bapak Pramadya Khairul Awaludin, S.H., 

M.M., advokat yang berkantor di Jl. Ir. H. Juanda No. 170g, Tonatan, Kec. 

Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, beliau mengatakan: 

“Peran advokat dalam membantu penyelesaian perkara di luar 

pengadilan atau melaui jalur non liltigasi yaitu memberikan saran 

dan nasihat kepada klien dalam rangka melakukan upaya damai, 

karena advokat sebagai penegak hukum memiliki kewjiban moral 

dalam rangka menegakkan hukum, advokad yang baik semestinya 

memberikan advise, saran hukum yang terbaik kepada kliennya, 

sebagai advokat tetap memberikan saran untuk mempertahankan 

rumah tangga klien.”
5
 

 

 

                                                           
4
 Siti Jihan Syahfauziah, Hasil Wawancara, Ponorogo. 24 Februari 2019. 

5
 Pramadya Khairul Awaludin, Hasil Wawancara, Ponorogo. 18 Januari 2019. 



49 
 

 
 

 

Peran advokat dalam memberikan jasa hukum bagi kepentingan 

kleinnya dengan tujuan untuk melakukan islah bagi para pihak yang 

bersengketa sangat dibutuhkan, peran advokat tidak hanya mempunyai 

tugas menjalankan apa yang di kuasaknnya tetapi ia harus selalu 

mengupayakan perdamian kepada kedua belah pihak.  

Penulis akan memaparkan tentang peran advokat dalam 

mengupayakan perdamain pada perkara perceraian melalui jalur non 

litigasi dan litigasi di Kota Madiun. Perkara perceraian ialah termasuk 

perkara perdata, didalam kode etik profesi advokat dalam hubungannya 

dengan klien dijelaskan bahwa pada Pasal 4 huruf (a) “Advokat dalam 

perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan cara 

damai.”
6
 

Namun seringkali dalam praktiknya, advokat tidak menjalankan  

kewajibannya, yaitu melakukan upaya damai seperti yang tertuang di 

dalam kode etik advokat di atas. Pasal di atas menjelaskan bahwa ketika 

advokat menerima perkara perdata dari kliennya dalam hal ini adalah 

perkara perceraian, maka advokat wajib mengutamakan penyelesaian 

dengan cara damai sebelum perkara tersebut dibawa ke ranah litigasi atau 

didaftarkan ke pengadilan. 

                                                           
6
 Khoirin, Peran dan Fungsi,202. 
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Menurut Faizal Richo Boy Latif, dalam perkara perceraian ada 

beberapa upaya yang dilakukan advokat untuk mendamaikan kliennya, 

berikut penjelasannya:  

“Upaya saya untuk mendamaikan para pihak adalah dengan 

mengajak para pihak suami dan istri untuk bertemu lalu mengobrol 

dan saling berbagi pengalaman soal rumah tangga menyadari 

kekurangan dan kelebihan masing-masing dan mengintropeksi diri 

masing-masing lalu tidak meninggikan ego atau kebenaran para 

pihak siapa yang benar dan salah dalam kasus perceraian ini.”
7
 

 

Dari hasil kutipan wawancara di atas, upaya yang dilakukan 

advokat Faizal Richo untuk mendamaiakan kliennya dalam perkara 

perceraian adalah dengan cara mempertemukan kedua belah pihak yaitu 

suami dan istri untuk saling menginstropeksi diri dan tidak meninggikan 

ego masing-masing. Mendorong para pihak untuk berdiskusi terhadap 

perbedaan kepentingan dan persepsi. Langkah ini dianggap oleh Pak Richo 

dapat memberikan kesadaran satu sama lain tentang pentingnya 

komunikasi dengan kepala dingin, sehingga dapat menghasilkan 

kesepakatan dengan baik. 

Sedangkan Menurut Siti Jihan Syahfauziah, S.H., beliau 

memaparkan terkait upaya yang dilakukan advokat untuk mendamaikan 

kliennya dalam perkara perceraian, sebagai berikut: 

“Saya mendamaikan secara langsung mempertemukan kedua belah 

pihak hanya pada kasus-kasus tertentu, karena setiap klien datang 

pasti saya tanya dulu sudah ada kesepakatan atau belum. Jika sudah 

ada sepakat maka langsung ke cara yang singkat misalnya tergugat 

tidak perlu datang agar cepat selesai. Sebagai pengacara, saya 

berfikir jika mereka sudah berani menghubungi pengacara berarti 

mereka sudah berfikir matang-matang untuk bercerai, ini ranah 
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keluarga sehingga saya tidak bisa ikut campur terlalu dalam karena 

bersangkutan masalah hidup pribadi masing-masing, jika mereka 

sudah sepakat bercerai ya saya sebenarnya hanya membantu 

teknisnya saja, karena menurut saya bahwa mereka tidak paham 

teknis hukum itu seperti apa. Kecuali jika mereka datang dengan 

kondisi ragu-ragu atau belum bicara sama sekali ke pasangannya 

dan orang tuanya juga tidak setuju jika mereka bercerai, maka 

masih ada yang perlu diluruskan, pra persidangan diselesaikan 

sekalian. Pernah saya mengajak ketemu dengan kedua belah pihak 

karena orang tuanya tidak setuju jika mereka bercerai dan mereka 

jadi ragu-ragu. Saya tidak berani berbuat apapun karena orang 

tuanya tidak setuju, kalau cerai kan kembali ke orang tuanya 

masing-masing tetapi jika orang tua tidak setuju terus bagaimana 

nasibnya nanti. Jika masalah ekonomi baru saya mengupayakan 

damai karena kalau masalah ekonomi menurutku itu klasik banget 

dan hampir semua rumah tangga mengalami itu. Jika pemohonnya 

suami dan istrinya tidak jelas alamatnya dimana dan tidak bisa 

dihubungi maka langsung ke pengadilan.”
8
 

 

Jadi menurut pendapat Ibu Jihan, ketika advokat datang kepadanya, 

yang pertama kali ditanya adalah apakah sudah ada kesepakatan bercerai 

anatara kedua belah pihak ataukah belum, ketika sudah ada kesepakatan 

untuk bercerai maka yang dilakukan oleh Ibu Jihan adalah membantu 

teknis proses perceraian di Pengadilan. Akan tetapi ketika klien belum ada 

kesepakatan untuk bercerai, maka Ibu Jihan mempertemukan kedua belah 

pihak untuk memastikan antara keduanya sudah benar-benar sepakat 

bercerai atau belum. 

Ibu Jihan melakukan mediasi dan mempertemukan kedua belah 

pihak hanya pada perkara tertentu, misalnya dalam kasus perceraian itu 

karena KDRT dan perselingkuhan maka Ibu Jihan tidak melakukan upaya 

mediasi dengan alasan perbuatan tersebut sangat fatal. Tetapi ketika kasus 

perceraian itu karena masalah ekonomi, barulah Ibu Jihan mempertemukan 
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kedua belah pihak guna memberikan saran dan nasihat, dan keputusan 

tetap ada di tangan para pihak. 

Menurut Pramadya Khairul Awaludin, S.H., M.H. beliau 

memaparkan terkait upaya yang dilakukan advokat untuk mendamaikan 

kliennya dalam perkara perceraian, sebagai berikut: 

“Upaya saya sebagai advokat dalam mendamaikan klien ya dengan 

memberikan saran, nasihat dan mediasi juga kepada klien untuk 

berdamai, karena advokat sebagai penegak hukum memiliki 

kewjiban moral dalam rangka menegakkan hukum, advokat yang 

baik semestinya memberikan advise, saran hukum yang terbaik 

kepada kliennya. Meskipun banyak para klien yang tidak meminta 

atau bahkan tidak mau untuk didamaikan, akan tetapi sebagai 

advokat tetap memberikan saran untuk mempertahankan rumah 

tangga klien. Ketika upaya damai itu gagal, langkah selanjutnya 

membawa perkara perceraian ini di Pengadilan Agama sebagai 

solusi terkahir untuk menyelesaikan perkara ini.”
9
 

 

Menurut keterangan diatas, advokat memiliki beban moril dalam 

rangka menegakkan hukum, sehingga advokat wajib ikut memberikan 

saran dan nasihat kepada klien agar dapat berdamai dan melanjutkan 

rumah tangga kembali. Meskipun klien menolak untuk didamaikan, 

advokat tetap wajib untuk terus berupaya dan mengusahakan penyeleaian 

dengan jalan damai. 

