
1 
 

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN ADVOKAT 

SYARI’AH DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM 

(Studi di DPW APSI Provinsi Lampung) 

 

 

 

Skripsi 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-

Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.1) 

Dalam Ilmu Syari’ah 

 

 

 

Oleh: 

MUHAMMAD MIFTAHUL AHSAN 

NPM: 1621020410 

 

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS SYARI’AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

RADEN INTAN LAMPUNG 

1442 H / 2021 M 



i 
 

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN ADVOKAT 

SYARI’AH DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM 

(Studi di DPW APSI Provinsi Lampung) 

 

 

Skripsi 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-

Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.1) 

Dalam Ilmu Syari’ah 

 

 

 

Oleh: 

 

MUHAMMAD MIFTAHUL AHSAN 

NPM: 1621020410 

 

 

 

 

Jurusan: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyah) 

 

 

 

 Pembimbing I   :    Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag. 

 Pembimbing II  :    Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS SYARI’AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

RADEN INTAN LAMPUNG 

1442 H / 2021 M 



ii 
 

ABSTRAK 

 

Asosiasi Pengacara Syari’ah Indonesia (APSI) sebagai wadah 

pembinaan pengacara dan advokat syari’ah, juga secara eksplisit 

diatur dalam pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 

Tentang Advokat yang berbunyi, untuk sementara tugas dan 

wewenang organisasi advokat dijalankan bersama oleh Ikatan 

Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), 

Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan 

Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), 

Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan 

Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syari’ah 

Indonesia (APSI). 

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana peran 

Advokat Syari’ah dalam memberikan bantuan hukum di Provinsi 

Lampung dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran 

Advokat Syari’ah dalam memberikan bantuan hukum di Provinsi 

Lampung. Penelitian bertujuan untuk mengetahui peran Advokat 

Syari’ah dalam memberikan bantuan hukum di Provinsi Lampung dan 

untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap peran Advokat 

Syari’ah dalam memberikan bantuan hukum di Provinsi Lampung. 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field 

Research), dan sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Sumber 

data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. 

Teknik pengumpulan data meliputi, observasi wawancara, dan 

dokumentasi. Teknik pengelolaan data yaitu, editing dan sistematika 

data, kemudian data dianalisis dengan metode kualitatif dengan 

kerangka berpikir secara deduktif. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan, 

pertama, peran Advokat Syari’ah dalam memberikan bantuan hukum 

di Provinsi Lampung yaitu dilakukan sesuai dengan prosedur yang 

telah ditentukan oleh Peraturan perundang-Undangan, seperti 

pendampingan hukum untuk klien mulai dari non-litigasi (luar 

pengadilan) sampai dengan litigasi (dalam pengadilan). Advokat di 

DPW APSI Lampung dalam memberikan bantuan hukum kepada 

masyarakat merupakan suatu kewajiban yang telah diamanatkan oleh 
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Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. 

Advokat di DPW APSI Lampung dalam menjalankan perannya 

melalui pusat mediasi dan bantuan hukum yaitu sebagai penyalur 

palayanan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kedua, Tinjauan 

fiqh siyasah terhadap peran Advokat Syari’ah dalam memberikan 

bantuan hukum di Provinsi Lampung dikatakan sudah sesuai, hal ini 

dapat dilihat dari advokat di DPW APSI Lampung dalam memberikan 

bantuan hukum bagi masyarakat telah sesuai dengan apa yang 

diamanahkan di dalam al-Qur’an yaitu mengenai terciptanya amar 

ma’ruf nahi munkar dimana dalam melaksanaan bantuan hukum 

kepada masyarakat tidak hanya sebatas pendampingan hukum, tetapi 

lebih jauh dari itu yaitu menjadikan masyarakat mengerti akan hukum 

serta dapat mengkritisi produk-produk hukum yang telah dibuat oleh 

pemerintah.  
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MOTTO 

 

                                

                                     

                     

 

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-

benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap 

dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya 

ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka 

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang  

dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata)  

atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah  

Maha Mengetahuisegala apa yang kamu kerjakan. 

 (QS. an-Nisa [4]: 135). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari 

pembahasan yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang 

berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca maka perlu adanya 

penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung 

dalam skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah 

“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN 

ADVOKAT SYARI’AH DALAM MEMBERIKAN BANTUAN 

HUKUM (Studi di DPW APSI Provinsi Lampung)”. Adapun 

beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk 

diuraikan adalah sebagai berikut: 

1. Tinjauan menurut bahasa berasal dari kata tinjau, yaitu berarti 

pandangan atau pendapat sesudah mempelajari dan menyelidiki 

suatu masalah.
1
 

2. Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang 

membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia 

dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu 

sendiri.
2
 

3. Peran adalah perangkat tingkah yg diharapkan dimiliki oleh 

orang yg berkedudukan dl masyarakat.
3
 

4. Advokat Syariah merupakan advokat dengan latar belakang 

pendidikan syari‟ah.
4
 

                                                           
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 290. 
2 H.A. Djazuli, Fiqh siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam 

Rambu-rambu Syariah (Jakarta: Prenada media Group,2014), 35. 
3 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa, 113. 
4 Ridwan Lubis, Peradilan Satu Atap dan Profesi Advokat Implikasi dan 

Tantangan bai Fakultas Syariah (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, 2017), 

155. 
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5. Bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan 

oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum 

yang menghadapi masalah hukum.
5
 

Berdasarkan beberapa penjelasan istilah di atas maka di 

tegaskan bahwa maksud dari judul tersebut adalah suatu kajian 

tentang peran dari advokat dengan latar belakang pendidikan 

syari‟ah dalam memeberikan bantuan hukum di DPW APSI 

Provinsi Lampung dilihat dari fiqh siyasah. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 

menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, 

maka semua warga negara adalah sama kedudukannya dihadapan 

hukum (Equality Before The Law), oleh karena itu setiap orang 

berhak mendapatkan bantuan hukum dalam peradilan yang adil dan 

tidak memihak (Fair And Impartial Court).
6
 

Banyak terjadi permasalahan hukum di Indonesia saat ini, 

karenakan beberapa hal, antara lain akibat dari lemahnya sistem 

peradilannya, buruknya mentalitas aparatur hukum, inkonsistensi 

penegak hukum, intervensi kekuasaan, maupun produk hukum i-

relevan dan kondisi ini diperburuk dengan rendahnya kesadaran 

dan pemahaman hukum masyarakat itu sendiri. 

Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang 

hukum ini dapat berupa ketidaktahuan akan hukum yang berlaku 

saat ini ataupun ketidaktahuan masyarakat mengenai lembaga 

bantuan hukum yang bisa membantu memberikan jasa-jasa hukum 

bagi orang miskin secara cuma cuma (pro bono publico) sehingga 

setiap orang bisa mendapatkan haknya dalam layanan hukum. 

Karena profesi advokat sesungguhnya dikenal sebagai profesi yang 

mulia, dimana profesi advokat tersebut diwajibkan untuk membela 

                                                           
5 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata (Yogyakarta: Liberty, 2003), 

16. 
6 Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan 

Belas Kasihan (Jakarta: PT. Elex Media Gramedia Komputindo, 2000), 46. 
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kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna 

kulit, agama, budaya, dan sosial ekonomi.
7
 

Profesi advokat dalam Islam adalah sebagai salah satu profesi 

yang penting terutama dalam menegakan keadilan dan hak asasi 

manusia demi tercapainya kehidupan yang baik dan tertata. 

Dengan ini jelas bahwa apa yang telah terjadi perwakilan dalam 

menegakan keadilan harus sesuai dengan hukum Allah Swt. 

Profesi advokat dikenal juga dalam al-Qur‟an, yaitu dalam Q.S al-

Qashash: 33-34 yang berbunyi:  

                        

                       

       

 “Musa berkata: Ya Tuhanku Sesungguhnya Aku, telah 

membunuh seorang manusia dari golongan mereka, Maka aku 

takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku Harun Dia lebih 

fasih lidahnya daripadaku, Maka utuslah Dia bersamaku sebagai 

pembantuku untuk membenarkan (perkata-an)ku; Sesungguhnya 

aku khawatir mereka akan mendustakanku”. (Q.S. al-Qashash 

[28]: 33-34). 

 

Bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang 

diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan 

hukum yang menghadapi masalah hukum, dan bantuan hukum 

merupakan pelayanan hukum (legal service) yang bertujuan untuk 

memberikan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa 

sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang 

tetap.
8
 

                                                           
7 Morris Ginsberg, Keadilan Dalam Masyarakat (Bantul: Pondok Edukasi, 

2003), 41. 
8 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, 16. 
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Di dalam Islam pun diajarkan untuk saling tolong-menolong, 

bantu-membantu dalam kebaikan, dan Islam pun mengajarkan 

umatnya untuk memberikan bantuan bagi yang membutuhkan, 

sebagaimana firman Allah, Q.S. al-Maidah: 2 yang berbunyi:  

                               

                             

                      

                          

                          

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar 

syi´ar-syi´ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-

bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, 

dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu 

orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari 

kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah 

menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan 

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

mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, 

mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-

menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat 

berat siksa-Nya”. (Q.S. al-Maidah [5]: 2). 

 

Dari ayat di atas menyatakan bahwa Allah Swt menganjurkan 

manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan.  

Di Indonesia sendiri sudah banyak berdiri lembaga-lembaga 

bantuan hukum, mulai dari lembaga bantuan hukum umum 
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maupun lembaga bantuan hukum syariah. Asosiasi Pengacara 

Syariah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan APSI merupakan 

salah satu contoh dari lembaga bantuan hukum yang berbasis 

syariah. APSI didirikan dan dideklarasikan di Semarang pada 

tanggal 8 Februari 2003 oleh para praktisi hukum dan syariah.
9
 

Secara umum keberadaan advokat/pengacara yang terhimpun 

dalam APSI juga berprofesi seperti halnya advokat/pengacara pada 

umumnya. Keberadaan mereka kemudian diakui untuk 

memberikan jasa konsultasi dan bantuan hukum kepada 

masyarakat yang berperkara dilingkungan Peradilan Agama. 

Karena dalam Undang-undnag Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama diberikan ruang kepada pihak 

advokat/pengacara untuk mendampingi, membantu, dan/atau 

mewakili kliennya di Peradilan Agama.
10

 

Fenomena yang ada di dalam kehidupan tak jarang seorang 

individu atau kelompok dihadapkan pada suatu masalah yang 

membelitnya yang kemudian akan membawanya ke ranah hukum. 

Tim advokasi terpercaya dihadirkan untuk menjadi solusinya, 

lantas bagaimanakah jika tim advokasi tersebut adalah advokat 

syariah karena sejatinya dalam hal memberikan bantuan hukum 

mereka yang berlatar belakang pendidikan dari fakultas syariah 

sering kita jumpai sebagai tim advokasi dalam menyelesaikan 

kasus yang konteksnya tidak hanya dalam kasus yang berkaitan 

dengan hukum Islam tetapi juga kasus di luar hukum Islam. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk 

mendalami masalah ini dalam sebuah skripsi berjudul “Tinjauan 

Fiqh Siyasah terhadap Peran Advokat Syari’ah dalam 

Memberikan Bantuan Hukum (Studi di DPW APSI Provinsi 

Lampung)”. 

