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MOTTO 
 

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

( QS. Alam-Nasyrah ayat 5) 

 

“Work is love made visible, and if you cannot work with love but only distaste, it 

is better that you should leave your work and sit at the gate of the temple and take 

alms of those who work with joy.” 

(Khalil Gibran, “The Prophet”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv 



PERSEMBAHAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skripsi ini, penulis persembahkan untuk : 

1. Alm. Bapak. dan ibuku tercinta, yang 

telah membesarkan, merawat dan 

menjagaku dengan perhatian, doa dan 

kasih sayangnya ; 

2. Saudara-saudara dan Keluarga besar, 

yang selalu mendukungku ; 

3. Keluarga besar E-think, yang selalu 

mengingatkanku ; 

4. Vivin Merriana, seorang terkasih yang 

akan mendampingiku dunia dan akhirat 

(Amin) ; 

5. Almamater. 

 

 

 

v 



KATA PENGANTAR 
 

Assalamu`alaikum Wr. Wb 

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, 

yang hanya dengan limpahan rahmat dan ridho-Nya, penulis mampu 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Hak Imunitas Dan 

Malpraktek Advokat Serta Implementasinya Di Kota Surakarta”. 

 Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai 

derajat sarjana dalam ilmu hukum Universtas Muhammadiyah Surakarta. 

Penulisan skripsi dapat penulis selesaikan karena adanya bantuan dari berbagai 

pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan tulus ikhlas, penulis 

mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Dr. Aidul Fitriciada A, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Bapak Sudaryono, S.H, M.Hum.,Cd. Dr selaku Pembimbing I yang telah 

berkenan memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran-saran kepada 

penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

3. Ibu Kuswardani, S.H, M.H, selaku Pembimbing II yang telah memberikan 

arahan, masukan dan koreksi-koreksi dalam penulisan skripsi ini. 

4. Bapak Much Iksan, S.H, M.H, selaku Pembimbing Akademis. Terima 

kasih telah meluangkan waktu untuk mencari arsip-arsip KHS saya.  

5. Bapak/Ibu Dosen dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

6. Bapak Muhammad Taufik, S.H, M.M, selaku Ketua Peradi Cabang 

Surakarta 

7. Alm. Bapak dan Ibuku tercinta, yang telah membesarkan, merawat dan 

menjagaku dengan perhatian, doa dan kasih sayangnya. Terima kasih atas 

semua yang engkau berikan padaku. 

8. Saudara-saudaraku tersayang, dan Keluarga besar memberiku ketenangan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. 

vi 



9. Keluarga besar E-think, yang selalu mengingatkanku. 

10. Vivin Merriana, Keluarga, dan Dedek Ansyahvin, yang telah memberikan 

kasih sayang, semangat dan perhatian yang tulus tak terhingga untuk 

kehidupanku, dan membantu mencarikan bahan skripsi. 

11. Bachtiar Rahman dan Keluarga, terima kasih atas semua dukungan dan 

komputernya. 

12. Ario Angling Nurvandito dan Keluarga, terima kasih atas semua dukungan 

semua nasehat-nasehatnya. 

13.  Teman-teman FH`03 senasib dan seperjuangan dalam menempuh gelar 

Sarjana Hukum. 

14. Teman-temanku, Bodi, Andhi, Udin, Agung “Deli”, Agung. R, terima 

kasih atas persahabatan dan semangatnya dalam penyelesaian penelitian 

ini. 

15. Teman-teman kost, Tunjung, Wisnu, Jegil, Mas Daus terima kasih untuk 

karamahannya. 

16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kepada 

semuanya yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

Semoga amal kebaikan serta bantuan Bapak/Ibu, Saudara-saudara, serta 

Sahabat-sahabat yang telah berikan kepada penulis, senantiasa mendapat pahala 

dari ALLAH SWT. AMIN 

Akhir kata, dengan penuh kesadaran dan keterbatasan penulis hanya bisa 

mengucapkan banyak terima kasih atas terselesainya skripsi ini. Semoga karya 

yang berbentuk penulisan ini bisa bermanfaat dan dapat dimanfaatkan dengan 

sebaik-baiknya. 