Selanjutnya terkait jasa konsultasi yang diberikan advokat kepada 

kliennya, yang pertama penulis memaparkan pendapat dari Pak Richo, 

berikut pernyataannya:  

“Kalau saya kadang satu kali, kalau pun lebih itu biasanya ada soal 

hak asuh anak ataupun terdapat gono-gini tergantung masalah yang 

terajadi kepada para pihak. Kalau dibilang intens sangat intens 

dikarenakan apa yang kita bahas tidak keluar dari jalur 
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permasalahan yang pernah diceritakan antara pihak klien kepada 

saya, jadi apa yang kita bahas atau kita bedah permasalahan adalah 

permasalahan yang timbul karena sesuatu hal tersebut.”
10

 

 

Menurut Ibu Jihan terkait jasa konsultasi yang diberikan kepada 

klien adalah beliau mengatakan “Jika sebelum datang ke saya sudah 

sepakat untuk bercerai maka tidak ada konsultasi, sedangkan jika 

konsultasi lanjutan itu belum, saya belum pernah. Jika sudah sepakat 

damai maka tidak ada konsultasi lanjutan, tetapi jika ada potensi damai 

khususnya masalah ekonomi dan salah satu pihak tidak sepakat maka bisa 

ada konsultasi lanjutan.”
11

 

Sedangkan menurut advokat Pramadya, terkait jasa konsultasi yang 

diberikan kepada klien adalah beliau mengatakan:  

“Kalau konsultasi secara langsung biasanya satu-dua kali saja, tapi 

kalau lewat WA sering. Jaman sekarang kan mudah, apa-apa bisa 

lewat smartphone, jadi konsultasi tidak harus bertatap muka secara 

langsung, bisa lewat WA atau medsos lainnya. Iya konsultasi itu 

harus intens, apalagi itu adalah perkara yang baru masuk, pasti 

klien itu selalu bertanya-tanya tentang solusi terhadap masalahnya 

ini harus bagaimana, dan sebagai advokat ya harus memberikan 

jawaban-jawababn atau istilahnya memberikan solusi dan saran-

saran terbaik kepada klien. Karena tidak mungkin advokat itu 

menelantarkan kliennya, jadi komunikasi harus tetap intens 

dilakukan.”
12

 

 

Dalam rangka menyelesaikan pekara perceraian dengan jalan 

damai di luar pengadilan / non litigasi, tidak terlepas dari upaya mediasi, 

yaitu cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan melibatkan 

pihak ketiga yang bersikap netral sebagai mediator. Mediator dalam hal ini 

adalah advokat yang bertugas hanya sebagai fasilitator yaitu membantu 
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 Richo, Hasil Wawancara. 
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 Jihan, Hasil Wawancara. 
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 Pramadya, Hasil Wawancara. 
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para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya tanpa 

kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan. Artinya, pengambilan 

keputusan tetap berada ditangan para pihak.
13

 Mediasi akan berjalan 

dengan maksimal apabila kedua belah pihak dapat dipertemukan, terkait 

hal itu Faizal Richo memberikan pendapat sebagai berikut: “Memang 

kadang salah satu pihak ada yang mau kadang juga tidak mau tergantung 

para pihak lah, kalau bisa ya kadang saya pertemukan meskipun ada yang 

mengganjal dalam mediasi non letigasi itu, jika pun tidak mau kadang saya 

lewat media entah telephone atau pun videocall agar memperlancar 

mediasi tersebut.”
14

 

Sedangkan penjelasan dari Ibu Jihan adalah: “Saya belum pernah 

mempertemukan kedua belah pihak tetapi kalau mengusulkan ke salah satu 

pasangannya untuk mempertemukan kedua belah pihak sudah pernah saya 

lakukan, tetapi tidak ada respon.”
15

 

Advokat Pramadya memberikan pendapatnya sebagai berikut: “Ya 

harusnya ya begitu, tetapi kebanyak klien saya itu tidak mau untuk 

dipertemukan dengan suami atau istrinya, karena rata-rata mereka datang 

ke saya itu sudah dalam keadaan yakin untuk bercerai. Saya sering 

mengusulkan agar bertemu dengan suami atau istrinya, tapi pasti salah satu 

pihak ada yang tidak mau, baik itu dari klien saya atau dari pihak lawan.”
16
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 Endrik, Alternatif Penyelesaian Sengketa, 133. 
14

 Richo, Hasil Wawancara. 
15

 Jihan, Hasil Wawancara. 
16

 Pramadya, Hasil Wawancara. 
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Semua perkara perceraian (perdata) yang masuk di kantor advokat 

harus selalu di upayakan untuk di selesaikan dengan cara damai melalui 

jalur non litigasi,  jika tidak berhasil maka perkara tersebut diselesaikan 

melalui jalur litigasi. 

Advokat harus mempunyai strategi untuk dapat mendamaikan para 

pihak yang berperkara agar tidak terjadi perceraian.Mengingat advokat 

harus patuh dan menjalankan Kode Etik Advokat yaitu pada pasal 4 huruf 

(a).Adapun strategi perdamaian yang dilakukan advokat adalah sebagai 

berikut: 

Menurut Faizal Richo Boy Latif strategi agar mediasi dapat 

berhasil yaitu dengan menggunakancara:  

“Trik khusus saya biasanya menjurus soal psikologi anak, dampak 

yang gak bisa dihindari ketika orang tua pisah itu pasti berakibat 

negatif terhadap psikologi anak atau kalau gak gitu bercandaan 

saya kadang apa yang kita lihat diluar sana beda sama pasangan 

kita sekarang dan soal kalau pun pisah apa gak sayang sekali soal 

rumah atau barang lainnya yang harus dibagi-bagi atau malah 

kehilangan harta yang selama ini kita cari.”
17

 

 

Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Faizal Richo Boy Latif, 

advokat Siti Jihan Syahfauziah memiliki strategi tersendiri agar 

perdamaian dalam mediasi dapat tercapai, berikut pendapatnya: 

“Saya lihat kasusnya dulu, jika masalahnya sudah mengharuskan 

mereka untuk bercerai ya saya lanjut ke pengadilan, tetapi jika 

masalah wajar misalnya masalah ekonomi atau masalah 

komunikasi dan mereka ingin damai maka saya arahkan untuk ke 

ahlinya, misalnya ke psikolog dan saya juga ada partner psikolog. 

Setiap konsultasi saya minta fee tetapi tidak banyak, menurut 

porsinya sendiri-sendiri, biasanya Rp, 100.000,- Biasanya saya 

hanya memberikan pilihan kepada mereka dan keputusannya 
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 Richo, Hasil Wawancara. 
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kembali kepada mereka. Jadi, trik khususnya ada fee setiap 

konsultasi agar mereka paham bahwa penyelesaian hukum itu tidak 

mudah.
18

 

 

Dari keterangan Ibu Jihan diatas, strategi yang dilakukan untuk 

dapat mendamaikan kliennya adalah dengan memberi saran kepada 

kliennya atau para pihak untuk datang ke psikolog, karena menurut Ibu 

Jihan apabila masalahnya adalah tentang komunikasi atau masih ada 

keraguan terhadap diri klien tersebut, maka psikologlah orang yang tepat 

untuk memberikan saran-saran terbaik untuk menyelesaikan masalah 

tersebut. Selain itu strategi yang dilakukan Ibu Jihan adalah dengan 

memasang tarif untuk setiap konsultasi kepadanya, dengan tujuan agar 

orang yang datang kepadanya bisa paham bahwa penyelesaian hukum itu 

tidak mudah. 

Sedangkan menurut advokat Pramadya Khairul Awaludin, strategi 

yang digunakan untuk dapat mendamaiakan perkara klien agar mediasi itu 

berhasil adalah sebagai berikut: 

”Biasanya saya melakukan mediasi dengan menggunkan 

pendekatan agamis dan psikologis. Kalau pendekatan agamis itu 

dengan memberikan  penjelasan mengenai prinsip-prinsip agama 

tentang perceraian, karena pada hakekatnya agama kita kan 

membenci dan melarang apa yang namanya perceraian. Kalau 

pendekatan psikologis itu lebih mengarah ke dampak daripada 

percerain itu sendiri, misalnya pasti ada dampak negatif tentang 

keberadaan anak-anak sebagai akibat adanya perceraian.Timbulnya 

rasa malu di masyarakat karena menyandang status janda atau 

duda. Dari pendekatan-pendekatan itulah harapannya supaya klien 

itu kembali berfikir agar mau untuk membatalkan keinginannya 

untuk bercerai.”
19

 

 

                                                           
18

 Jihan, Hasil Wawancara. 
19

 Pramadya, Hasil Wawancara. 
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Strategi advokat Pramadyaagar mediasi itu berhasil yaitu dengan 

menggunakn pendekatan agamis dan pendekatan psikologis. 

a. Pendekatan Agamis  

pendekatan agamis yaitu menjelaskan prinsip-prinsip agama tentang 

perceraian, karena pada hakekatnya setiap agama membenci dan melarang 

perceraian  

b. Pendekatan Psikologis  

Pendekatan psikologis dan sosiologis yaitu bahwa setiap perceraian pasti 

memiliki dampak negatif yaitu adanya keberadaan anak-anak sebagai 

akibat adanya perceraian masalah harta gono gini (harta bersama), status 

duda/janda, adanya pandangan negatif masyarakat di lingkungannya dan 

lain-lain. 