 

                                                           
9 APSI, “Profil Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI),” 2021, 

http://www. dpwapsijakarta.org/2016/02/profil-asosiasi-pengacara-syariah.html?m=1. 
10 Erie Hariyanto dan Ni‟matunnuriyah, “Advokat Syariah dalam Mediasi 

Perkara Perceraian,” Jurnal Ulul Albab 18 no. 1 (2017): 123, 

https://doi.org/10.18860/ua.v18i1.4277. 
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C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian 

Fokus penelitian yang akan di teliti adalah Tinjauan Fiqh 

Siyasah terhadap peran Advokat Syari‟ah dalam memberikan 

Bantuan Hukum. Sub-fokus dalam penelitian ini adalah pemberian 

bantuan hukum oleh advokat di DPW APSI Provinsi Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka hal yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana peran Advokat Syari‟ah dalam memberikan bantuan 

hukum di Provinsi Lampung? 

2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran Advokat 

Syari‟ah dalam memberikan bantuan hukum di Provinsi 

Lampung? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui peran Advokat Syari‟ah dalam memberikan 

bantuan hukum di Provinsi Lampung. 

2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap peran 

Advokat Syari‟ah dalam memberikan bantuan hukum di 

Provinsi Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu 

bagi para mahasiswa maupun setiap yang membaca terhadap 

tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan advokasi berbasis 

syariah di DPW APSI Provinsi Lampung. Serta dapat menambah 

khazanah, wawasan dan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga 

menjadi pendorong dan stimulus bagi peneliti selanjutnya, 

sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal dan optimal.  
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G. Kajian Penelitian Terdahulu 

Setelah melakukan penelusuran di perpustakaan UIN Raden 

Intan Lampung, penulis belum menemukan judul yang sama. 

Namun melalui penelusuran yang dilakukan penulis terhadap 

sejumlah penulisan karya ilmiah, penulis menemukan beberapa 

tema yang senada dengan penulisan ini, antara lain: 

1. Mega Widi Lestari dari IAIN Metro Fakultas Syari‟ah Jurusan 

Hukum Ekonomi Syari‟ah, tahun 2018 dengan judul “Peran 

Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Sengketa 

Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Gunung 

Sugih)” Di dalam skripsi ini, penulis menjelaskan bahwa
 
peran 

advokat dalam meberikan bantuan hukum pada sengketa 

ekonomi syariah di Pengadilan Agama Gunung Sugih 

memberikan nilai yang positif dalam memberikan jasa hukum, 

misalnya, mempercepat penyelesaian administrasi perkara, 

membantu melancarkan persidangan dan membantu 

menghadirkan para pihak yang berperkara, mewakili para pihak 

yang tidak bisa hadir di persidangan namun untuk memberikan 

pemahaman hukum berkaitan dengan ekonomi syariah belum 

maksimal karena kurangnya basic atau belum adanya advokat 

yang spesifik di ekonomi syariah.
 11

 

2. Nur Firman dari UIN Alaudin Makasar Fakutas Syari‟ah 

Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah) tahun 2018 

dengan judul “Peran Advokat Dalam Memberikan Pelayanan 

Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Yang Tidak 

Mampu Di Kota Makassar (DPC Peradi)”. Di dalam skripsi ini, 

penulis menjelaskan bahwa
 

Efektifitas pemberian bantuan 

hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu oleh advokat 

diwajibkan memberikan pelayanan bantuan hukum secara 

cuma-cuma berdasarkan aturan yang berlaku serta totalitas 

dalam memberikan pelayanan bantuan hukum. Setiap advokat 

yang memberikan pelayanan bantuan hukum tidak boleh 

memungut imbalan atau biaya kepada masyarakat sepeserpun. 

                                                           
11 Mega Widi Lestari, “Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum 

Pada Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih)”, 

(Skripsi, IAIN Metro, 2018), 83. 
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Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 

tentang Persyaratan dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum 

Secara Cuma-Cuma yang merumuskan: “Advokat wajib 

memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari 

keadilan”. Advokat sendiri dalam memberikan bantuan hukum 

secara Cuma-Cuma harus berdasar pada hati nuraninya sebagai 

bagian dari profesi advokat agar tercipta penegakan hukum 

yang adil untuk masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak 

mampu di kota Makassar.
 12

 

3. Nabila dari UIN Alaudin Makasar Fakutas Syari‟ah Prodi Ilmu 

Hukum tahun 2017 dengan judul “Peranan Lembaga Bantuan 

Hukum Makassar Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara 

Cuma-Cuma”. Di dalam skripsi ini, penulis menjelaskan bahwa
 

peran Lembaga Bantuan Hukum Makassar sangatlah membawa 

pengaruh besar bagi para pencari keadilan terutama yang tidak 

mampu khusunya pada buruh tani dan masyarakat miskin 

terlebih lagi dalam pembelaan anak dan perempuan dan juga 

tidak memberikan banyak beban kepada mereka karena dalam 

mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma tidaklah sulit 

hanya membawa SKTM atau semacamnya maka akan langsung 

direspon pada Pemberi Bantuan Hukum asalkan sesuai dengan 

tugas LBH Makassar dan kasusnya bukanlah kasus yang tidak 

ditangani LBH Makassar seperti narkoba ketika ia adalah 

pengedar, korupsi, dan kekerasan dalam rumah tangga ketika ia 

adalah pelaku.
13

 

Maka dengan demikian dari tiga skripsi di atas belum ada 

yang membahas tentang pemberian bantuan hukum seperti yang 

penulis teliti ini, dimana Mega Widi Lestari membahas tentang 

peran advokat dalam memberikan bantuan hukum pada sengketa 

ekonomi syariah di Pengadilan Agama Gunung Sugih, Nur Firman 

membahas tentang peran advokat dalam memberikan pelayanan 

hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu 

                                                           
12 Nur Firman, “Peran Advokat Dalam Memberikan Pelayanan Hukum Secara 

Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Kota Makassar (DPC 

Peradi)”, (Skripsi, UIN Alaudin Makasar, 2018), 89.  
13 Nabila, “Peranan Lembaga Bantuan Hukum Makassar Dalam Memberikan 

Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma”, (Skripsi, UIN Alaudin Makasar, 2017), 87.  
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di DPC Peradi Kota Makasar, dan Nabila membahas tentang 

peranan Lembaga Bantuan Hukum Makassar dalam memberikan 

bantuan hukum secara cuma-cuma. Adapun yang penulis lakukan 

yaitu membahas tentang tinjauan fiqh siyasah terhadap peran 

Advokat Syari‟ah dalam memberikan bantuan hukum (Studi Di 

DPW Apsi Provinsi Lampung). 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a.Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 

metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa 

yang terjadi pada suatu saat dengan masyarakat.
14

 Jadi 

penulis mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah 

aktual yang ada di tengah masyarakat dan mengekspresikan 

diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Adapun objek 

penelitian lapangan tersebut adalah di DPW APSI Provinsi 

Lampung. 

b. Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian 

deskriftif, artinya penelitian yang menggambarkan objek 

tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau 

melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik 

populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan 

cermat. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriftif 

analisis yaitu suatu metode penelitian dengan 

mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, 

diinprestasikan, dan kemudian di simpulkan.
15

 

2. Sumber Data 

a.Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh 

secara langsung dari lapangan penelitian yaitu dari DPW 

APSI Provinsi Lampung. 

                                                           
14 Ranny Kautun, Metode Penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis 

(Bandung: Taruna Grafika, 2000), 38. 
15 Ibid., 58. 
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a.Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain 

yang berada di luar lapangan penelitian atau bersifat data 

penunjang. Data sekunder ini diperoleh dari studi 

kepustakaan. 

3. Populasi dan Sampel 

a.Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari untuk 

kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga bukan 

sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang 

dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat 

yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.
16

 Populasi dalam 

penelitian ini berjumlah 100 orang anggota di DPW APSI 

Provinsi Lampung. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, 

dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada 

pada populasi, misalnya di karnakan keterbatasan dana, 

tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel 

yang di ambil dari populasi. Sampel yang digunakan untuk 

mengupulkan data yaitu menggunakan purposive sampling 

adalah teknik penentuan sampel dengan menentukan sendiri 

sampel yang di ambil karena pertimbangan tertentu.
17

 Oleh 

karenanya, peneliti harus benar-benar bisa mendapatkan 

sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan 

penelitian, karena jumlah partisipan tidak bisa di mintai data 

semua, maka dipilih orang-orang yang dapat memberikan 

data secara valid dengan kreteria yaitu:  

 

                                                           
16 Sugiono, Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D) 

(Bandung, Alfabeta, 2011), 80. 
17 Ibid., 81. 
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1) Pengurus DPW APSI Provinsi Lampung.  

2) Advokat yang tergabung di DPW APSI Provinsi 

Lampung. 

3) Aktif memberikan bantuan hukum. 

4) Dapat memberikan informasi kepada peneliti. 

Berdasarkan indentifikasi tersebut, yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini adalah 10 orang yaitu para 

Advokat dan Pengurus di DPW APSI Provinsi Lampung, 

yaitu sebagai berikut:  

1) Imam Ma‟arif, S.H. selaku Ketua Pengurus Harian. 

2) Iwan Kumara, S.H. selaku Wakil Ketua Pengurus Harian. 

3) Fitra Liana Suri, S.H.I. selaku Sekretaris Pengurus 

Harian. 

4) Siska, S.H. selaku Anggota Pengurus Harian. 

5) Musta‟in, S.H. selaku Ketua Bidang Advokasi dan 

Bantuan Hukum. 

6) Mulyadi Yansyah, S.H. selaku Sekretaris Bidang 

Advokasi dan Bantuan Hukum. 

7) Mario Andreansyah, S.H., M.H, CM. selaku Ketua 

Bidang Advokasi dan HAM. 

8) Krismanik Aji Chandra, S.H. selaku Sekretaris Bidang 

Advokasi dan HAM. 

9) Eri Apriadi, S.H. selaku Ketua Departemen Perempuan 

dan Anak. 

10) Ledy Famulia, S.H., M.H. selaku Anggota Departemen 

Perempuan dan Anak. 

4. Pengumpulan Data 

a.Metode Observasi 

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan 

dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang 

berkenan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-
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tujuan empiris.
18

 Observasi dilakukan di DPW APSI 

Provinsi Lampung. 

b. Metode Wawancara 

Wawancara (interview) adalah tehnik pengumpulan 

data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh 

pewawancara kepada responden dicatat atau direkam.
19

 

Yaitu penulis melakukan wawancara terhadap Advokat di 

DPW APSI Provinsi Lampung.  

c.Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah sebuah cara yang 

dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan 

menggunakan bukti yang akurat dari percatatan sumber 

informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, 

undang-undang dan sebagainya.
20

 

5. Pengolahan Data 

Setelah sumber (literature) mengenai data dikumpulkan 

berdasarkan sumber di atas, maka langkah selanjutnya adalah 

pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a.Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian 

dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut 

terkumpul. 

b. Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka 

sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
21

 

6. Analisis Data 

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah 

analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir secara dedukatif 

adalah cara berfikir yang berpangkalan kaidah-kaidah yang 

                                                           
18 Susiadi AS, Metodologi Penelitian (Bandar Lampung: LP2M, 2015), 105. 
19 Ibid., 97. 
20 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suratan Pendekatan (Jakarta, 

Rineka Cipta, 2006), 231. 
21 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 30. 
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bersifat umum yang kemudian ditarik untuk diterapkan kepada 

kenyataan yang bersifat khusus.
22

  

 

I. Sistematika Pembahasan 

 

Dalam mempermudah pembahasan penelitian ini, maka 

penulis akan membagi ke dalam lima bab yang berbentuk narasi 

atau uraian dan tentunya saling berkaitan antara satu bab dengan 

bab lainnya. 