Wassalamu`alaikum Wr. Wb 

 

Surakarta,                             2009 

 

 

Penulis 

vii 



 

DAFTAR ISI 
 

HALAMAN JUDUL ………………………………………………... i 

HALAMAN PERSETUJUAN ………………………………………. ii 

HALAMAN PENGESAHAN ……………………………………..... iii 

HALAMAN MOTTO ……………………………………………...... iv 

HALAMAN PERSEMBAHAN …………………………………….. v 

KATA PENGANTAR ………………………………………………. vi 

DAFTAR ISI ………………………………………………………… viii 

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………… 1 

A. Latar Belakang masalah …………………………………. 1 

B. Perumusan Masalah ……………………………………... 8 

C. Tujuan Penelitian ............................................................... 9 

D. Manfaat Penelitian ............................................................. 10 

E. Kerangka Pemikiran ........…………….............................. 11 

F. Metode Penelitian .............................................................. 16 

G. Sistematika Skripsi ………………………………………. 20 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ……………………………………. 22 

A. Pengertian Umum dan Ruang Lingkup Advokat ………… 22 

B. Pengertian Etika, Moral dan Kode Etik Advokat ............... 35 

C. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Advokat dan Klien ... 44 

D. Organisasi Advokat dan Dewan Kehormatan Advokat ... 51 

E. Tinjauan Tindak Pidana .................................................... 56 

F. Pengertian dan Ruang Lingkup Malpraktek Advokat ...... 62 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN …………….. 74 

A. Pengaturan Mengenai Hak Imunitas Dan Malpraktek  

Advokat Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 ........ 74 

B. Bentuk-Bentuk Pelanggaran (Malpraktek) Advokat  

Di Kota Surakarta ………………………………………... 104 

C. Penanggulangan Malpraktek Advokat................................ 126 

viii 



 

BAB IV PENUTUP …………………………………………………… 139 

A. Kesimpulan ………………………………………………… 139 

B. Saran ……………………………………………………….. 141 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ix 



ABSTRAKSI 
 

Undang-Undang tentang Advokat Nomor 18 tahun 2003 adalah untuk 

menyetarakan status profesi Advokat dengan profesi hukum lain Advokat 

sebagai unsur vital bagi pencarian kebenaran materiil dalam proses peradilan, 

terutama dari sudut kepentingan hukum klien. Pengaturan juga ditujukan 

untuk melindungi masyarakat dari jasa hukum yang diberikan Advokat di 

bawah standar.  

Undang-Undang tentang Advokat Nomor 18 tahun 2003, juga 

memberikan hak imunitas (kekebalan) untuk menjalankan tugas profesinya, 

dan kepentingan klien yang dibela. Pengaturan mengenai hak imunitas 

Advokat dan Malpraktek Advokat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 

Undang-Undang Advokat. Pengaturan mengenai hak imunitas Advokat dalam 

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 terdapat hak imunitas di dalam maupun 

diluar sidang pengadilan, dan hak-hak lain terdapat dalam Kode Etik Advokat 

Indonesia. Malpraktek Advokat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 

terkait masalah pelanggaran tugas, wewenang, hak, kewajiban, sumpah 

jabatan, pengawasan, dan penindakan.  

Malpraktek Advokat di Kota Surakarta persoalannya bukan pada 

undang-undang atau kode etiknya yang sebenarnya sudah memadai, tetapi 

lebih pada bagaimana melaksanakannya. Nantinya berkaitan dengan akan 

adanya wadah tunggal dan bagaimana mengatur Dewan Kehormatan (DK) 

Organisasi. 

x 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa setiap orang 

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil 

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, untuk itu advokat menjalankan 

tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk 

kepentingan  masyarakat pencari  keadilan, termasuk  usaha memberdayakan 

masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.  

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang 

Advokat, terdapat peraturan lain yang sehubungan dengan pengangkatan dan 

pemberhentian para advokat pada masa pemerintahan Hindia Belanda 

kedudukannya diatur dalam “Reglement op de Rechterlijke Organitatie en het 

Beleid der Yustitie in Indonesia”, disingkat “R. O”. (St. 1847 No. 23 jo. St 

1848 No. 57) dan ketentuan-ketentuan dalam “Bepalingen Betreffende het 

Costuum der Rechterlijke Ambtenaren en dat der Advocate Procureurs en 

Deurwaarders” (St. 1848 No.8).  

kesimpulan tersebut diatas maka dalam penyusunan skripsi ini penulis 

memberikan saran-saran sebagi berikut:Undang-Undang Mahkamah Agung 

No. 1/1950 yaitu tentang Undang-Undang tentang Susunan Kekuasaan dan 

Jalan Pengadilan Mahkamah Agung  

1
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Indonesia. Pasal 42 memberikan istilah “pemberi bantuan hukum” kata-kata 

“pembela”.1 Disamping itu masih ada peraturan-peraturan lainnya yang 

mengatur lebih lanjut tentang advokat seperti: 

1. Peraturan/ Keputusan/ Instruksi/ Surat Menteri Kehakiman tentang 

Advokat Pengacara. 

2. Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Mahkamah Agung. 

3. Peraturan/ Keputusan/ Instruksi/ Surat Edaran Petunjuk Mahkamah 

Agung. 