Untuk lebih mudah memahami apa saja upaya yang dilakukan 

advokat untuk menyelesaikan perkara perceraian dengan jalan damai, 

berikut penulis memaparkan dalam bentuk tabel. 
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Tabel peran advokat dalam mengupayakan damai: 

NO Advokat Upaya Damai Non 

Litigasi 

Upaya Damai 

Litigasi 

1 Faizal Richo Konsultasi, 

Mediasi 

Konsultasi 

2 Siti Jihan Konsultasi Konsultasi 

3 Pramadya Konsultasi, 

Mediasi 

Konsultasi 

 

Dari beberapa tahapan upaya damai tersebut, penulis memperoleh data 

tentang perkara perceraian yang ditangani oleh ketiga advokat. Adapun data 

perkara perceraian  yang masuk pada tahun 2018 adalah sebagai berikut: 

NO Advokat Perkara 

Masuk 

Konsultasi 

Non 

Litigasi 

Mediasi 

Non 

Litigasi 

Konsultasi 

Litigasi 

Mediasi 

Litigasi 

1 Faizal Richo 25 Kasus 25 10 25 2 

2 Siti Jihan 19 Kasus 19 0 19 0 

3 Pramadya 26 Kasus 26 15 26 0 
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Selanjutnya dari berbagai upaya dan strategi-strategi perdamaian 

diatas, berikut data tingkat keberhasilan upaya damai tersebut: 

NO Advokat Tahun Perkara 

Masuk 

Berhasil 

Didamaikan 

Tidak 

Berhasil 

Didamaiakan 

1 Faizal Richo 2018 25 Kasus  2  

(1 litigasi, 

1 non litigasi) 

23 

2 Siti Jihan 2018 19 Kasus 0 19 

3 Pramadya 2018 26 Kasus 1 (litigasi) 25 

 

1. Faizal Richo Boy Latif 

Perkara masuk sebanyak 25 perkara, 2 berhasil didamaikan yaitu 1 non 

litigasi, 1 litigasi dan sisanya gagal. 

2. Siti Jihan Syahfauziah 

Perkara masuk sebanyak 19 perkara dan belum pernah berhasil 

mendamaikan. 

3. Pramadya Khairul Awaludin 

Perkara masuk sebanyak 26 perkara dan 1 perkara berhasil di 

damaikan. 

Namun demikian, usaha perdamaian dalam perkara perceraian ini 

merupakan suatu kewajiban dari advokat sendiri, karena secara eksplisit 

diatur di dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan 

Kode Etik Advokat. Hal ini yang menjadikan mengapa seringkali di dalam 
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praktik advokat mengalami kesulitan di dalam melakukan perdamaian 

diantara pihak yang bersengketa, faktor-faktor internal dari lingkungan 

keluarga, seperti karena suami kurang memenuhi kebutuhan secara 

ekonomi yang cukup menjadi faktor yang paling sering membuat 

seseorang ingin bercerai. Adapun faktor dari pihak keluarga, seperti salah 

satu mertua yang kurang setuju apabila rumah tangga dari mereka 

dilanjutkan, hal ini menjadikan penyebab upaya damai sulit untuk berhasil. 

Selain keterangan dari para advokat yang pernah beracara di 

Pengadilan Agama Kota Madiun, penulis juga melakukan wawancara 

dengan pihak terkait, yaitdengan beberapa Hakim di Pengadilan Agama 

Kota Madiun, dan beberapa klien yang pernah menggunakan jasa advokat 

dalam perkara perceraiain. 

Yang pertama adalah Bapak Wahib Latukau, S.H., selaku Hakim 

Pengadilan Agama Kota Madiun, beliau mengatakan: 

“Peran advokat di luar Pengadilan (nonlitigasi) yaitu mendampingi 

klien dalam hal mediasi, Advokat turut berkewajiban 

mendamaikan para pihak. Sebenarnya advokat adalah profesi yang 

mulia, jadi harus benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya 

sebagai pengacara tanpa harus mencari keuntungan-keuntungan 

lebih dan mendahulukan kepentingan-kepentingan klien, dan 

advokat juga tidak boleh melanggar kode etik. Hakim juga sering 

mengingatkan supaya para advokat turut serta dalam mendamaikan 

para pihak karena ada beban moril dan juga beban sebagai 

profesi.”
20

 

  

Berikutnya dengan Ibu Wakhidah, S.H., S.H.I., Hakim Pengadilan 

Agama Kota Madiun, beliau menyampaikan: 

                                                           
20

 Wahib Latukau (Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun), Hasil Wawancara, Madiun. 

28 Mei 2019. 
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“Peran advokat bukan hanya serta merta mewakili klien di 

pengadilan, tetapi juga mensupport pihak agar rukun kembali. 

Majelis hakim pasti menasehati seorang advokat untuk selalu 

mensupport pihaknya agar mencari jalan terbaik bagi permasalahan 

rumah tangga klien, dia sebagai mediator juga, misal seorang 

advokat  mewakili penggugat maka otomatis advokat tersebut juga 

harus aktif berkomunikasi dengan tergugat, advokat harus aktif 

untuk mediasi. Advokat  juga bisa untuk melakukan mediasi untuk 

perkaranya sendiri, karena biasanya suami istri jika dalam 

permasalahan rumah tangga tidak mau berkomunikasi antara 

keduanya, sehingga peran advokat disini ialah menjadi perantara 

diantara penggugat dan tergugat untuk menemukan titik temu 

permasalahan yang ada.”
21

 

 

Terakhir, penulis menggali informasi dari masyarakat atau klien 

yang pernah menngunakan jasa advokat dalam perkara perceraian. Alasan 

masyarakat yang menggunakan jasa advokat dalam perkara perceraian 

ialah sebagai berikut:  

“Saya menggunakan jasa advokat karena saya tidak paham 

tentang tata cara bersidang di pengadilan. Saya serahkan 

sepenuhnya perkara ini kepada advokat, supaya saya tidak perlu 

repot mengurusi asdministrasi, dan supaya perkara ini segera 

selesai. Saya sangat terbantu dengan adanya jasa advokat, 

meskipun harus membayar dengan biaya yang tidak sedikit, yang 

penting perkara saya dapat selesai dan beres.”
22

 

 

”Alasan saya menyewa advokat itu karena yang pertama, saya 

tidak punya banyak waktu untuk menghadiri sidang karena saya 

sibuk bekerja, kemudian yang kedua, supaya masalah ini segera 

selesai dan tidak berlarut-larut. Saya rasa dengan menyewa 

advokat ini bisa membantu menyelesaikan masalah saya, karena 

kita kan tahu kalau pekerjaan advokat itu setiap hari berhubungan 

dengan masalah, berhubungan dengan hukum, jadi saya rasa 

untuk menyelesaikan perkara perceraian seperti ini sudah menjadi 

hal yang mudah.”
23

 

 

                                                           
21

 Wakhidah (Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun), Hasill Wawancara, Madiun. 28 

Mei 2019. 
22

 Dila Rahmawati (Klien Bapak Richo), Hasil Wawancara, Madiun. 20 Juli 2019 . 
23

 Dendi Purnomo (Klien Bapak Richo), Hasil Wawancara, Madiun. 20 Juli 2019 .  
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Sedangkan menurut Ibu Wakhidah, S.H., Hakim Pengadilan 

Agama Kota Madiun, klien yang merasa diuntungkan dengan adanya jasa 

advokat ini mendasarkan kepada beberapa alasan diantaranya
24

:  

a. Keterbatasan pengetahuan tentang prosedur atau cara beracara 

dipengadilan.  

b. Keterbatasan pengetahuan di bidang hukum. 

c. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh para pihak yang berpekara.  

d. Adanya kemampuan materi, sehingga lebih mudah menggunakan jasa 

advokat. 

klien dari Advokat Faizal Richo Boy Latif., S.H. yaitu Ibu Dila 

Rahmawati. Terkait apakah pernah dilakukan upaya damai oleh kuasa 

hukumnya terhadap Dendi Purnomo, berikut penjelasannya: “Mediasi? 

Pernah mas waktu itu suami minta mediasi dilakukan di rumah orang 

tuanya." Kemudian, cara yang dilakukan Advokat tersebut untuk 

mengupayakan damai ialah “Jadi saya diberikan saran dan nasihat-nasihat 

kalau cerai nanti bakalan begini-begini, nanti dampaknya pasti di anak, 

kasihan anak kedepane gimana, begitu.” Advokat Faizal Richo 

mempertemukan kliennya dengan suami di kediaman suami Ibu Dila 

dalam rangka upaya mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak. 