BAB I: pendahuluan terdiri dari penegasan judul, latar 

belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II: landasan teori yang meliputi: Pengertian dan Sejarah 

Advokat Syari‟ah, Advokat di Indonesia, Fiqh Siyasah, Pengertian 

dan Dasar Hukum Bantuan Hukum dalam Islam, Hakam, Mufti, 

Mushalih-alaih dan Teori Peran.  

BAB III: membahas tentang Laporan Penelitian yang meliputi 

Gambaran Umum APSI (Asosiasi Pengacara Syari‟ah Indonesia), 

Sejarah Singkat Berdirinya APSI, Maksud dan Tujuan dibentuknya 

APSI, Susunan Kepengurusan DPW APSI Provinsi Lampung, dan 

Hasil Penelitian.  

BAB IV: membahas tentang Analisa Data yang meliputi Peran 

Advokat Syari‟ah dalam Memberikan Bantuan Hukum di Provinsi 

Lampung dan Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Advokat 

Syari‟ah dalam Memberikan Bantuan Hukum di Provinsi 

Lampung. 

BAB V: penutup sebagai akhir dari penelitian yang berisi 

kesimpulan dan rekomendasi dari hasil temuan penelitian yang 

sudah dilaksanakan peneliti. 

                                                           
22 Ibid., 32. 
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Kemudian pada bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka yang 

menjadi referensi dalam penelitian skripsi, serta lampiran-lampiran 

selama melakukan penelitian. 

 

 

 

 



15 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Profesi Advokat dan Pengaturannya di Indonesia 

Advokat adalah officium nobile, oleh karena itu dalam hal ini 

sarjana syari‟ah mempunyai peluang yang sama dengan Sarjana 

Hukum dalam hal meniti profesi sebagai Advokat,
23

 sebagaimana 

yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang 

Advokat. Sarjana Syari‟ah masuk secara eksplisit dalam pasal 2 

ayat (1) dan penjelasannya, yang berbunyi: 

Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang 

berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti 

pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh 

organisasi advokat”.
24

 

Penjelasannya yang dimaksud dengan “berlatar belakang 

pendidikan tinggi hukum” adalah lulusan fakultas hukum, syari‟ah, 

perguruan tinggi hukum militer, perguruan tinggi ilmu kepolisian”. 
25

 

Perjalanan advokat Indonesia dalam membentuk suatu wadah 

organisasi advokat sungguh terjal dan mendaki. Sejarah mencatat 

bersatunya para advokat selalu diikuti dengan perpecahan. 

Kewibawaan advokat Indonesia jatuh, bangun, dan kemudian jatuh 

lagi. Sejarah perjalanan panjang pergulatan menuju suatu wadah 

organisasi advokat Indonesia telah dilalui cukup lama, hingga para 

advokat dapat bercermin dan beranjak ke arah yang lebih baik 

                                                           
23 Achmad Nur Qodin, “Peranan Asosiasi Pengacara Syari‟ah Indonesia 

(APSI) Dalam Upaya Penyelamatan Aset Kreditur Melalui Fidusia,” Jurnal 

Penelitian 8, no. 2 (2014): 390, 

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/jupe.v8i2.845. 
24 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 2 ayat (1). 
25 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat 

Pasal 2 ayat (1) 
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mulai dari pahit manisnya hingga pendakian keras yang 

melelahkan.
26

 

Organisasi bantuan hukum di Indonesia dalam lintas sejarah 

dikenal beberapa organisasi advokat mulai dari Belie van 

Advocaten yang menjelma menjadi Persatuan Advokat Indonesia 

(PAI) dan sekaligus menjadi cikal bakal untuk membentuk dan 

mendirikan Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN). Kemudian 

atas prakarsa pemerintah untuk mempersatukan advokat 

membentuk wadah tunggal dengan nama Ikatan Advokat Indonesia 

(IKADIN). Organisasi ini tetpecah belah hingga berdirinya 

Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) dan Ikatan Penasihat Hukum 

Indonesia (IPHI). Seolah tak ada akhir, perpecahan di tubuh 

organisasi induk advokat kembali terjadi hingga berdiri Himpunan 

Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) dan berdiri juga Serikat 

Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia 

(AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan 

Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).
27

 

Masuknya Sarjana Hukum Islam dan kesetaraaan posisi 

dengan Sarjana Hukum umum dalam profesi sebagai Advokat, di 

sisi lain bukan hanya merupakan hasil perjuangan wakil-wakil 

rakyat, justru inilah awal dari perjuangan masyarkat Indonesia 

untuk mecapai keadilan. Regulasi yang ada atau Undang-undang 

telah memberi kesempatan dan keluasan kepada Sarjana Hukum 

Islam tanpa ada diskriminatif untuk menjadi Advokat. Yang 

menjadi masalah adalah sanggupkah Advokat Sarjana Hukum  

Islam menjawab semua tantangan ditengah-tengah masyarakat 

yang membutuhkan keadilan dan sekaligus memiliki kapasitas 

keilmuan dan skil yang handal  terhadap advokat sarjana lain yang 

berpendidikan tinggi hukum.
28

 

                                                           
26 Erie Hariyanto dan Ni‟matunnuriyah, “Advokat Syariah dalam Mediasi 

Perkara Perceraian,” Jurnal Ulul Albab 18 no. 1 (2017): 123, 

https://doi.org/10.18860/ua.v18i1.4277. 
27 Ibid., 122. 
28 Bagir Mannan, Peran Advokat Mewujudkan Peradilan Yang bersih dan 

Berwibawa (Jakarta: IKAHI, 2015), 87. 
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Perlu diteliti lebih mendalam beberapa ruang peluang yang 

dimiliki dan sekaligus tantangan yang akan dihadapi oleh Sarjana 

Hukum Islam untuk memasuki wilayah kerja profesi advokat. 

Peluang disertai dengan beberapa tantangan advokat Sarjana 

Hukum Islam untuk memasuki dunia profesi advokat semakin 

terbuka lebar. Hal ini didasarkan pada  pertimbangan hukum bahwa 

Sarjana Hukum Islam, telah mempunyai dasar hukum, yakni 

Undang-undang Nomor 18 tahun    2003 tentang Advokat.
29

 

Dasar hukum tersebut secara yuridiksi Sarjana Hukum Islam 

memiliki kedudukan yang  sama dengan sarjana hukum lainnya 

untuk menjadi patriot keadilan yaitu seorang advokat yang 

kewenangannya terlegitimasi di semua  lingkungan sektor peradilan 

yang ada di Indonesia. Hal tersebut berbeda dengan dasar hukum 

sebelumnya yakni SEMA   Nomor 1 tahun 1998 tertanggal 2 

September 1998, yang membuka peluang kesempatan bagi Sarjana 

Hukum Islam untuk menjadi seorang advokat praktek khusus untuk 

lingkungan Peradilan Agama. Meski dalam kenyatannya, bisa 

berpraktek (sidang) di semua lingkungan  peradilan karena kartu 

atau Berita Acara Sumpah (BAS) yang dikeluarkan oleh 

Pengadilan Tinggi tempat calon advokat disumpah dan dilantik 

tidak dibedakan dengan  pengacara sarjana hukum, dan materi 

ujiannyapun sama antara pengacara sarjana hukum  Islam dengan 

pengacara sarjana hukum. 
30

 

Advokat yang berlatar belakang sarjana hukum Islam dapat 

memberikan situasi yang baru dan pencerahan bagi suasana 

penegakan hukum yang mendung dewasa dan kurangnya 

kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum saat ini. 

Untuk mendapatkan klien yang pemula tidaklah mudah, sangat 

berbeda dengan advokat yang berpengalaman yang mempunyai 

latar belakang hukum murni. Sebab klien akan datang sendiri 

dengan modal pengalaman. Namun terkadang ada hukum pasar, 

jika dalam mencari pengacara klien akan   mencari advokat yang 

handal dan sudah kenal, dan untuk meningkatkan profesi itu maka 

                                                           
29 Ibid., 87-88. 
30 Ibid., 88. 
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diperlukan pengetahuan dan skil yang mumpuni yang harus 

dimiliki bagi advokat yang pemula.
31

 

Undang-undang yang selama ini ditunggu dan dituntut oleh 

para Advokat dan masyarakat kini telah ada. Walaupun dipahami 

bahwa undang-undang ini belum bisa dikatakan sempurna, karena 

disisi lain masih ada beberapa kontroversi atas beberapa hal yang 

diatur   dalam undang-undang tersebut, juga karena masih banyak 

hal yang belum diatur dalam undang- undang secara rinci dan 

lengkap. Akan tetapi sebagai langkah awal untuk menata tegaknya 

keadilan dan profesi Advokat, undang-undang tersebut sudah di 

anggap cukup sebagai dasar hukum.
32

 

Advokat yang berpraktek di lingkungan peradilan umum 

memiliki kewenangan yang sama dengan advokat yang akan 

berpraktek di lingkungan pengadilan agama. Akan tetapi yang 

menjadi titik perbedaan adalah tentang jenis perkara yang menjadi 

kewenangan peradilan agama itu sendiri. Kewenangan menangani 

perkara perdata untuk umat Islam adalah salah satu kewenangan 

pengadilan agama. Untuk itu advokat yang berpraktek di 

lingkungan pengadilan agama berkewajiban membekali diri 

dengan pengetahuan yang berhubungan dengan perkara yang 

menyangkut hukum-hukum syariah.
33

 

Advokat sebagai unsur penegak hukum dan keadilan sangat 

diperlukan. Ajaran Islam mewajibkan semua individu untuk 

berlaku adil dan turut ambil bagian dalam upaya menegakkan 

keadilan. Dalam kontek ini, maka menjadi advokat hukumnya 

menjadi fardhu kifayah. Advokat syari‟ah lebih berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan dalam penegakan hukum 

sebagaimana dalam kode etik advokat. Dari sumpah advokat 

mengandung nilai bahwa advokat mempunyai tugas, kewajiban 
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33 Febri Handayani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Advokat Dalam 
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dan tanggung jawab yang luhur baik terhadap diri sendiri, klien, 

pengadilan dan Allah swt, serta demi tegaknya keadilan dan 

kebenaran.
34

 

Advokat diharapkan dapat berperan sebagaimana mestinya 

dalam menegakkan keadilan baik dalam proses litigasi maupun non 

litigasi. konsep bantuan hukum dalam proses penegakan hukum 

Islam di Peradilan Agama hampir sama dengan yang dilakukan di 

lembaga peradilan lainnya. Hal terpenting dari praktik bantuan 

hukum di Pengadilan Agama terletak pada keharusan menerapkan 

prinsip-prinsip dan asas-asas penegakan hukum Islam yang sesuai 

dengan tujuan syariat (maqashid al syariat).
35

 

 

B. Sejarah Advokat di Indonesia  

Secara garis besar organisasi advokat di Indonesia dapat 

dikatagorikan kedalam tiga periode penting. Periode pertama 

merupakan periode awal, yaitu kelahiran dan perintisan organisasi 

hukum di Indonesia. Periode kedua adalah periode dimana 

organisasi advokat di Indonesia mengalami krisis akibat maraknya 

intervensi dari pemerintah serta konflik antar organisasi advokat, 

serta periode ketiga yaitu masa rekonsolidasi dan reformasi. 

