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Penelotten ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran deskriptif 
tentang bak dan kewajiban timbal balik yar~ timbul aebagai aki
bat adanya perjanjian pemberian kuase entera pengacara dengan
client selaku pencari keadilan. Selain derlpada Itu, penellt1an
juga dimaksudkan pula untuk mendapatkan gambaran deskriptif pe
ribal intensitas penggunaan jasa pengacaraoleh penceri keadil
an dalam proses penanganan parkera perdata di £engadilan Nageri
Surabaya sntara tahun 1988 sid 1990. 

Metodologi panalitian yang digunakan sdalah stud! kenustakaan 
maupun stud1 dokumenter. Selain mengsdakan teIaah terbadap ber
bagsl baban bacaan yang terkait dengan masalab dan tujuan pene
lit1an, pula dilakukan penelusuran dan interpretas! terhadap
dokumen-dokumen pengadilan, khususnya di Pengadilan Nageri Sura-. 
bays, antara tabun 1988 Sid 1990. Adapun pemiliban lokas! pene
litian di Pengadilan Nageri Surabaya dengan alasan, babwa sebagai
pengadilan negeri kelas I, yang berada di ibukots prop1nsi, memi
11k! jumlah serta variasi perkara (perdata) yang lebih banyak dan 
beragam dibandingkan dengan pengadil~n-pengadilan neher! lain di 
Ja.~ Timur. Dimaksudkan data yang diperolsh, cukup representatif
untuk meuggambarkan keadsan pada umumnya di Jawa Timur. 

Data yang diperolah kemudian dianalisis Berta diinterpretasi, oe
hiugga mampu men,ajlkan gambaran babwa jumlah parkera perdata yang
diajukan ke Pe~adilan Negeri Surabaya tabun 1988 sid 1990 bamplr 
sehagian besar (+ 95%) berbentuk gugatan, sedangkan perband1ngan 
antera yang menggunakan dan tidak menggunakan jaea pengacara bamp.ir
eelmbang t~ 50%). Hal ini mencerminkan hahwa kesadaran akan arti 
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penting profesi pengacara di kalangan pencari keadilan sudah 
cukup tinggi. Adapun tentang hak dan kewaji~an timbal balik 
yang timbul aebagai akibat adanya perjanjian pemberian kuasa 
antara pengacara dengan clientnya. "elain telah diatur s ecara 
umum dslsm peraturan perundang-undangan (B.W.), juga terdapat
dalam kede etik profesi psngacara, serta kadang pula diperjan
jikan s ecara khusus di antara mereka. 
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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah S. w. T. 

yang ataa segala racbmat dAn karuntaNya maka laporan penelitian 

ini dapat diseleaaikan. ~enyadari segala kekurangan yang ada dan 

;jnga keterbataaan waktu yang teraedia, maka tentunya has 11 pene

litian 1n1 mssih belum dapat dikatakan aepenuhnya aempurna. Akan 

tetapi dengan eegala upaya akhirnya penelitlan ini dapat dieajl

kan sebagaimana "danya. 

Semoga baail penelltlan int bermanfaat bag! perkembangan 

ilmu hukum khuauanya. Saran serta krltik untuk penyempurnaan hasil 

penelitlan lni amat dlharapkan. Akhirnya tak lupa kami menyampai

kan ucapan terima kaaih kepada para pibak yang telah membantu pe

nyeleaalan penelitian lni. 

Surabaya, Maret 1993 

Penelitl. 
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