Mediasi itu dilakukan sebanyak dua kali dan hasilnya kedua belah pihak 

                                                           
24

 Wakhidah, Hasil Wawancara. 
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yaitu antata Ibu Dila sebagai klien darei Bapak Richo dengan suami dapat 

berdamai dan membatalakan untuk bercerai.
25

 

Klien kedua dari Faizal Richo Boy Latif adalah Bapak Dendi 

Purnomo. Terkait apakah pernah dilakukan upaya damai oleh kuasa 

hukumnya terhadap Dendi Purnomo, berikut penjelasannya: “Pernah akan 

tetapi saya menolak untuk didamaikan, karena istri sudah  membuat saya 

sebagai laki-laki tidak ada harga dirinya lagi. Saya sebagai suami gak 

pernah dihargai” Kemudian, cara yang dilakukan Advokat tersebut untuk 

mengupayakan damai ialah “Dengan cara dipertemukan dengan istri saya, 

jadi saya sama istri dipertemukan di kantornya pengacara saya. Iya 

rencananya mau dipertemukan, awalnya saya menolaknya, tapi akhirnya 

saya dikasih tau dan dikasih pemahaman untuk bertemu, agar istri tidak 

mempersulit proses perceraian ini.” Upaya mediasi ini dilakuan hanya satu 

kali dan tidak berhasil.
26

 

Klien ketiga dari Advokat Faizal Richo Boy Latif adalah ibu 

Wulandari. Terkait apakah pernah dilakukan upaya damai oleh kuasa 

hukumnya terhadap Wulandari, berikut penjelasannya: “Pernah malah dia 

datang ke kediaman saya.” Kemudian, cara yang dilakukan Advokat 

tersebut untuk mengupayakan damai ialah ”Jadi dia memberikan nasihat 

dan contoh kasus yang pernah ditangani jadi seperti sharing masalah 

perceraian dan kedepan setelah perceraian.” Advokat Richo juga 
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 Dila Rahmawati (Klien Bapak Richo), Hasil Wawancara, Madiun. 20 Juli 2019  
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 Dendi Purnomo (Klien Bapak Richo), Hasil Wawancara, Madiun. 20 Juli 2019  
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memepertemukan kliennya ibu Wulandari dengan suami dan keluargnya. 

Proses mediasi dilakukan sebanyak dua kali. “Maunya sekali akan tetapi 

suami minta dimediasi sekali lagi untuk mendatangkan keluarga dari 

suami.”
27

 

Klien pertama dari Advokat Siti Jihan Syahfauziah, S.H. yaitu Ibu 

Indah Lestari, terkait apakah pernah dilakukan upaya damai oleh kuasa 

hukumnya terhadap Indah Lestari, berikut penjelasannya: “Saya gak mau 

mas didamaikan, karena suami saya udah nikah siri dengan wanita lain dan 

saya sudah gak mau ngusik hidup dia. Jadi gak pernah didamaiakan” 

Kemudian, cara yang dilakukan advokat tersebut untuk mengupayakan 

damai ialah “Rencananya mau dipertemukan tapi saya menolak, karena ya 

seperti yang saya bilang tadi mas, udah terlalu sakit hati saya mas, gak 

mau mengusik hidup dia.” Jadi dalam perkara ini tidak ada pertemuan 

anatara kedua belah pihak dalam rangka upaya mediasi, dan mediasi 

belum pernah terjadi  dengan alasan Indah Lestari tidak berkenan.
28

 

Klien yang kedua dari advokat Siti Jihan Syahfauziah adalah Ibu 

Ratna Dewi. Terkait apakah pernah dilakukan upaya damai oleh kuasa 

hukumnya terhadap Ratna Dewi, berikut penjelasannya: “Pernah ditawari 

untuk memikirkan matang-matang lagi untuk mempertahankan rumah 

tangga, akan tetapi suami saya kan sekarang keberadaannya sudah 3 tahun 

tidak tahu keberadaannya, jadi ya tidak bisa.” Jadi tidak ada proses 
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 Wulandari (Klien Bapak Richo), Hasil Wawancara, Madiun. 20 Juli 2019  
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  Indah Lestari (Klien Ibu Jihan), Hasil Wawancara, Madiun. 21 Juli 2019  
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mediasi antara Ratna Dewi dengan suami dikarenakan pihak suami sudah 

tidak diketahui keberadaannya selama lima tahun dan perkra ini lanjut ke 

Pengadilan.
29

 

Klien ketiga dari Advokat Siti Jihan Syafauziah yaitu Ibu Tri 

Kartikasari, terkait apakah pernah dilakukan upaya damai oleh kuasa 

hukumnya terhadap Tri Kartikasari, berikut penjelasannya: “Pernah akan 

tetapi saya yang tidak menghendaki dikarenakan suami saya pintar 

membolak-balikkan fakta sehingga saya takut kedepannya malah 

memperlambat proses cerai saya.” Kemudian, cara yang dilakukan 

Advokat tersebut untuk mengupayakan damai ialah “Upayanya ya rencana 

ditemukan dirumah keluarga saya jadi kedua belah hadir lalu ditengahi 

pengacaranya tersebut.” Akan tetapi pihak klien tidak berkenan untuk 

dipertemukan dengan suami untuk dilakukan mediasi oleh advokat, dan 

mediasi tersebut hanya dilakukan satu kali saja.
30

 

Klien pertama dari advokat Pramadya Khairul Awaludin yaitu Ibu 

Tiara Sari. Terkait apakah pernah dilakukan upaya damai oleh kuasa 

hukumnya terhadap Tiara Sari, berikut penjelasannya: “Pernah, ya ditanya 

apakah sudah yakin, sudah manteb gitu, saya dari awal memang sudah 

yakin untuk pisah.” Kemudian, cara yang dilakukan Advokat tersebut 

untuk mengupayakan damai ialah “Mempertemukan saya dengan suami 

disalah satu tempat makan di Madiun. Iya suami saya yang datang, saya 

tidak datang karena dari awal keputusan saya sudah bulat, saya sudah gak 
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 Ratna Dewi (klien Ibu Jihan), Hasil Wawancara, Madiun, 21 Juli 2019.  
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mau ketemu dengan suami karena dia sudah menelantarkan saya dan anak 

saya hampir dua tahun. Intinya saya sudah terlanjur sakit hati.” Upaya 

Advokat untuk mendamaikan klien tersebut dengan cara mediasi 

dilakukan sebanyak dua kali, akan tetapi tidak berhasil mempertemukan 

kedua belah pihak.
31

 

Klien kedua dari advokat Pramadya Khairul Awaludin yaitu Ibu 

Putri Rahayu. Terkait apakah pernah dilakukan upaya damai oleh kuasa 

hukumnya terhadap Putri Ayu, berikut penjelasannya: “Pernah  waktu itu 

suami juga mau dateng kerumah orang tua saya, karena rumah saya 

dengan suami memang tidak terlalu jauh, tetangga desa.” Kemudian, cara 

yang dilakukan Advokat tersebut untuk mengupayakan damai ialah 

“Upayanya ya waktu itu menanyakan ke saya dan suami untuk 

memperjelas bagaimana keputusan saya dan suami, apakah sama-sama 

sudah pengen pisah. Atau masih pengen melanjutkan rumah tangga dan 

berdamai.” Pramadya sebagai Advokat juga mempertemukan kliennya 

dengan pihak suami dalam rangka memberikan konsultasi dan mediasi. 

Mediasi itu dilakukan hanya satu kali saja. “Sekali saja karena dalam 

pertemuan itu ternyata memang suami sudah tidak mau rujuk kembali dan 

tidak mau ngurus gugatan ini, akhirnya saya yang ngalah yang ngurus 

gugatan ini ya saya di bantu Pak Pramadya.”
32

 

Klien kedua dari advokat Pramadya Khairul Awaludin yaitu Bapak 

Andriansyah. Terkait apakah pernah dilakukan upaya damai oleh kuasa 
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 Tiara Sari (Klien Bapak Pramadya), Hasil Wawancara, Madiun. 8 Agustus 2019.  
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 Putri Ayu (Klien Bapak Ibrahim), Hasil Wawancara, Madiun. 8 Agustus 2019.  
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hukumnya terhadap Andriansyah, berikut penjelasannya: “Tidak pernah 

mas, bagaimana mau damai masalahnya istri saya ada di luar negeri dan 

sulit sekali untuk di hubungi, jadi saya sudah jarang banget 

berkomuniukasi bahkan sudah gak pernah.” Kemudian, cara yang 

dilakukan Advokat tersebut untuk mengupayakan damai ialah “Pernah sih 

berhubung istri di luar negeri, jadi dulu pernah videocall itu pun pakai 

nomor pengacara saya, soale kalau pakai nomor saya pasti gak mau 

angkat. Tapi waktu itu belum sempat bicara banyak malah sudah 

dimatikan. Tidaklah mas, wong istri saya di luar, ya tidak pernah ketemu 

cuma lewat WA itu tadi videocal, itupun juga gak lama.” Dalam perkara 

percarain Andriansyah ini pernah diupayakan mediasi akan tetapi tidak 

berjalan dengan maksimal, dan kedua belah pihak tidak dapat 

dipertemukan karena pihak istri berada di luar negeri.
33

 

2. Peran Advokat Secara Litigasi di Pengadilan Agama Kota Madiun 

Peran advokat dalam memberikan jasa hukum bagi kepentingan 

klien dengan tujuan untuk melakukan islah bagi para pihak yang 

bersengketa sangat menentukan. Dimaksud dengan peran disini adalah 

bagaimana ia dapat menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan 

fungsinya serta kode etik dan sumpah advokat.  