1. Periode Awal Terbentuknya Organisasi Advokat di 

Indonesia 

Bermula dari masa kolonialisme, pada masa tersebut 

jumlah advokat masih sedikit dan keberadaannya pun terbatas 

pada kota-kota besar yang memiliki landraad dan raad van 

justitie, Para advokat tergabung pada organisasi advokat yang 

dikenal sebagai “Balivan Advocaten” adapun praktisi hukum ini 

umumnya berkebangsaan Eropa, sedikit sekali yang merupakan 

warga pribumi asli. Pada masa revolusi fisik Indonesia, sedikit 
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sekali catatan mengenai perkembangan organisasi advokat di 

Indonesia, dan baru pada tahun 1959-1960 para advokat yang 

berasal dari jawa tengah berkumpul di Semarang, dan 

mendirikan suatu organisasi advokat yang dinamai dengan 

“Balie” yang diketuai oleh Mr. Soejoedi. Kemudian diikuti 

dengan munculnya berbagai perkumpulan advokat berskala 

lokal lainnya seperti “Balai Advokat”di Jakarta, Bandung dan 

Surabaya.
36

 

2. Masa Krisis Organisasi Advokat Indonesia 

Beberapa anggota PERADIN yang sudah menikmati 

kemapanan material yang mereka peroleh sejak pemerintahan 

Orde Baru sampai merasa merasa perlu untuk mengundurkan 

diri dari PERADIN dan mendirikan Himpunan Penasehat 

Hukum Indonesia (HPHI). Namun yang paling fatal dari 

resolusi tersebut adalah hilangnya preferensi pemerintahan 

terhadap PERADIN. Dukungan moril yang pernah diberikan 

pada tahun 1966 secara diam-diam ditarik kembali. Ditambah 

lagi gejala berpalingnya pemerintah atas pembentukan LPPH 

(Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum) oleh Albert 

Hasibuan pada tahun 1979, yang kemudian muncul satu persatu 

organisasi-organisasi lain yang juga berperan sebagai organisasi 

advokat. Seperti, Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum 

(PUSBADHI), Forum Studi dan Komunikasi Advokat (Fosko 

Advokat). dan Bina Bantuan Hukum (BBH). Keadaan ini 

menjadikan kondisi keadvokatan di Indonesia menjadi buruk.
37

 

Banyaknya organisasi advokat yang ada, perlahan 

menurunkan kewibawaan PERADIN yang kemudian juga 

diikuti pula menurunnya kewibawaan praktisi hukum. Pada 

tahun 1980-an pemerintah mulai melaksanakan strategi 

peleburan PERADIN dan organisasi advokat lainnya kedalam 

wadah tunggal yang dapat dikontrol oleh pemerintah. Namun 

PERADIN tidak serta merta manyetujui inisiatif ini. Mereka 
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mencurigai bahwa ini adalah satu plot untuk menempatkan 

advokat dibawah kontrol Pemerintah.
38

  

3. Masa Rekonsolidasi dan Reformasi  

Pada tahun 1995, pemerintah memfasilitasi dua seminar di 

Jakarta bagi ketigao rganisasi advokat (IKADIN, AAI dan 

IPHI). Hasil dari seminar tersebuat adalah kode etik bersama 

yang kemudian diadopsi oleh ketiga organisasi tersebut yang 

kemudiandi bawah paying Forum Komunikasi Advokat 

Indonesia (FKAI), kemudian ketiga organisasi itupun mencapai 

kemajuan yang signifikan. Pada tahun 1998 Mahkamah Agung 

menyetujui mengadopsi kode etik FKAI untuk dipergunakan 

pada seluruh pengadilan di Indonesia. Pemerintah juga 

memberikan kepercayaan kepada FKAI dengan memasukkan 

kode etik yang diakui selama masa transisi sebelum terciptanya 

wadah tunggal dalam rancangan undang-undang tentang profesi 

advokat. Dengan ini FKAI telah menunjukan sinyal 

rekonsilidasi dan membuka kemungkinan bagi organisasi 

advokat untuk kembali berkembang di masa yang akan datang. 

Namun upaya tersebut rupanya kembali terhambat, IKADIN 

yang mendadak mencabut keanggotaannya dalam Piagam 

Forum Komunikasi dan tidak mengakui FKAI. IKADIN 

kemudian menarik diri dari FKAI dan kembali memberlakukan 

kode etiknya sendiri serta meninggalkan kode etik bersama 

FKAI. Tanpa IKADIN, FKAI terus berjalan dan pada saat itu 

kode etik diurus oleh AAI dan IPHI sampai pada tahun 2001 

dan pada saat itu IKADIN belum pernah mengadakan ujian 

kode etiknya sendiri.
39

 

 

C. Fiqh Siyasah 

Menurut Imam al-Tirmidzi, seperti yang dikutip oleh Amir 

Syarifuddin, fiqh secara bahasa berati mengetahui batinnya sampai 
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39 Ibid., 15-16. 



 22 

kepada ke dalamannya.
40

 Sedangkan, secara terminologis (istilah), 

menurut ulama-ulama syara‟ (hukum Islam), fiqh adalah 

pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara‟ 

mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang 

tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang 

diambil dari dasar-dasarnya, al-Quran dan Sunnah). Jadi fiqh 

menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam 

yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh 

mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.
41

 

Suyuthi Pulungan mengemukakan definisi siyasah yaitu 

mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada 

kemaaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang 

menyelamatkan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk 

mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik 

dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni 

mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.
42

 

Pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung 

persamaan. Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus 

manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan 

membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhinya dari 

kemudaratan. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik 

sebuah kesimpulan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek 

hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan 

kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan 

bagi manusia itu sendiri. Dalam  fiqh siyasah ini, ulama mujtahid 

menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di 

dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan 

bermasyarakat. 
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Imam Ibn Taimiyyah,
43

 membagi ruang lingkup fiqh siyasah 

menjadi empat bidang kajian, yaitu siyasah qhada,iyyah 

(peradilan), siyasah ‘idariyyah (administrasi negara), siyasah 

maliyyah (ekonomi dan moneter), dan siyasah dauliyyah/siyasah 

kharijiyah (hubungan internasional). Sementara Abd al-Wahhab 

Khallaf,
44

 di dalam kitabnya yang berjudul al-Siyasah al-Syar’iyah 

lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu 

peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara. Dalam 

ruang lingkup dan kajian fiqh siyasah, terjadi perbedaan pendapat 

dalam menetukan ruang lingkupnya, maka pembagian fiqh siyasah 

menurut Muhammad Iqbal,
45

 dapat disederhanakan menjadi tiga 

bagian pokok yaitu : 

1. Politik perundang-undangan (siyasah dusturiyyah) meliputi 

tentang : 

a. Pengkajian tentang penetapan hukum (tasyriyyah) atau 

Legislatif. 

b. Peradilan (qadha’iyyah) atau yudikatif. 

c. Administratif pemerintahan (idariyyah) atau eksekutif. 

2. Politik luar negeri (siyasah dauliyah) meliputi tentang : 

a. Hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim 

dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan 

(al-siyasash al-duali al-khashsh) atau hukum perdata 

internasional. 

b. Hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-

Muslim (al-siyasah al-duali al-‘amm) atau disebut juga 

dengan hubungan internasional. 

c. Hubungan dalam masa perang (siyasah harbiyyah) 
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3. Politik keuangan dan moneter (siyasah maliyyah). 

Lembaga peradilan dalam fiqh siyasah dikenal dengan 

Qadha’iyyah yang berasal dari kata al-qadha yaitu lembaga 

peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang 

membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Menurut ilmu 

bahasa arti qaḍa antara lain menyelesaikan, menunaikan, dan 

memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan. Makna yang 

terakhir inilah yang digunakan dalam konteks ini. Sedangkan dari 

segi istilah ahli fiqh, qaḍa berarti lembaga hukum dan perkataan 

yang harus dituruti yang di ucapkan oleh seseorang yang 

mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas 

dasar mengharuskan orang mengikutinya.
46

 

Menurut Muhammad Salam Madkur, qaḍa disebut hakim 

karena dia melarang pelaku dari perbuatan tidak adil karena adanya 

berbagai pengertian dari kata qaḍa itu, maka ia bisa digunakan 

dalam arti memutuskan perselisihan oleh hakim. Orang yang 

melakukannya disebut qadhi. Menurut para ahli fiqh, terminologi 

syariat dari kata qaḍa adalah memutuskan perselisihan dan 

menghindarkan perbedaan serta konflik-konflik. Dengan definisi 

tersebut di atas dapat dikatakan bahwa tugas qaḍa (lembaga 

peradilan) adalah menampakkan hukum agama, bukan menetapkan 

suatu hukum, karena hukum telah ada dalam hal yang dihadapi 

oleh hakim. Hakim hanya menerapkannya ke alam nyata, bukan 

menetapkan sesuatu yang belum ada.
47

 

Menurut al-Mawardi ada beberapa syarat yang harus di penuhi 

oleh seorang qodhi (hakim) yaitu laki-laki, berakal, memiliki 

kecerdasan yang dapat menjauhkan dirinya dari kelalaian, 

merdeka, adil, sehat pendengaran dan pengelihatan dan memiliki 

pengetahuan yang luas tentang syariah. Jabatan hakim merupakan 

kedudukan yang berada dibawah khalifah. Yaitu suatu lembaga 

yang tersedia untuk tujuan menyelesaikan gugatan serta 

memutuskan perselisihan dan pertikaian. Oleh karena itulah, 
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jabatan hakim pada hakikatnya merupakan bagian dari tugas 

khalifahan tetapi, untuk meringankan tugasnya yang sangat 

banyak, maka seorang khalifah boleh atau berwenang mengangkat 

seorang qadhi yang secara khusus menangani tugas peradilan. 

karena itulah, jabatan qadhi berada langsung di bawah khalifah. 

Artinya, khalifah sendiri yang bertugas mengawasinya, sehingga 

lembaga peradilan yang terdiri para qadhi bertanggung jawab 

secara langsung kepada khalifah. Bahkan apabila para qadhi yang 

berada dalam lembaga peradilan tersebut tidak dapat 

menyelesaikan suatu persoalan, maka khalifahlah yang wajib 

menanganinya. Hal inilah yang terjadi pada awal permulaan Islam, 

yaitu para khalifah melaksanakan sendiri jabatan qadhi.
48

 

Sedangkan tugas dan wewenang al-qadha adalah: 

1. Menyelesaiakan persengketaan baik secara damai maupun 

secara paksa. 

2. Membebaskan orang-orang yang tidak bersalah dari sanksi dan 

hukuman, memberatkan sanksi kepada orang yang bersalah baik 

dengan pengakuan maupun sumpah. 