Dalam membantu penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan 

Agama Kota Madiun atau secara litigasi, ada beberapa peranan yang 

dilakukan oleh advokat, setalah advokat menjalankan tugasnya sesuai 
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dengan kode etik advokat yaitu mengupayakan damai dalam perkara 

perdata (perceraian) di luar pengadilan, dan upaya damai tersebut tidak 

berhasil, maka langkah selanjutnya membawa perkara tersebut ke jalur 

litigasi di Pengadilan Agama sebagai solusi terakhir. Ketika perkara sudah 

masuk di Pengadilan Agama atau secara litigasi, Advokat tetap 

berkewajiban untuk terus turut serta mendamaikan para pihak karena ada 

beban moril dan juga beban sebagai profesi. 

Berikut perntaan dari Faizal Richo Boy Latif sebagai berikut: 

“Pasti karena selama persidangan pun saya pasti sering tanya 

kepada klien saya sebelum sidang, saya WA tanya pak atau bu mau 

dilanjut atau damai balikan demi anak sampai hari untuk 

pembacaan putusan dibacakan. Kalau saya selama menangani klien 

baru sekali mendamaikan sebelum kepengadilan dan 

Alhamdullilah sekarang mereka bisa hidup rukun kembali dan 

saling menyadari kesalahan dan kewajiban masing-masing. Pernah 

berhasil waktu itu di Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2018 

jadi sang suami pernah tanpa ada kabar berita sehingga perkara 

cerai gugat masuk tapi ghoib dan dalam masa tunggu 3 bulan itu 

pihak laki-laki pulang lalu minta maaf dan mau menyadari 

kesalahannya, akhirnya pihak klien saya perempuan setelah saya 

mediasi mau memaafkan dan tidak memberikan toleransi lagi jika 

pihak laki-laki melakukan upaya pergi dari rumah tanpa alasan 

yang jelas sehingga waktu persidangan kembali setelah menunggu 

3 bulan saya membuat Surat Kuasa Khusus pembatalan Cerai 

Gugat tersebut.”
34

 

 

Pramadya Khairul Awaludin berpendapat bahwa: 

“Iya tetap, karena setiap dalam persidangan pun hakim selalu 

mengingatkan supaya kuasa hukum turut serta dalam 

mendamaikan para pihak, karena advokat itu ada beban moril. Dan 

ketika mediasi di Pengadilan pun advokat harus memberi tahu agar 

klien itu selalu hadir dalam mediasi. Pernah mediasi berhasil satu 

kali, namanya kalau tidak salah Esti Windusari dia  PNS, waktu itu 

damai ketika di mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun. 
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Dalam hal ini sebenarnya yang lebih berperan adalah mediator dari 

PA itu, advokat disini hanya mendampingi klien saja.”
35

 

 

Menurut Ibu Jihan, ketika kedua belah pihak sudah sepakat untuk 

bercerai, maka tetap dilanjutkan proses perceraian tersebut di Pengadilan 

Agama. Tetapi jika belum ada kesepakatan untuk bercerai dan salah satu 

pihak melakukan perlawanan, atau sudah ada kesepakatan bercerai namun 

dengan syarat tertentu missal pembagian harta dan hak asuh anak, maka 

langkah yang dilakukan adalah bukan untuk mendamaiakan tetapi 

memberikan saran dan pendapat berupa pilihan-pilihan lalu menyerahkan 

keputusannya kepada para pihak, Advokat hanya sebagai perantara antara 

kedua belah pihak.
36

 

Dalam membantu penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan 

Agama Kota Madiun, ada beberapa peranan yang dilakukan oleh advokat, 

setalah advokat menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik advokat 

yaitu mengupayakan damai dalam perkara perdata (perceraian), dan upaya 

damai tersebut tidak berhasil, maka langkah selanjutnya membawa perkara 

tersebut ke jalur litigasi di Pengadilan Agama sebagai solusi terakhir. 

Berikut keterangan dari advokat Bapak Pramadya Khairul 

Awaludin, S.H., beliau mengatakan: 

“Ketika upaya damai itu gagal, langkah selanjutnya membawa 

perkara perceraian ini di Pengadilan Agama sebagai solusi terkahir 

untuk menyelesaikan perkara ini. Dan peran advokat dalam 

membantu penyelesaian perkara percerain di Pengadilan Agama 

adalah advokat sebagai pihak formil yang mewakili kepentingan 
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prinsipal yaitu mewakili dari mulai pendaftaran sampai putusan 

Pengadilan.”
37

 

 

Sedangkan menurut keterangan advokat Bapak Faizal Richo Boy 

Latif, S.H., beliau mengatakan: 

“Peran advokat dalam menangani perkara perceraian yaitu 

mewakili klien di muka pengadilan. Memang tidak semua orang 

yang mengajukan perkara di muka pengadilan dapat menghadiri 

setiap sesi persidangan, adakalanya sebagaian sesi diikuti oleh para 

pihak yang berpekara dan ada pula yang tidak. Di sinilah tentunya 

peranan advokat menjadi sangat penting. Sebagai pembawa surat 

kuasa dari kliennya, tentu seorang advokat memiliki andil yang 

besar dalam setiap prosesi persidangan. Ia bertindak sebagai wakil 

di dalam persidangan. Secara formil ia bersikap untuk membela 

kepentingan dan memperjuangkan hak-haknya kliennya sampai 

putusan pengadilan”
38

 

Dan menurut Ibu Siti Jihan Syahfauziah, S.H., beliau meberikan 

keterangan sebagai berikut:  

”Peran advokat di Pengadilan diantaranya ialah mewakili 

masyarakat atau klien untuk menyelesaikan perkara perceraian 

tersebut. Dapat dilihat dari proses awal pengajuan perkara ke 

pengadilan tidak lepas dari peran seorang advokat dalam 

memberikan jasa hukum, dari mulai mengurusi masalah 

administratif, sampai pada proses litigasi selesai. Advokat juga 

membantu menghadirkan para pihak yang berperkara di 

pengadilan, apabila berhalangan hadir bisa diwakili oleh 

advokat.”
39

 

Sedangkan menurut salah satu Hakim Penghadilan Agama Kota 

Madiun yaitu Ibu Wakhidah, S.H., S.H.I., beliau mengatakan: 

“Tugas pengacara diantaranya yaitu mendampingi klien, 

mendampingi dalam hal menghadiri persidangan, menerima 

jawaban, dan menerima tuntutan-tuntutan jika ada. Jika dalam 

proses tingkat pertama sudah selesai dan klien ingin mengajukan 

banding maka pengacara juga harus mendampingi klien, 

tergantung bunyi surat kuasanya apakah hanya sampai pada tingkat 
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pertama atau sampai pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan 

kembali.”
40

 

 

Tugas adalah kewajiban, sesuatu yang wajib dilakukan atau 

ditentukan untuk dilakukan. Tugas advokat berarti sesuatu yang wajib 

dilakukan oleh advokat dalam memberikan jasa hukum kepada 

masyarakat/klien.
41

 Tugas advokat adalah membela kepentingan 

masyarakat (public defender) dan kliennya. Advokat dibutuhkan pada saat 

seseorang atau lebih anggota masyarakat menghadapi suatu masalah atau 

problem di bidang hukum. Sebelum menjalankan pekerjaannya, ia harus 

disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya 

masing-masing. Dalam menjalankan tugasnya, ia juga harus memahami 

kode etik advokat sebagai landasan moral.
42

 

C. PELAKSANAAN KODE ETIK ADVOKAT 

Setiap profesi termasuk profesi advokat, memerlukan sistem etika, 

terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata 

kerja, dan menyediakan garis batas nilai yang bisa dijadikan acuan para 

profesional untuk menyelesaikan problem etika yang dihadapi saat 

menjalankan fungsi profesinya sehari-hari. Rumusan kongkrit dari sistem 

etika bagi profesional dirumuskan dalam suatu kode etik profesi, yang secara 

harfiyah bisa diartikan etika yang dikodifikasi.   
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Advokat dalam berperan menyelesaikan perkara perceraian baik di luar 

pengadilan atau non litigasi maupun di dalam pengadilan atau litigasi harus 

selalu berpijak pada Undang-Undang dan Kode Etik preofesi Advokat. 

“Advokat di Pengadilan Agama Kota Madiun khususnya dalam 

perkara perceraian selalu mengikuti aturan persidangan, tidak ada yang 

arogan dll. Dalam hal advokat mengarahkan saksi sebelum 

persidangan, karena saksi sudah disumpah, dia mau berkata bohong 

atau tidak itu sudah diluar konteks persidangan. Advokat dalam 

perkara perceraian mau melakukan mediasi terhadap para pihak 

terlebih dahulu atau tidak itu tergantung hati nurani, kalau hanya 

karena rupiah maka dia tidak peduli para pihak mau rukun kembali 

atau tidak, justru semakin seru ceritanya akan semakin banyak 

rupiahnya. Tapi kalau memang advokat itu benar-benar menerapkan 

kode etiknya pasti akan melakukan upaya damai sebelum ke 

persidangan.”
43

 

 

“Tugas pengacara diantaranya yaitu mendampingi klien, mendampingi 

dalam hal menghadiri persidangan, menerima jawaban, dan menerima 

tuntutan-tuntutan jika ada.  Jika dalam proses tingkat pertama sudah 

selesai dan klien ingin mengajukan banding maka pengacara juga 

harus mendampingi klien ke tingkat banding, tergantung bunyi surat 

kuasanya apakah hanya sampai pada tingkat pertama saja atau sampai 

pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Selama saya 

menjadi hakim belum pernah menemui advokat yang melanggar aturan 

persidangan, yang pernah saya temui itu tentang nama advokat yang 

tidak sesuai antara di kartu identitas dan di surat kuasa meskipun 

kesalahan penulisan itu hanya satu huruf, maka dampaknya ialah 

kuasanya tidak sah, sehingga tidak bisa mengikuti persidangan 

sedangkan persidangan tetap lanjut tanpa pengacara.”
44

 

 

Dalam menjalankan perannya menjadi kuasa hukum seseorang dalam 

perkara perceraian, advokat harus memperhatikan Kode Etik Bab III mengenai 

hubungan advokat dengan klien. 

“Saya merasa terbantu dengan adanya pengacara, karena saya yang 

awam hukum kalau harus mengurus perkara perceriain ini sendiri saya 

merasa kesulitan. Untuk biaya jasa advokat sudah ada kesepkatan di 

awal, dan tidak ada tambahan biaya lain-lain. Pengacara saya sudah 
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membantu menyelesaikan perkara saya mulai awal hingga selesai dan 

keluar akta cerai. Selama proses persidangan menurut saya tidak 

pernah menelantarkan saya, buktinya perkara saya ini sudah selesai, 

dan akta nikah juga sudah keluar.”
45

 

 

Besarnya honorarium atas jasa yang diberikan advokat kepada klien 

sudah disepakati di awal oleh kedua belah pihak dan tidak ada lagi biaya 

tambahan diluar honorarium yang sudah disepakati tersebut. Hal pertama yang 

dilakukan advokat dalam menyelesaikan perkara perceraian yaitu memberikan 

jasa konsultasi, saran-saran dan nasihat hukum atau advise guna mendamaikan 

para pihak. Dalam perkara perceraian yang sedang ditangani, advokat tidak 

pernah memberikan jaminan bahwa perkara tersebut pasti akan menang.
46

 

“Advokat apabila menjalankan tugasnya tidak berpijak pada kode etik 

atau melanggar kode etik profesi advokat, maka dapat jatuhi hukuman, 

hukuman itu berupa peringatan biasa, peringatan keras, pemberhentian 

sementara untuk waktu tertentu, bahkan pemecatan dari keanggotaan 

organisasi profesi, tergantung berat tidaknya pelanggaran itu. Contoh 

kecil pelanggaran kode etik advokat itu ialah ketika advokat bersifat 

arogan dalam persidangan, tidak berlaku sopan di depan majelelis 

hakim, menelantarkan klien, memeras klien dengan biaya yang sangat 

mahal dll.”
47

 

 

Peran advokat dalam memberikan jasa hukum bagi kepentingan klien 

dengan tujuan untuk melakukan islah bagi para pihak yang bersengketa sangat 

menentukan. Dimaksud dengan peran disini adalah bagaimana ia dapat 

menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan fungsinya serta kode etik dan 

sumpah advokat. Dalam membantu penyelesaian perkara perceraian di 

Pengadilan Agama Kota Madiun, ada beberapa peranan yang dilakukan oleh 

advokat, setalah advokat menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik 
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advokat yaitu mengupayakan damai dalam perkara perdata (perceraian), dan 

upaya damai tersebut tidak berhasil, maka langkah selanjutnya membawa 

perkara tersebut ke jalur litigasi di Pengadilan Agama sebagai solusi terakhir. 

Tugas adalah kewajiban, sesuatu yang wajib dilakukan atau ditentukan 

untuk dilakukan. Tugas advokat berarti sesuatu yang wajib dilakukan oleh 

advokat dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat/klien.
48

 Tugas 

advokat adalah membela kepentingan masyarakat (public defender) dan 

kliennya. Advokat dibutuhkan pada saat seseorang atau lebih anggota 

masyarakat menghadapi suatu masalah atau problem di bidang hukum. 

Sebelum menjalankan pekerjaannya, ia harus disumpah terlebih dahulu sesuai 

dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam menjalankan 

tugasnya, ia juga harus memahami kode etik advokat sebagai landasan 

moral.
49
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BAB IV 

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERAN ADVOKAT DALAM PERKARA 

PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG ADVOKAT DAN 

PELAKSANAAN KODE ETIK ADVOKAT 

A. Analisis Peran Advokat dalam Perkara Perceraian di Kota Madiun 

Menurut Peraturan Perundang-undangan 

1. Analisis Peran Advokat dalam Perkara Perceraian Secara Non 

Litigasi 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat pasal 1 

angka 1, memberikan pengertian advokat adalah orang yang berprofesi 

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

memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. 

Dari pasal tersebut menyatakan bahwa advokat dalam 

memberikan jasa hukum kepada klien tidak hanya di dalam pengadilan 

(litigasi) saja, akan tetapi advokat juga dapat memberikan jasa hukum 

di luar pengadilan (non litigasi). Dalam regulasi Kode Etik Advokat 

pasal 4 huruf (a), bahwa profesi Advokat dalam perkara perdata lebih  

di tekankan kepada penyelesaian sengketa dalam bentuk damai. 

Berdasarkan keterangan para advokat terkait dengan hal di atas, 

para advokat menyikapi dengan baik, karena tidak semua masalah 

diselesaikan harus secara litigasi (ke pengadilan) tetapi justru secara 

non litigasi (di luar pengadilan), karena selama ini proses upaya damai 

secara litigasi mulai dari pendaftaran sampai dengan putusan selalu 
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memakan waktu yang lama dan biayanya tidak sedikit. Hal ini dapat 

mengakibatkan para pihak yang berperkara di pengadilan mengalami 

kelelahan, menghabiskan banyak waktu dan bahkan sangat membenani 

jika biaya yang dikeluarkan terlalu besar.   

Penulis memperoleh data tentang peran advokat dalam 

menyelesaikan perkara perceraian di luar pengadilan atau secara non 

litigasi adalah sebagai berikut: 

a. Faizal Richo Boy Latif 

Peran yang dilakukan advokat Faizal Richo untuk menyelesaikan 

perkara perceraian di luar pengadilan adalah yang pertama dengan 

cara mempertemukan kedua belah pihak untuk di mediasi. 

Memberikan jasa konsultasi dan nasihat-nasihat kepada klien. 

Stratregi mediasi yang digunakannya adalah dengan  menggunakan 

pendekekatan psikologis. 

b. Siti Jihan Syahfauziah 

Cara yang dilakukan advokat Siti Jihan dalam menyelesaikan 

perkara perceraian secara non litigasi berbeda dengan advokat 

sebelumnya, menurutnya tidak semua perkara perceraian yang 

masuk langsung diupayakan damai, akan tetapi di lihat penyebab 

dari permasalahannya terlebih dahulu. Dan selama ini Ibu Jihan 

belum pernah mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka 

mediasi. Ketika sudah ada kesepakatan antara klien dengan pihak 
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lawan untuk berccerai, maka Ibu Jihan tidak melakukan upaya 

mediasi melainkan langsung di daftarkan ke Pengadilan. 