3. Menetapkan penguasaan harta benda orang-orang yang tidak 

bisa menguasai diri sendiri karena gila, anak-anak atau idiot. 

4. Mengawasai waktu dengan memelihara prinsip-prinsipnya dan 

mengembangkan cabang-cabangnya. 

5. Melaksanakan wasiat dari orang yang berwasiat sesuai dengan 

syariah. 

6. Menikahkan janda dengan orang yang sederajat jika tidak ada 

wali dan menghendaki menikah. 

7. Melaksanakan hukuman bagi para terhukum. 

8. Mengawasi pegawai demi kemaslahatan mereka. 

9. Meneliti para sanksi dan sekretarisnya serta menentukan 

penggantinya. 
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10. Menegakkan persamaan di depan hukum antara yang kuat dan 

lemah, bangsawan maupun rakyat biasa.
49

 

Tujuan awal pembentukan kekuasaan dalam sebuah negara 

adalah untuk mewujudkan kemaslahan untuk rakyat sehingga tidak 

sepatutnya kekuasaan apapun menggunakan kewenangan untuk 

melakukan pelanggaran atau kezaliman terhadap hak-hak rakyat. 

Untuk itu lembaga peradilan dibentuk untuk melakukan kontrol 

atau pengawasan terhadap penguasa dan mengadili kezaliman yang 

dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya termasuk dalam 

perbuatan kebijakan-kebijakan politik. Merujuk pada kaidah fiqh 

yang digunakan dalam bidang kajian fiqh siyasah yakni adalah 

sebuah kaidah. Kaidah ini pada dasarnya melatakkan kemaslahatan 

sebagai ujung dari seluruh kebijakan atau hubungan dengan rakyat 

yang dipimpinnya jika ditarik lebih jauh pembentukan sebuah 

negara pun sebenarnya adalah dengan tujuan kemaslahan bagi 

umat manusia baik dunia maupun akhirat.
50

 

Negara merupakan alat untuk menerapkan dan 

mempertahankan nilai-nilai ajaran Islam agar lebih efektif dalam 

kehidupan manusia, disamping itu nehara juga didirikan untuk 

menanggulangi manusia dari kesewenang-wenangan satu orang 

atau golongan terhadap orang atau golongan lain, dikarenakan 

negara mempunya kekuatan dan kekuasaan agar peraturan-

peraturan yang dibuat dapat dipatuhi sejauh tidak bertentangan 

dengan ajara agama Islam itu sendiri. Penegakkan keadilan dalam 

kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu 

upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat 

tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak 

didasarkan atas peri kehidupan berkadilan. Keadilan adalah tujuan 

akhir dari sebuah sistem hukum terkait dengan fungsi sistem 

hukum sebagai saran untuk mendistribusikan dan memelihara 

suatu lokasi nilai-nilai dalam masyarakat yang dinamakan suatu 
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pandangan kebenaran yang secara umum menuju pada sebuah 

keadilan.
51

 

Lembaga peradilan Islam dapat berfungsi memutuskan 

perselisihan atau sengketa dalam kehidupan berdemokrasi negara 

modern. Sebagai lembaga negara yang ditu gaskan untuk 

menyelesaikan sengketa dan memutuskan setiap perkara dengan 

adil, maka peradilan berfungsi untuk menciptakan ketentraman 

masyarakat yang dibina melalui tegaknya hukum. Peradilan Islam 

bertujuan pokok untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan 

tegaknya hukum Islam, untuk terwujudnya hal tersebut peradilan 

Islam memiliki tugas pokok:
52

 

1. Mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. 

2. Menetapkan sanksi dan menerapkan kepada para pelaku 

perbuatan yang melanggar hukum. 

3. Terciptanya amar ma’ruf nahi munkar. 

4. Dapat melindung jiwa, harta dan kehormatan masyarakat. 

5. Menciptakan kemaslahatan umat dengan tetap tegak berdiri 

hukum Islam. 

Peradilan memiliki peranan yang sangat penting penting, 

maka sunnah Nabi Saw menampilkan hadist-hadist yang banyak 

memalingkan orang dari qaḍi dan menjauhkan dari 

padanya,dengan tujuan menjauhkan orang-orang yang 

menginginkan mencampuri urusan ini, padahal ia bukan ahlinya, 

baik itu orang alim yang menyelewengkan atau orang bodoh yang 

tidak memiliki kemampuan secara baik menerapkan keputusan-

keputusan hukumnya atas kasus-kasus yang terjadi. Bahwa 

Sayyidah Aisyah berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah Saw 

bersabda pada hari kiamat nanti, Qaḍi (hakim) yang adil akan 

dibawa, kemudian karena beratnya pemeriksaan, ia menghayal, 
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(alangkah baiknya kalau seandainya) ia tidak pernah memutuskan 

hukum diantara dua orang (yang berselisih) tentang sebiji buah 

sama sekali, dan lain sebagainya dari hadits-hadits dan aṡar-aṡar 

yang menakutkan (orang berkecimpung di dalam) peradilan.
53

 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas 

peradilan dalam menetapkan hukum agama tidak tepat karena 

hukum itu sebenarnya telah ada dan hakim tinggal menemukan dan 

melaksanakannya. Di sinilah letak perbedaan hukum Islam dengan 

hukum umum dimana hukum Islam itu (syari’ah) telah ada 

sebelum manusia ada sedangkan hukum umum baru ada setelah 

manusia ada. Jadi hakim dalam hal ini hanya menerapkan hukum 

yang ada itu dalam kehidupan bukan menetapkan sesuatu yang 

belum ada. 

Lembaga peradilan memiliki rukun-rukun yang harus ada 

yaitu: 

1. Hakim, yaitu orang yang diangkat oleh penguasa untuk 

menyelesaikan dakwaan-dakwaan karena pengausa tidak 

mampu menyelesaikan sendiri semua tugas itu. 

2. Hukum, suatu keputusan produk qahdi untuk menyelesaikan 

perselisihan dan memutuskan persengkataan. 

3. Al-Mahkum bih, yaitu hak kalau pada qadhi al-ilzam yaitu 

penatapan qahdi atas tergugat dengan memenuhi tuntutan 

penggugat apa yang menjadi haknya sedangkan qahdi al-tarki 

(penolakan) yaitu penolakan atas gugatanya. 

4. Al-Mahkum ‘alaih yaitu orang yang dijatuhi putusan atasnya. 

5. Al-Mahkum lah yaitu penggugat suatu hak yang merupakan hak 

manusia semata-mata.
54

 

Ada tiga institusi yang berhak menjadi qadhi menurut Ibnu 

Farhun dalam kitab Tabshiratul Hukkam seperti di kutip oleh T. M. 
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Hasbi ash-Shiddieqy Yaitu, Kekuasaan Khalifah, Kekuasaan 

Wizarah, dan Kekuasaan Umarah:
55

 

1. Kekuasaan Khalifah 

Berkaitan dengan tugasnya untuk menjalankan hukum dan 

memutuskan perkara, seorang khalifah wajib memiliki keahlian 

dalam menyelesaikan perkara atau peradilan, selain keahlian-

keahlian lain yang disyaratkan baginya sebagai kepala negara. 

Hal ini karena kepala negara berwenang atas segala urusan yang 

ada di negara yang menjadi wilayah kekuasaannya. Sehingga ia 

juga berkewajiban menangani seluruh masalah yang tidak dapat 

ditangani oleh qadhi yang isebabkan karena lemahnya 

kemampuan mereka untuk menanganinya atau keseganan 

mereka karena menghadapi pihak tertuduh. Wewenang ini 

biasanya diberikan kepada seorang pejabat madzalim. Oleh 

karena itu, biasanya pula, dalam sistem kenegaraan Islam 

seorang kepala negara merangkap sebagai pejabat madzalim.
56

 

2. Kekuasaan Wizarah 

Menurut sebagian ulama, seorang kepala negara boleh 

menyerahkan sebagian atau segala macam tanggung jawab 

kepada wazir. Atau dengan kata lain seluruh yang dilakukan 

oleh kepala negara, boleh pula dilakukan oleh wazir, kecuali 

tiga perkara, yaitu:
57

 

a.Memberi mandat kekuasaan kepala negara kepada seseorang 

yang pantas menurutnya. 

b. Mengangkat pejabat-pejabat institusi pemerintah, misalnya 

menetapkan wiliyatul ahdi (putera mahkota). 

c.Kepala negara dapat memberhentikan seluruh pejabat, 

termasuk para pejabat yang diangkat oleh wazir. 
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Salah satu tanggung jawab yang dapat diserahkan kepada 

wazir adalah mengangkat seorang qadhi dengan suatu syarat ia 

memiliki keahlian dalam hal kehakiman. 

3. Kekuasaan Umarah (penguasa Daerah, Gubernur, atau Bupati) 

Jabatan yang diberikan kepada seorang umarah ada dua 

macam, yaitu:
58

 

a.Jabatan dengan wewenang umum yang dipegang oleh seoran 

tafwidz (Menteri dan Gubernur). Ada dua macam 

wewenang, yaitu: 

1) Mendapatkan hak penuh oleh khalifah, sehingga oleh 

menangani seluruh persoalan dalam negeri. 

2) Boleh memutuskan hukum dan menangani masalah 

peradilan 

b. Jabatan dengan wewenang khusus dan terbatas yang 

dipegang oleh seorang tanfiz (menteri eksekutif). Ia hanya 

berperan sebagai mediator antara khalifah, rakyat, dan para 

gubernur, sehingga wewenangnya hanya terbatas pada 

menjalankan perintah dan kebijakan khalifah, yaitu yang 

biasanya meliputi:  

1) Mengatur ketentaraan. 

2) Menyusun kebijakan bagi rakyat, memelihara keamanan, 

serta menciptakan ketenteraman dalam rangka memimpin 

dan menjaga kepentingan rakyat. 

Secara garis besar, kekuasaan kehakiman dalam hukum tata 

negara Islam dilaksanakan oleh dua lembaga peradilan sebagai 

berikut: 

1. Peradilan Madzalim 

Peradilan Madzalim merupakan lembaga peradilan yang 

menangani masalah kezaliman penguasa beserta keluarganya 

terhadap hak-hak rakyat.
59

 Oleh karena itu, dengan adanya 
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peradilan Madzalim ini diharapkan hak-hak rakyat dapat 

dilindungi, serta sengketa yang terjadi diantara para penguasa 

dengan rakyat dapat segera diselesaikan yang dimaksud dengan 

penguasa disini adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari 

pejabat tertinggi sampai rendah, peradilan Madzalim ini sudah 

ada sejak masa jahiliyah, yang muncul setelah terjadinya 

persengketaan antara Ash Ibnu Wa‟il dengan seorang lelaki dari 

penduduk Zahid, sebuah daerah di tanah Yaman.
60

 Adapun 

tugas dan wewenang majelis Madzalim adalah:
61

 

a.Menangani pelanggaran pejabat pemerintah atas rakyat, untuk 

kemudian memberikan catatan yang buruk baginya. Bahwa 

mereka telah melakukan penindasan dan memperlakukan 

tidak adil terhadap rakyat. 

b. Menangani tindakan-tindakan para pejabat yang mengambil 

harta (dari rakyat). Untuk menanganinya, (melihat) kembali 

pada undang-undang yang adil di dalam catatan atau 

pembukuan Negara. untuk kepentingan rakyat. 

c.Bertugas sebagai pencatat pembukuan administrasi negara. 

Hal ini karena mereka adalah orang-orang yang 

mendapatkan kepercayaan dari kaum mukminin untuk 

mencatat kepemilikan harta (kaum muslimin). 

d. Menerima pengaduan para penerima gaji atas penyunatan 

gaji mereka atau keterlambatan pemberian gaji itu kepada 

mereka. 

e.Mengembalikan harta yang dirampas dan dikorupsi oleh 

pejabat. Hal ini ada dua macam, yaitu pertama, perampasan 

dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, seperti 

harta yang dirampas dari pemiliknya oleh pejabat negara 

karena ke inginannya untuk mendapatkan harta itu atau 

karena tindakan kesewenangannya terhadap pemiliknya itu. 

Kedua, tanah/harta yang dikuasai dengan paksa oleh orang-
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orang yang kuat dan mereka menggunakan tanah itu seakan-

akan sebagai pemiliknya.  

f. Mengawasi harta wakaf. Bentuk wakaf ada dua macam: wakaf 

umum dan wakaf khusus. Untuk wakaf umum, ia dapat 

memeriksanya tanpa terlebih dahulu menerima pengaduan. 

Adapun untuk wakaf khusus, penanganan masalahnya 

bergantung pada adanya pengaduan pihak pemberi wakaf 

atau menerima yang berhak menerima wakaf itu saat terjadi 

persengketaan karena kasus seperti ini berkaitan dengan 

lawan kasus tertentu. 

g. Menangani kasus yang tidak mampu ditangani oleh para 

qadhi, yang disebabkan lemahnya kemampuan mereka untuk 

menanganinya atau keseganan mereka menghadapi pihak 

tertuduh. 

h. Menangani kasus-kasus pelanggaran kepentingan umum 

yang sulit ditangani oleh pejabat biasa, seperti tindakan 

berbuat mungkar secara terang-terangan yang sulit 

diberantas, tindakan mengganggu kelancaran dan keamanan 

lalu lintas yang sulit dicegah, dan tindakan menahan hak 

orang lain yang sulit diminta. 

i. Memperhatikan pelaksanaan ibadah-ibadah yang lahiriah, 

seperti pelaksanaan shalat hari Jumat, shalat hari raya, 

ibadah haji, dan jihad. 

j. Menangani kasus penrtengkaran dan memberikan keputusan 

hukum bagi pihak yang bersengketa.
62

 

2. Qadhi al-Qudha 

Tugas utama dari Qadhi al-Qudha adalah mengawasi, 

mengangkat, dan memecat para qadhi serta meninjau 

keputusan-keputusan yang mereka keluarkan akan tetapi, 

seiring dengan perkembangan zaman, yaitu memulai pada masa 

pemerintahan Abbasiyah, Qadhi al-Qudha-pun berkembang 

menjadi Qadhi al-Askar (Hakim Militer). Qadhi al-Askar ini 

bertugas menyelesaikan permasalahan yang terjadi di 
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lingkungan militer.
63

 Adapun tugas dan wewenang pejabat 

Qadhi al-Qudha adalah:
64

 

a.Menyelesaikan persengetaan dan permusuhan, baik dengan 

penyelesaian secara damai dan dengan suka rela, maupun 

dengan paksaan melalui kekuatan hukum yang memaksa 

pihak yang sedang bersengketa itu untuk dijalankan. 

b. Meminta suatu hak dari pihak yang menahan hak orang lain, 

kemudian menyampaikannya kepada pihak yang berhak 

setelah diketahui kepastian hukum itu merupakan haknya, 

melalui dua jalan: pengakuan atau adanya bukti. 

c.Menjadi wali atas orang yang dilarang untuk bertransaksi 

sendirian, seperti karena gila atau masih kanak-kanak, dan 

membatasi tindakan orang yang menurut kebijakan perlu 

dibatasi, seperti karena kebodohannya, atau tidak dapat 

memelihara harta milik orang, serta meluruskan pelaksanaan 

transaksi orang seperti itu. 

d. Menangani harta wakaf dengan menjaga harta dasarnya dan 

mengembangkan cabangnya serta mengumpulkan dan 

membagibagikan hasilnya kepada yang berhak. Jika dalam 

harta wakaf itu ada pihak yang berhak untuk mengurusnya, 

qadhi harus menjaganya, sedangkan jika tidak ada, qadhi 

harus mengurusnya. Hal ini jika karena harta wakaf itu milik 

umum, ia tidak dapat menjadi hak khusus bagi segelintir 

orang dan ia boleh mengubahnya menjadi milik umum, 

meskipun diperuntukkan untuk kalangan terbatas. 

e.Melaksanakan wasiat berdasarkan syarat pihak yang 

memberikan wasiat dalam perkara yang diperbolehkan oleh 

syariat dan tidak dilarang. Jika wasiat itu bagi orang-orang 

tertentu, pelaksanaanya adalah dengan menyerahkannya 

kepada orang-orang itu. Jika wasiat itu bagi orang-orang 

yang memiliki sifat tertentu, pelaksanaannya adalah dengan 

menentukan individu-individu yang berhak melalui 

ijtihadnya dan menyerahkannya kepada orang-orang yang 
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berhak menurut ijtihadnya. Jika ada pihak yang diserahkan 

untuk melaksanakan wasiat itu, ia menyerahkannya kepada 

orang itu, sedangkan jika tidak ada, ia harus 

melaksanakannya. 

f. Menikahkan para wanita janda dengan orang-orang yang 

sekufu (setingkat statusnya), jika mereka tidak memiliki wali 

nikah saat mereka akan menikah. Sementara itu, Abu 

Hanifah tidak menjadikan hal ini sebagai bagian dari hak 

qadhi (hakim) karena ia membolehkan wanita janda untuk 

menikahkan dirinya sendiri.
 65

 

g. Melaksanakan hukum had atas pihak-pihak yang seharusnya 

dijatuhi hukum itu. Jika hal itu adalah bagian dari hak-hak 

Allah, ia berhak menangani proses hukumnya sendiri tanpa 

menunggu adanya pihak yang mengajukan tuntutan dan 

pengaduan jika kejahatan itu telah terbukti dengan 

pengakuan atau adanya bukti kuat. Adapun jika masalah itu 

adalah bagian dari hak-hak manusia, pelaksanaannya 

menunggu adanya tuntutan dari pihak yang berhak. Abu 

Hanifah berkata, “Ia tidak dapat melaksanakannya kecuali 

dengan adanya pengajuan tuntutan dari pihak yang 

menuntut”. Memeriksa kemaslahatan wilayah tugasnya, 

seperti mencegah terjadinya kejahatan di jalan-jalan dan 

padang pasir, serta membongkar bangunan yang tidak layak 

dibangun atau dipertahankan kebeadaannya. Ia boleh 

menangani hal ini meskipun tidak ada pihak yang menuntut. 

Abu Hanifah berkata bahwa tidak boleh menangani hal itu 

kecuali jika ada pihak yang mengajukan tuntutan. Akan 

tetapi, masalah tersebut adalah bagian dari hak-hak Allah 

yang padanya pihak yang dirugikan dan yang tidak 

dirugikan mempunyai hak yang sama, sehingga wewenang 

qadhi untuk menangani masalah itu menjadi lebih legal. 

h. Memeriksa saksi-saksinya serta para pembantunya dan 

memilih wakilwakilnya serta mengakui dan mengandalkan 

mereka jika mereka berlaku benar dan lurus, serta 
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mengalihkan dan mengganti mereka jika tampak cacat dan 

berkhianat. Jika ia tidak mampu menyelesaikan masalah 

yang ia hadapi, pejabat yang mengangkatnya dapat dapat 

melakukan salah satu dari dua pilihan ini, ia dapat 

mengantikanya dengan orang yang lebih kuat dan lebih 

kapabel atau ia dapat memperkerjakan orang lain untuk 

membantunya sehingga dengan adanya bantuannya itu ia 

lebih kuat dan lebih berani dalam membuat keputusan. 

i. Menyejajarkan dalam menangani masalah hukum manusia 

antara pihak yang lemah dan pihak yang kuat, dan bersikap 

adil dalam menetapkan keputusan antara pihak yang 

terhormat dan orang biasa, dan tidak mengikuti hawa 

nafsunya dalam mengurangi hak orang yang berhak atau 

condong pada kebatilan.
66

 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat penulis simpulkan 

bahwa terdapat hubungan struktural yang sejajar antara 

Peradilan Madzalim dengan Qadhi al-Qudha akan tetapi, 

apabila Qadhi al-Qudha tidak dapat menyelesaikan suatu 

perkara, maka Peradilan Madzalim yang bertugas dan 

berwenang menyelesaikannya. Sehingga diperoleh suatu 

kesimpulan bahwa peradilan Madzalim merupakan peradilan 

tingkat banding dan tingkat terakhir dalam susunan peradilan 

Islam. 

 

D. Pengertian dan Dasar Hukum Bantuan Hukum dalam Islam 

Bantuan hukum dalam Islam dikenal dengan istilah kuasa 

hukum. Dalam bahasa Arab kuasa hukum disebut dengan al-

wakalah fi al-khusumah. Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan 

oleh seorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. Al-

wakalah di sini masih bersifat umum, mencakup segala aktifitas 

perwakilan dalam bidang muamalah, seperti wakil dagang, wakil 

rakyat, wakil penguasa, dan lain sebagainya. Al-wakalah fi al-

khusumah (kuasa hukum) sendiri secara khusus ditemukan dalam 
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perkara atau sengketa di pengadilan. Sifat wakalah yang mewakili 

urusan orang lain, identik dengan perwakilan seseorang untuk 

membantu menyelesaikan sengketa, terutama dalam proses 

peradilan.
67

 

Konsepsi pemberi jasa hukum dalam Islam berbeda dengan 

konsepsi pemberian jasa hukum positif. Sebab dalam hukum Islam, 

konsep pemberian jasa hukum terbagi atas tiga (3) bagian, yaitu 

hakam, mufti, dan mushalailah-alailah. Sementara itu, konsep 

pemberian jasa hukum dalam hukum positif tidak membedakannya 

dalam tiga kategori, tetapi yang ada hanya pembagian dari segi 

pemberian nama semata, misanya advokat, IPHI, dan sebagainya. 