Strategi yang dilakukan Ibu Jihan agar upaya damai 

berhasil adalah dengan memberikan masukan dan mengarahkan 

klien untuk datang ke psikolog, karena menurut Ibu Jihan dalam 

masalah rumah tangga seperti ini yang berkompeten untuk 

memberikan solusi dan masukan adalah seorang psikolog. Strategi 

yang lain adalah dengan memasang tarif untuk setiap konsultasi 

kepadanya, dengan tujuan agar orang yang datang kepadanya bisa 

paham bahwa penyelesaian hukum itu tidak mudah. 

c. Pramadya Khairul Awaludin 

Pendapat advokat Pramadya untuk menyelesaikan perkara 

perceraian di luar pengadilan atau secara non litigasi yaitu dengan 

cara memberikan konsultasi yaitu berupa nasihat hukum atau 

adivise dan saran-saran dalam rangka untuk mendamaikan. Selain 

itu, advokat juga melakukan upaya mediasi dalam rangka 

mendamaikan kedua belah pihak. Dan strategi advokat Pramadya 

agar uapaya damai dapat berhasil yaitu dengan cara melakukan 

mediasi melalui pendekatan agamis dan psikologis. 

Maka, dari sinilah sebenarnya perjuangan dari para advokat untuk 

mengarahkan kepada win-win solution yang memang sudah menjadi 

kewajiban dari advokat untuk mendamaikan, yang secara tegas tertuang 

dalam Undang-Undang Advokat dan termasuk dalam tugas advokat selain 
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membantu untuk mendampingi di Pengadilan dalam berbagai tingkat 

sampai terakhir. Oleh karena itu,yang menjadi perhatian penting disini 

adalah pengupayaan secara maksimal yang dilakukan advokat untuk 

mendamaikan kedua belah pihak pada perkara perceraian secara non 

litigasi dan litigasi. Karena hal ini diharapkan mampu memberikan solusi 

yang terbaik bagi keduanya. 

Usaha perdamaian dalam perkara perceraian (perdata) pada 

umumnya merupakan suatu kewajiban dari advokat itu sendiri, sebab 

secara eksplisit diatur di dalam Kode Etik Advokat Pasal 4 Huruf (a). 

Secara yuridis peran advokat dalam menyelesaikan perkara perceraian di 

luar pengadilan  atau non litigasi diatas pada prinsipnya sudah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang nomor 18 

tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik advokat. Dalam  praktiknya 

yang dilakukan oleh advokat dalam menyelesaikan perkara perceraian di 

luar pengadilan adalah dengan cara mengupayakan damaik yaitu 

memberikan jasa konsultasi yang berupa advise atau nasihat, saran-saran 

hukum dan mediasi. 

Namun ada pula advokat yang dalam praktiknya menyelesaikan 

perkara perceraian di luar pengadilan belum sesuai dengan Undang-

Undnag Nomor 18 Tahun 2003 dan Kode Etik Advokat. Dikatakan belum 

sesuai, karena advokat tersebut langsung membawa perkara perceraian ke 

pengadilan tanpa malakukan upayai damai di luar pengadilan terlebih 

dahulu. Hal ini bertentangan dengan Kode Etik Advokat pasal 4 huruf (a) 
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yaitu: “advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan 

penyelesdaian dengan jalan damai.” 

Dilihat dari tingkat keberhasilan dan efektifitasnya, cara yang 

dilakukan oleh advokat dalam menyelesaikan perkara perceraian di luar 

pengadilan untuk mengupayakan damai tersebut sangat tidak efektif. 

Terbukti dari ketiga Advokat yang telah penulis wawancarai, hanya Faizal 

Richo Boy Latif dan Pramadya Khairul Awaludin yang pernah berhasil 

untuk mendamaikan. Meskipun demikian dari semua perkara yang pernah 

ditangani Faizal Richo Boy Latif hanya 2 perkara saja yang berhasil di 

damaikan, sedangkan dari Pramadya Khairul Awaludin dari semua perkara 

yang pernah ditanganinya hanya 1 perkara saja yang berhasil damai.  

Maka dari itu, berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat 

disimpulkan bahwa sebagian upaya advokat dalam memberikan layanan 

konsultasi dengan cara memberi nasihat hukum atau advise kepada klien 

dan juga upaya mediasi tersebut tidak berjalan dengan maksimal dan 

hanya sebagai formalitas tanpa ada kesungguhan untuk mendamaikan. 

Menurut keterangan dari beberapa klien yang penulis wawancarai, proses 

mediasi yang dilakukan advokat tidak lebih dari 3 kali saja. Padahal untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal, mediasi harus dilakukan dengan intens 

dan harus mempertemukan kedua belah pihak. Mengingat mediasi sangat 

bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa. Dengan mediasi maka para 

pihak bersepakat untuk mencari solusi di luar pengadilan (non litigasi) 
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dengan cara melakukan perundingan yang dibantu oleh pihak ketiga yang 

bersifat netral dan tidak memihak (impartiality).
1
  

2. Analisis Peran Advokat dalam Perkara Perceraian Secara Litigasi di 

Pengadilan Agama Kota Madiun 

Melihat begitu sentralnya peran yang diambil oleh para advokat 

yang berhak melakukan mediasi tersebut, maka tidak mudah begitu saja 

tugas dan wewenang advokat untuk langsung membawa perkara 

perceraian tersebut didaftarkan ke pengadilan (litigasi). Akan tetapi, 

kalaupun memang para advokat tersebut sudah berusaha dengan maksimal 

untuk mendamaikan para pihak di luar pengadilan itu ternyata tidak 

membuahkan hasil, maka alternatif terakhir yang ditempuh setelahnya 

yaitu didaftarkan ke pengadilan untuk diproses secara litigasi dengan 

mekanisme yang sesuai prosedur dalam hukum acara perdata dalam 

perkara perceraian.   

Penyelesaian sengketa yang kita kenal saat ini terdiri dari 

penyelesaian secara litigasi dan non litigasi, ketika penyelesaian sengketa 

secara non litigasi sudah dilakukan dengan maksimal dan tidak tercapai 

kesepakatan damai, maka penyelesaian sengketa selanjutnya yaitu dengan 

melalui jalur litigasi atau melalui Pengadilan. Penyelesaian melalui jalur 

litigasi di Pengadilan Agama Kota Madiun dalam perkara perceraian 

merupakan solusi terakhir apabila upaya damai di luar pengadilan 

mengalami kegagalan.  
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Penulis memperoleh data tentang peran advokat dalam 

menyelesaikan perkara perceraian secara litigasi di Pengadilan Agama 

Kota Madiun adalah sebagai berikut: 

a. Faizal Richo Boy Latif 

Ketika perkara sudah masuk ke pengadilan, Bapak Richo tetap 

memberikan jasa konsultasi terhadap klien guna untuk menanyakan 

apakah perkara dicabut atau tetap dilanjut. Peran Bapak Richo dalam 

menangani perkara perceraian di pengadilan  yaitu mewakili klien di 

muka pengadilan. Secara formil ia bersikap untuk membela 

kepentingan dan memperjuangkan hak-hak kliennya sampai putusan 

pengadilan. 

b. Siti JihanSyahfauziah 

Peran advokat di Pengadilan diantaranya ialah mewakili masyarakat 

atau klien untuk menyelesaikan perkara perceraian tersebut. Dapat 

dilihat dari proses awal pengajuan perkara ke pengadilan tidak lepas 

dari peran seorang advokat dalam memberikan jasa hukum, dari mulai 

mengurusi masalah administratif, sampai pada proses litigasi selesai. 

Advokat juga membantu menghadirkan para pihak yang berperkara di 

pengadilan, apabila berhalangan hadir bisa diwakili oleh advokat. 

c. Pramadya Khairul Awaludin 

Tugas pengacara diantaranya yaitu mendampingi klien, mendampingi 

dalam hal menghadiri persidangan, menerima jawaban, dan menerima 

tuntutan-tuntutan jika ada. Jika dalam proses tingkat pertama sudah 
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selesai dan klien ingin mengajukan banding maka pengacara juga 

harus mendampingi klien, tergantung bunyi surat kuasanya apakah 

hanya sampai pada tingkat pertama atau sampai pada tingkat banding, 

kasasi, dan peninjauan kembali. 

Pada prinsipnya peran advokat dalam membantu penyelesaian 

perkara perceraian melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama Kota 

Madiun sudah sesuai dengan peraturan undang-undangan, keberadaan 

advokat untuk berperan dalam memberikan jasa hukum kepada pihak-

pihak yang bersengketa di dalam pengadilan diatur dalam UU Nomor 18 

Tahun 2003 pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “advokat adalah orang yang 

berprofesi member jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan 

yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.”  

Advokat yang beracara di Pengadilan Agama Kota Madiun dalam 

menangani perkara perceraian selalu berpijak pada Undang-undang nomor 

18 tahun 2003. Peran advokat tersebut dapat dilihat dari proses awal 

pengajuan perkara ke pengadilan tidak lepas dari perannya sebagai 

advokat dalam memberikan bantuan hukum, dari mulai menangani 

masalah administratif, sampai pada proses litigasi selesai.
2
 

Seorang Advokat untuk dapat beracara di Pengadilan Agama harus 

memenuhi persyaratan secara normatif, Yaitu:
3
 

1. Harus mempunyai surat kuasa khusus 

2. Ditunjuk sebagai wakil atau kuasa dalam surat gugatan  

                                                           
2
 Rosyadi dan Hartini, Advokad Dalam Perspektif, 65. 

3
 Soeroso, Tata cara dan proses, 14.   
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3. Ditunjuk sebagai wakil atau kuasa dalam catatan gugatan apabila 

diajukan secara lisan atau tulisan.  