Ketiga pemberian jasa bantuan hukum Islam tersebut sama halnya 

seperti advokat, pengacara, arbiter, dan kunsultan hukum, atau 

penasiahat hukum yang berperan sebagai pemberi jasa hukum. Jasa 

hukum yang diberikan berupa konsultasi, menjalankan kuasa, 

mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum 

lain bagi klien untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan 

sengketa atau memberi nasihat kepada para pihak agar saling 

melaksanakan kewajiban dan mengebalikan haknya kepada pihak 

lain secara islah.
68

 

Pada masa pra Islam, advokat secara kelembagaan belum 

dikenal oleh orang-orang Arab. Namun, terdapat praktek yang 

berlaku ketika terjadi sengketa antara mereka yaitu mewakilkan 

atau menguasakan seorang pembicara atau juru debat yang disebut 

hajij atau hijaj untuk membela kepentingan yang memberikan 

kuasa atau perwakilan (al-Muwakkil). Cikal bakal advokat dapat 

ditelusuri melalui praktek al-Wakalah yang telah berkembang 

seiring dengan datangnya Islam. Praktek al-Wakalah di zaman 

Rasulullah Saw memiliki prinsip tolong-menolong sebagaimana 

diperintahkan dalam ajaran Islam.
69
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Pada era Khulafa‟ al-Rasyidin, praktek al-Wakalah semakin 

berkembang dan di masa inilah advokat mulai mengambil 

bentuknya. Ali bin Abi Thalib pernah meminta „Uqayl 

mewakilinya sebagai pengacara dalam suatu perkara. Begitu pula 

yang dilakukan Abu Bakar, „Umar ibn al-Khaththab dan Utsman 

ibn „Affan. Selanjutnya, profesi advokat mulai melembaga pada 

masa Dinasti Umayyah. Hal ini terlihat pada praktek beracara di 

pengadilan yang selalu melibatkan atau menghadirkan para 

pembela dan pengacara. Kehadiran para pengacara ini diharapkan 

dapat meredam kekerasan dan keangkuhan hati para pejabat 

pemerintah yang diajukan ke persidangan atas pelangggaran 

terhadap anggota masyarakat.
70

 

Di masa Dinasti Abbasiyyah, seiring dengan pesatnya 

perkembangan fiqh dan kajian hukum Islam yang ditandai dengan 

munculnya mazhab-mazhab hukum Islam, konsep perwakilan 

khususnya dalam perkara sengketa perselisihan antar anggota 

masyarakat baik perdata maupun pidana mulai disempurnakan dan 

dibakukan. Ulama-ulama pada masa ini sepakat menetapkan 

kebolehan menunjuk seorang pengacara dalam perkara-perkara 

yang dipersengketakan, baik oleh penggugat (al-Mudda’i) terlebih 

lagi oleh pihak tergugat (mudda’a ‘alayh). Di masa ini, lembaga 

tahkim (badan arbitrase) mendapat legalisasi dari pemerintahan 

Abbasiyyah di samping lembaga-lembaga peradilan yang ada. 

Orang-orang yang berperkara dibenarkan menyerahkan perkaranya 

kepada seorang hakam yang mereka setujui atas dasar kerelaan 

kedua belah pihak yang berperkara.
71

 

Lembaga advokat memasuki babak baru pada era akhir 

pemerintahan Dinasti Utsmaniyyah. Pada tahun 1846 M, untuk 

pertama kalinya didirikan sebuah universitas di Astanah yang 

membawahi sebuah akademi hukum yang nantinya melahirkan 

advokat. Akademi ini bernama Maktab al-Huquq al-Shani, 

pemerintah Utsmaniyyah mensyaratkan bahwa seorang advokat 

adalah yang dinyatakan lulus dan menyandang ijazah dari akademi 
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tersebut, di samping harus menguasai bahasa resmi Daulah 

Utsmaniyyah yang sedikit berbeda dengan bahasa Turki.
72

 

Pada tahun 1845 M, penguasa Mesir menetapkan keputusan 

resmi yang mengatur tentang keberadaan seorang advokat di 

hadapan pengadilan bahwasanya pihak penggugat maupun tergugat 

tidak boleh diwakili oleh seorang pengacara kecuali keduanya atau 

salah satu dari keduanya tidak dapat hadir di persidangan karena 

alasan yang dapat diterima (syar’i). Pada tahun 1861, penguasa 

Mesir mengadakan kesepakatan dengan para konsulat negara asing 

untuk membentuk lembaga peradilan yang memperkarakan orang -

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

Majlis Qawmiyyun Mishr, dimana peran advokat semakin jelas 

dengan dikeluarkannya aturan bahwa pihak tergugat dapat 

mengajukan wakilnya untuk beracara di hadapan pengadilan.
73

 

Jika mencermati dan menggali lebih dalam melalui refrensi 

yang ada maka terdapat pula pemberi jasa bantuan hukum di dalam 

Islam yang disebut dengan Wakalah. Dengan mengulas kembali 

bahwa dalam dunia peradilan terdapat istilah kuasa hukum, 

pengacara bahkan juga sering disebut pembela yang mewakili atau 

mendampingi pihak-pihak yang mencari keadilan. Dalam bahasa 

Arab pengacara disebut mahami. Kata ini merupakan derivasi dari 

kata himayah yaitu pembelaan yang dilakukan oleh seseorang atau 

perlindungan seorang kuasa hukum terhadap kliennya di depan 

sidang pengadilan.
74

 

Profesi pengacara sudah dikenal oleh Masyarakat Yunani dan 

Romawi dan diatur oleh negara. Di dalam al-Qur‟an surat al-Qasas 

ayat 33-35, juga disebutkan bahwa Nabi Musa telah meminta 

bantuan kepada Nabi Harun untuk mendampingi dan membela 

serta melindungi beliau dari kejahatan pembunuhan yang 

dituduhkankepadanya. Musa menganggap Harun lebih pandai 

berbicara sehingga mampu mengedepankan argumentasi secara 

sistematis dan logis. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, Islam 

                                                           
72 Ibid., 1118. 
73 Ibid., 1119. 
74 Asmuni Mth,“Eksistensi Pengacara dalam Perspektif Islam,” Jurnal Al-

Mawarid 12, no. 11 (2004): 25, https://doi.org/10.20885/almawarid.vol12.art3. 



 39 

telah mengenal konsep pembelaanatau kuasa hukum untuk 

mengungkap kebenaran di depan pengadilan. Pada perkembangan 

selanjutnya, para fuqaha mengkonsepsikan pembelaan tersebut 

dalam bentuk yang lebih dinamis dan komprehensif kedalam 

sistem wakalah (perwakilan). Sistem wakalah di pengadilan 

banyak kemiripan dengan sistem kepengacaraan. Hanya saja 

hukum Islam (fiqh) dengan ragam mazhab yang ada menetapkan 

bahwa untuk membentukwakalah harus memenuhi dua hal yaitu, 

penetapan wakalah harus didepan hakim, dan pihak lawan dapat 

menerima keberadaan wakil tersebut.
75

 

Adapun pengertian wakalah sendiri ialah menurut bahasa, 

wakalah atau al-wiklah memiliki beberapa pengertian antara lain 

al-Mura’at wa alHifzu, dan al-Tafwid al-I’timad yaitu penyerahan, 

pendelegasian, dan pemberian kuasa kepada seseorang. Para 

fuqaha menghendaki wakalah dalam pengertian yang kedua, 

namun dengan beberapa ketentuan sehingga lebih spesifik dari 

pada pengertian bahasa. Oleh karena itu dalam mendefinisikan 

wakalah mereka mengatakan “Memberikan kekuasaan kepada 

orang lain yang akan bertindak atas namanya untuk melakukan 

suatu perbuatan yang memang dapat diwakilkan”. Definisi yang 

hampir sama dikemukakan oleh penulis al-Minhaj salah seorang 

fuqaha Syafi‟iyah menurutnya “Wakalah yaitu pendelegasian hak 

kepada seseorang dalam hal-hal yang bisa diwakilkan kepada 

orang lain selagi ia masih hidup”. Menurut mazhab Hanafi, 

wakalah adalah pendelegasian suatu tindakan hukum kepada orang 

lain yang disebut wakil. Dalam al-Majallah al-‘Adliyah Pasal 1449 

disebutkan bahwa wakalah adalah pelimpahan perkara oleh 

seseorang kepada orang lain yang akan menggantikan 

kedudukannya.
76

 

Para ahli fiqh menyatakan bahwa akad wakalah dibolehkan 

dalam Islam. Dasar hukum kebolehan ini antara lain: surat al-Kahfi 

ayat 19 yang menunjukkan kebolehan wakalah dalam masalah jual 

beli. 

                                                           
75 Ibid., 25-26. 
76 Ibid. h. 26. 
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“Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka 

saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah 

seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada 

(disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau 

setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih 

mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah 

salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan 

membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah 

makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan 

itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan 

janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”. 

(QS. al-Kahfi [18]: 19). 

 

Sekalipun ayat ini menunjuk pada kaum terdahulu namun 

tidak terdapat pengingkaran dari syariah sehingga menjadi syariah 

umat Islam juga. surat an-Nisa ayat 35 tentang perwakilan dalam 

menyelesaikan masalah perkawinan. Walaupun konteks ayat ini 

tentang sengketa antara suami isteri, namun secara esensial 

menjadi dalil kebolehan wakalah secara umum. 

Wakalah (perwakilan) termasuk akad yang diperbolehkan 

untuk kebutuhan manusia didalam urusan muamalah mereka. Para 

ulama fiqh telah sepakat bahwa setiap akad yang boleh dilakukan 

oleh seseorang atas dirinya sendiri, maka boleh untuk diwakilkan 

kepada orang lain. Misalnya seperti jual beli, ijarah (sewa 

menyewa), akad atau klaim yang diperselisihkan, pernikahan, talak 

dan akad-akad lain yang dapat digantikan. Nabi Saw pernah 
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menjadi wakil untuk melangsungkan akad nikah dalam pernikahan 

sebagian sahabat beliau. Sebagaimana diriwayatkan oleh  Abu 

Dawud, dari Ummu Habibah r.a, bahwa dia termasuk orang yang 

berhijrah ke wilayah Habasyah (Eithopia), lalu Raja Najasyi 

menikahkan Ummu Habibah kepada Rasulullah saw, sedangkan 

Ummu Habibah ada disisi Raja Najasyi. Pihak yang mewakili 

Rasulullah dalam urusan itu adalah Amr bin Umayyah Adh-

Dhamiri r.a. Adapun Raja An-Najasyi adalah orang yang telah 

memberikan mahar kepada Ummu Habibah dan pernikahan itu 

disandarkan kepadanya.
77

 

1. Hakam  

Secara etimologis, hakam dalam perspektif Islam adalah 

orang yang ditunjuk (berperan) sebagai penengah dalam 

penyelesaian sengketa. Proses penunjukan hakam dalam kajian 

fiqh Islam disebut tahkim. Dalam pengertian bahasa Arab, 

tahkim berasal dari kata kerja hakkama-yuhakkimu-tahkiman; 

berarti menjadi penengah bagi suatu sengketa. Sementara itu 

menurut pengertian terminologis ahli fiqh, tahkim diartikan 

sebagai dua orang atau lebih men-tahkim-kan kepada seseorang 

diantara mereka untuk menyelesaikan sengketa dan diterapkan 

hukum syara’ atas sengketa mereka itu.
78

 

Pada masa Rasulullah ahkam memiliki peran yang sangat 

luas tanpa adanya batasan bidang tertentu, serta memiliki 

wilyah yurisdiksi yang tidak hanya berkaitan dengan perkara 

bisnis semata, akan tetapi menyangkut masalah keluarga, 

politik, perdagangan, dan peperangan. Tugas dari hakam 

bukanlah merupakan pekerjaan (vocation beroep), akan tetapi 

lebih merupakan profesi. Profesi hakam bukan hanya sekedar 

bersifat ekonomis untuk mencari nafkah (profit oriented), 

profesi tersebut mempuyai nilai sosial yang lebih tinggi dalam 

masyarakat. Profesi hakam sering kali disebut sebagai profesi 

yang mulia (officium nobile), karena mewajibkan pembelaan 

kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, 

                                                           
77 Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid 

Sabiq (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), 456. 
78 Ash-Shidieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, 81. 
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warna kulit, agama, budaya, sosial, ekonomi, kaya, miskin, 

keyakinan poltik, gender, dan ideologi seseorang. Sebagai 

konsekuensinya ia harus menjalankan fungsinya untuk membela 

kepentingan masyarakat (public defender) dan kliennya.
79

 

Senada dengan hal di atas, menurut Abu al-Ainain Abdul 

Fatah Muhammad dalam bukunya al-Qadha wa al-Itsbat fi al-

Fiqh al-Islami, tahkim didefinisikan sebagai bersandarnya dua 

orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhoi 

keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka. 

Sementara itu, Abdul Karim Zaidan dalam bukunya Nizam al-

Qadha fi asy-Syariat al-Islamiyat mengartikan tahkim dengan 

pengangkatan atau penunjukkan secara sukarela dari dua orang 

yang bersengketa kepada seseorang yang mereka percayai 

untuk menyelesaikan sengketa antara mereka.
80

 

Erat kaitannya dengan pemberian jasa bantuan hukum 

yang diberikan oleh hakam di atas, seorang hakam dalam 

menjalankan tugasnya akan selalu berpedoman pada sumber-

sumber hukum yang dijadikan patokannya. Oleh karena itu, 

sumber hukum yang dijadikan patokan adalah al-Qur‟an dan as-

Sunnah, maupun Ijma Ulama. al-Qur‟an sebagai sumber hukum 

pertama memberikan petunjuk kepada manusia agar apabila 

terjadi sengketa antara para pihak, apakah dibidang politik, 

bisnis, maupun keluarga, dapat diselesaikan secara islah. 

Sebagaiman firman Allah Swt sebagai berikut: 

                       

                           

    

                                                           
79 Ibid., 82. 
80 Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum 

Positif, 40. 
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“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 

keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-

laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua 

orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya 

Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. an-Nisa 

[4]: 35). 

 

Selain sumber hukum didapatkan dari sumber pertama (al-

Qur‟an), sumber hukum juga dapat diperoleh dari as-Sunnah 

sebagai sumber hukum Islam kedua. Dalam konsepsi hukum 

Islam, penyelesaian sengketa diantara orang yang berselisih, 

lebih diutamakan melalui jalur perdamaian. Hal ini sesuai yang 

di ungkapkan oleh Rasulullah Saw. Sebagaimana yang 

diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan an-Nasai bahwa 

Rasulullah Saw bersabda, “Apabila berselisih kedua belah pihak 

(penjual dan pembeli) dan tidak ada bukti-bukti diantara mereka 

keduanya, maka perkataan yang (diterima) ialah yang 

dikemukakan oleh pemilik barang atau saling mengembalikan 

(sumpah).
81

 

Selain al-Qur‟an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum 

Islam dalam menyelesaikan perselisihan antara kedua belah 

pihak, dalam hukum Islam dikenal pula ijma’ ulama. Ijma’ 

ulama sebagai sumber hukum Islam yang ketiga telah 

memperkuat tentang adanya lembaga hakam dalam Islam untuk 

mengantisipasi persengketaan para pihak dalam berbagai aspek 

kehidupan. Penyelesaian sengketa setelah wafatnya Rasulullah 

Saw, banyak dilakukan pada masa sahabat dan ulama dengan 

jalan mendamaikan para pihak melalui musyawarah dan 

konsensus diantara mereka sehingga menjadi yurisprudensi 

hukum Islam dalam beberapa kasus. Keberadaan ijma’ sahabat 

atau ulama sangat dihargai dan tidak ada yang menentangnya, 

                                                           
81 Hamzah Ya‟qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Bandung: CV 
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karena tidak semua masalah sosial keagamaan tercantum dalam 

al-Qur‟an dan as-Sunnah secara rinci.
82

 

2. Mufti  

Secara etimologis, mufti diartikan sebagai orang yang 

memberikan fatwa. Fatwa (legal advice) ialah jawaban atas 

sesuatu pertanyaan yang tidak begitu jelas hukumnya. Mufti 

menurut pengertian terminologis adalah orang yang 

dipercayakan kepadanya hukum-hukum Allah Swt untuk 

disampaikan kepada manusia. Oleh karena itu, kelembagaan 

mufti adalah orang yang memberikan fatwa yang lazim disebut 

“ifta”. Dalam perspektif hukum nasional, mufti sama dengan 

penasihat atau konsultan hukum.
83

 

Pada tataran konsep hukum nasional, keberadaan mufti 

yang perannya sama dengan konsultan hukum atau penasehat 

hukum, tugas pokoknya memberikan nasihat hukum kepada 

orang atau masyarakat yang sangat membutuhkannya. Dengan 

demikian, mufti memberikan fatwa kepada seseorang terhadap 

sesuatu hal yang telah terjadi. Yang dimaksud dengan suatu hal, 

yaitu segala peristiwa hukum kejadian atau perkara yang sudah 

terjadi dalam kehidupan manusia. Apakah sesuatu hal itu 

dibolehkan atau dilarang untuk dilaksanakan? Seorang dapat 

memberikan fatwa, apakah diminta atau tidak diminta oleh 

masyarakat, karena berkaitan dengan penerapan hukum-hukum 

Allah Swt yang belum jelas sumber hukumnya. Putusan seorang 

mufti disebut “fatwa” dan ia hanya berlaku pada seseorang yang 

meminta fatwa, tetapi tidak mengikat.
84

 

3. Mushalih Alaih 

Secara etimologis, kata mushalih berasal dari akar kata 

ash-shulhu-yashilhu-mushalih. Ash-Shulhu artinya memutus 

pertengkaran atau perselisihan. Sementara pengertian 

terminologisnya adalah suatu jenis aqad untuk mengakhiri 

                                                           
82 Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum 

Positif, 42. 
83 Ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, 86. 
84 Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, 162. 
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perlawanan antara dua orang yang berlawanan.
85

 Pada 

hakikatnya, perjanjian biasanya dilakukan oleh orang atau 

kelompok orang terhadap suatu masalah yang disepakati. 

Perjanjian tidak dapat dibatalkan kecuali oleh kedua pihak yang 

melakukan perjanjian. Pembatalan perjanjian oleh salah satu 

pihak baik disengaja atau tidak merupakan pelanggaran. Akan 

tetapi, dalam kenyataan tidak semua orang dapat menepati 

perjanjian; pihak yang satu menepati perjanjian, pihak yang lain 

melakukan pelanggaran atau wanprestasi atau perlawanan. 

Dengan demikian, akan timbul perlawanan dari pihak lain 

sehingga menjadi suatu perselisihan atau persengketaan antara 

para pihak yang melakukan perjanjian.
86

 

Dalam perspektif Islam, subjek atau para pihak yang 

melakukan perjanjian disebut mushalih. Perkara yang menjadi 

objek perselisihan atau persengketaan disebut mushalih anhu. 

Pihak-pihak yang memberi jasa hukum dalam menyelesaikan 

permasalahan atau persengketaan disebut mushalih alaihi atau 

badalush shulhu.
87

 Mendamaikan perselisihan diantara manusia 

merupakan kewajiban dan termasuk pekerjaan yang mulia 

(offisium nobile). Allah berfirman dalam Q.S al-Hujurat ayat 9: 

                             

                             

                       

         

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman 

itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi 

                                                           
85 Hartini, Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif, 189. 
86 Ibid., 52. 
87 Suhwrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 

2000), 37. 
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kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, 

hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai 

surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, 

damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan 

hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai 

orang-orang yang Berlaku adil”. (Q.S. Al-Hujurat [49]: 9). 

 

Ayat di atas mengisyaratkan apabila terjadi perselisihan 

atau pertengkaran maka harus diupayakan penyelesaian damai 

bila salah satu pihak melakukan pelanggaran dalam perjanjian 

tersebut haruslah diberi sanksi hukum secara tegas. Sanksi 

hukum dalam hal ini harus melaksanakan kewajiban atau 

mengembalikan hak orang lain yang dirampasnya. Bila sudah 

melaksanakan kewajiban tersebut maka damaikan kembali. 

Maka jika mencermati dari uraian tersebut di atas bahwa di 

dalam Islampun sudah mengenal mengenai jasa pemberian 

bantuan hukum atau advokasi yang dalam hal ini dibagi dalam 

beberapa kategori yaitu untuk hakam sendiri ini ialah lebih 

kepada wilayah kekuasaan kehakiman dimana ini merupakan 

keputusan-keputusan yang diambil mengenai suatu kasus yang 

kemudian akan menimbulkan suatu ketetapan hukum yang akan 

dijadikan dasar untuk suatu kasus ataupun persoalan yang sama. 

Sementara itu mengenai mufti ialah kedudukannya sama dengan 

advokat atau tim advokasi yang memiliki prioritas tugas untuk 

memberikan bantuan hukum berupa konsultasi hukum dan 

menemukan suatu cara untuk bagaimana mencari jalan keluar 

atau memecahkan mengenai suatu persoalan atau kasus untuk 

diselesaikan namun terdapat sedikit perbedaan bahwa jikalau 

dalam hukum Islam keputusan daripada mufti ini ialah akan 

dijadikan sebagai fatwa dalam persoalan yang sedang 

dipersoalkan ini. 

Kemudian untuk mushalih sendiri ialah merupakan suatu 

pemberian jasa bantuan hukum yang lebih mengarah kepada hal 

bermuamalah yang dalam hal ini ialah lebih mengurusi 

bagaimana kesepakatan antar pihak yang satu dengan pihak 
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yang lain mengenai transaksi suatu hal dalam kesepakatannya 

agar dari salah satu pihak yang sedang dalam menjalin 

kesepakatan tersebut saling menjaga apa yang sudah disepakati 

dan tidak melakukan pelanggaran serta untuk tetap 

menghormati hak-hak satu sama lain agar salah satu dari pihak 

tersebut tidak ada yang dirugikan. 

 

E. Teori Peran 

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila 

seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan 

antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu 

pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang 

satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.
88

 

Teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun 

disiplin ilmu selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan 

masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam 

ketiga ilmu tersebut istilah peran diambil dari dunia teater. Dalam 

teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu 

dan dalam posisinya sebagai tokoh itu mengharapkan berperilaku 

secara tertentu.
89

 Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut: 

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Peran merupakan suatu 

kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. 

2. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa 

peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari 

masyarakat. 

3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai 

instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa 

informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini 

dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan 

dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan 
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preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang 

bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan 

responsibel. 

4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan 

sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik 

melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat 

yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar 

pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan 

toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan 

kerancuan.
90

 

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan 

terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan 

suatu peran. Teori yang mendukung penelitian ini adalah role 

theory (teori peran). Teori Peran menekankan sifat individual 

sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan 

posisi yang ditempatinya di lingkungan kerjadan masyarakat. Teori 

Peran mencoba untuk menjelaskan interaksi antar individu dalam 

organisasi, berfokus pada peran yang merekamainkan.
91

 

Setiap peran adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, 

normadan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi 

perannya. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang 

berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku 

individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan 

faktor lainnya. Mereka menyatakan bahwa sebuah lingkungan 

organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai 

perilaku peran mereka.
92
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