4. Ditunjuk sebagai penggugat atau tergugat sebagai kuasa atau wakil di 

dalam persidangan  

5. Telah terdaftar sebagai advokat 

Begitu pula dengan advokat yang beracara di Pengadilan Agama 

Kota Madiun, dalam praktiknya menangani perkara perceraian telah 

memenuhi syarat normatif diatas secara keseluruhan, karena hal tersebut 

merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditinggalkan. 

B. Analisis Pelaksanaan Kode Etik Advokat Terhadap Peran Advokat 

dalam Perkara Perceraian Secara Non Litigasi Dan Litigasi Di 

Pengadilan Agama Kota Madiun 

Profesi advokat memerlukan sistem etika guna melindungi 

pengmban profesi dan sekaligus menjamin mutu bagi pengguna profesi. 

Sistem profesi ini untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan 

disiplin kerja dan member batas tata nilai yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan, yang bisa dijadikan acuan para pengemban profesi. Sistem etika 

ini juga merupakan panduan dalam menyelesaikan konflik atau benturan 

kepentingan internal dalam menjalankan profersi. Pembentukan kode etik 

paling tidak ada tiga maksud, yaitu: 

1. Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas moral, yaitu perilaku yang 

etis, perilaku yang baik, bertanggung jawab, dan menghindari perilaku-

perilaku yang tercela dan tidak etis. 
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2. Untuk menjamin kualitas profesional, berupa kemampuan teknis yang 

terukur, karena selalu belajar dan berlatih. 

3. Untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan para pengemban profesi.  

Penulis memperoleh data tentang pelaksanaan kode etik dalam 

menyelesaikan perkara perceraian secara non litigasi dan litigasi di 

Pengadilan Agama Kota Madiun adalah sebagai berikut: 

1. Menurut Ibu Wakhidah Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun 

bahwa advokat dalam perkara perceraian selalu mengikuti aturan 

persidangan, tidak ada yang arogan dll. Advokat apabila benar-

benarmenrpkan kode etik pasti akan melakukan upaya damai sebelum 

ke persidangan. 

2. Menurut Bapak Wahib Latukau Hakim Pengadilan Agama Kota 

Madiun, tugas  advokat diantaranya yaitu mendampingi klien, 

mendampingi dalam hal menghadiri persidangan, menerima jawaban, 

dan menerima tuntutan-tuntutan. Selama menjadi hakim belum pernah 

menemui advokat yang melanggar aturan persidangan, yang pernah 

ditemui Bapak Wahib adalah tentang nama advokat yang tidak sesuai 

antara di kartu identitas dan di surat kuasa meskipun kesalahan 

penulisan itu hanya satu huruf, maka dampaknya ialah kuasanya tidak 

sah, sehingga tidak bisa mengikuti persidangan sedangkan persidangan 

tetap lanjut tanpa pengacara. 

3. Terkait Hubungan advokat dengan klien, Ibu Wulandara selaku klien 

Bapak Richo mengatakan terkait besarnya honorarium atas jasa yang 
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diberikan advokat kepada klien sudah disepakati di awal oleh kedua 

belah pihak dan tidak ada lagi biaya tambahan diluar honorarium yang 

sudah disepakati tersebut. Hal pertama yang dilakukan advokat dalam 

menyelesaikan perkara perceraian yaitu memberikan jasa konsultasi, 

saran-saran dan nasihat hukum atau advise guna mendamaikan para 

pihak. Dalam perkara perceraian yang sedang ditangani, advokat tidak 

pernah memberikan jaminan bahwa perkara tersebut pasti akan 

menang. 

Dasar hukum Kode Etik profesi advokat di Indonesia adalah 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 26, 27, 29, 

33. Dalam kode etik advokat dalam etika hubungan advokat dengan klien 

diatur pada Pasal 4 yang bisa dijelaskan sebagai berikut:  

a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan 

penyelesaian dengan jalan damai.  

b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat 

menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.  

c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara 

yang ditanganinya akan menang.  

d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib 

mempertimbangkan kemampuan klien.  

e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang 

tidak perlu.  
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f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan 

perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima 

uang jasa.  

g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya 

tidak ada dasar hukumnya.  

h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang 

diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga 

rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.  

i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan 

kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada 

saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat 

diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a. 

j. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau 

lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan 

kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul 

pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.  

k. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan 

menimbulkan kerugian kepentingan klien. 

Dari data yang penulis peroleh terkait pelaksanaan kode etik oleh 

advokat yang berperan dalam menyelesaikan perkara perceraian secara 

non litigasi dan litigasi di Pengadilan Agama Kota Madiun yaitu dalam 

pelaksanaannya sudah sesuai dengan kode etik pasal 4 diatas. Dalam 
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pelaksanaan kode etik di dalam pengadilan atau secara non litigasi 

dibuktikan dengan keterangan Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun 

yang mengatakan bahwa selama beliau menjadi hakim di Pengadilan 

Agama Kota Madiun belum pernah menemui advokat yang arogan, dan 

melanggar kode etik.  

Sedangkan untuk pelaksanaan kode etik advokat di luar pengadilan 

atau secara non litigasi dibuktikan dengan keterangan beberapa klien yang 

pernah menggunakan jasa advokat dalam perkara perceraian, yaitu terkait 

fee atau honorarium, advokat tidak pernah membebani klien dengan biaya-

biaya yang tidak perlu. Selama menangani perkara, advokat tidak pernah 

menelantarkan klien dan menjanjikan kemenangan atas perkara yang 

ditanganinya. Dengan demikian pelaksanaan kode etik advokat dalam 

perkara perceraian secara non litigasi maupun litigasi di Pengadilan 

Agama Kota Madiun sudah dilaksanakan dan sesuai dengan Bab III 

hubungan advokat dengan klien yaitu pasal 4.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari berbagai uraian yang telah penulis paparkan diatas, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara yuridis pada dasarnya peran advokat dalam perkara perceraian 

di luar pengadilan atau secara non litigasi sudah sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu wajib 

mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Upaya yang 

dilakukan advokat tersebut adalah memberikan layanan konsultasi 

kepada klien berupa advise atau nasihat-nasihat dan melakukan 

mediasi dalam rangka mendamaikan para pihak.  

Namun ada sebagian advokat dalam menjalankan perannya 

pada perkara perceraian yang tidak sesuai dengan Undang-Undang 

Advokat. Dikatakan tidak sesuai karena advokat tersebut langsung 

membawa perkara perceraian ke pengadilan tanpa malakukan upayai 

damai di luar pengadilan terlebih dahulu. Atau sudah melakukan upaya 

damai akan tetapi upaya tersebut tidak dijalankan dengan sungguh-

sungguh dan maksimal. 

Selanjutnya peran advokat dalam membantu penyelesaian 

perkara perceraian melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama Kota 

Madiun sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peran 

advokat dalam menjalankan tugasnya untuk mendampingi dan 

88 
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mewakili klien mulai dari pendaftaran perkara sampai dengan pututsan 

pengadilan berpijak pada Undang-undang nomor 18 tahun 2003 

tentang Advokat. 

2. Pelaksanaan Kode Etik Advokat terhadap peran advokat dalam perkara 

perceraian di Pengadilan Agama Kota Madiun dapat dikatakan sudah 

sesuai dengan Kode Etik Advokat yaitu pada Bab III Hubungan 

dengan Klien pasal 4. Pasal ini mengatur tentang hubungan advokat 

dengan klien sesuai dengan kode etik, yang mana belum pernah ada 

advokat yang melanggar kode etik dalam pasal ini. 

B. Saran 

Dari hasil analisis yang dilakukan penulis terkait dengan peran 

advokat dalam mengupayakan damai pada perkara perceraian, maka 

penulis dapat memberikan saran-saran antara lain:  

1. Seseorang advokat dalam mejalankan profesinya hendaknya didasari 

hati yang ikhlas dan selalu berpegang teguh pada sumpah jabatan dan 

kode etik demi tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan   

2. Advokat dalam melakukan tugasnya hendaknya tidak bertujuan 

semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, akan tetapi 

mencermati perkara terseburt apakah perkara ini harus didaftarkan di 

pengadilan ataukah cukup diselesaikan di luar pengadilan.  
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3. Dalam perkara perceraian hendanya advokat tidak serta merta 

langsung mendaftarkan perkara kliennya ke Pengadilan (litigasi), akan 

tetapi harus diupayakan damai terlebih dahulu secara maksimal, sesuai 

dengan kode etik advokat.    
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