4. Peraturan dan Ketentuan Pengadilan-Pengadilan Tinggi. 

5. Peraturan dan Ketentuan Pengadilan-Pengadilan Negeri.2 

Undang-undang Darurat No. 1/1951 yang menentukan kembali 

berlakunya “Herziene Indonesisch Reglement” (St. 1941 No. 44) dalam 

Negara Republik Indonesia dipakai sebagai pedoman dalam Hukum Acara 

Pidana Sipil, mengenai tugas kewajiban Advokat, “procureur” dan para 

pemberi bantuan hukum dimuka persidangan diatur dalam “Herziene 

Indonesich Reglement” (HIR). 

Selain pengaturan di atas, juga diatur dalam Undang-Undang No.14 

Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, 

mengenai bantuan hukum baik di luar maupun di dalam persidangan telah 

diatur dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38.3 Dapat disimpulkan 

                                                 
1 Lasdin Wlas, Cakrawala Advokat Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1989. Hlm. 39. 
2 Rapaun Rambe, Teknik Praktek Advokat, PT. Grasindo, Jakarta, 2003. Hlm. 3. 
3 Lasdin Wlas, Op. Cit. Hlm. 46. 
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bahwa, adanya asas dimana seseorang mempunyai hak untuk memperoleh 

bantuan hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum, adanya penerapan 

asas Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu diberlakukannya 

asas praduga tak bersalah pada setiap tertuduh, adanya hak untuk 

berhubungan dengan advokat atau sebaliknya semenjak dilakukan 

pemeriksaan tanpa merugikan kepentingan dalam proses penyidikan hingga 

penuntutan.  

Lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

“KUHAP”. Dalam Undang-undang ini hanya dijelaskan, “Penasehat Hukum 

adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar 

Undang-undang untuk memberi bantuan hukum” dengan menggunakan istilah 

penasehat hukum, bantuan hukum, kuasa dari beberapa pasal dalam Undang-

undang ini. 

Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai 

profesi terhormat (officium nobile) karena dengan profesi tersebut dapat 

memberikan bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien, 

baik di dalam maupun di luar pengadilan kepada pencari keadilan. Sebagai 

negara hukum maka adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di 

hadapan hukum (equality before the law). 

Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah 

satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. 

Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum, dimana saat 
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menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, 

pemberi pendapat hukum atau menjadi kuasa hukum  untuk dan atas nama 

kliennya.4 

Profesi hukum memiliki kode etik profesi sebagai sarana kontrol 

sosial sebagai kriteria dan prinsip profesional yang digariskan, selain itu dapat 

mencegah tekanan atau turut campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah 

atau oleh masyarakat dengan melakukan tingkatan standardisasi yang 

digunakan untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Kode etik 

sebenarnya adalah kristalisasi dari hal-hal yang biasanya sudah dianggap baik 

menurut pendapat umum serta didasarkan atas pertimbangan kepentingan 

profesi yang bersangkutan, untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik.5 

Tiap profesi, termasuk advokat menggunakan sistem etika terutama 

untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan 

menyediakan garis batas tata nilai yang bisa dijadikan acuan para profesional 

untuk menyelesaikan dilematik etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi 

pengembanan profesinya sehari-hari. Bahwa kode etik ibarat kompas yang 

memberikan atau menunjukan arah bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin 

mutu moral profesi di dalam masyarakat.  

Sedangkan fungsi dan tujuan kode etik dapat diartikan untuk 

menjunjung martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan 

para anggotanya dengan mengadakan larangan-larangan untuk melakukan 

                                                 
4 E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum, Penerbit Kanisius, 
Yogyakarta, 1995. Hlm. 33. 
5 E. Sumaryono, Ibid. Hlm. 37. 
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perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materil para 

anggotanya. Maka kode etik profesi adalah seperangkat kaedah perilaku 

sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi. 

Tujuan diaturnya profesi Advokat dalam Undang-Undang tentang 

Advokat Nomor 18 tahun 2003 adalah untuk menyetarakan status profesi 

Advokat dengan profesi hukum lain, juga untuk menyediakan struktur profesi 

hukum yang jelas agar dapat memperkuat akuntabililas publik dari 

penyelenggaraan peradilan (administration of justice), yaitu menjamin hak-

hak hukum klien aktual (klien yang tengah diwakili) maupun klien potensial 

(masyarakat luas). Advokat sebagai unsur vital bagi pencarian kebenaran 

materiil dalam proses peradilan, terutama dari sudut kepentingan hukum 

klien. Pengaturan juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari jasa 

hukum yang diberikan Advokat di bawah standar. Atau secara garis besar, 

pendekatan yang dipakai adalah perlindungan kepentingan pihak-pihak yang 

berperkara dan masyarakat pada umumnya, baik dalam proses peradilan 

maupun dari Advokat yang bertindak menyimpang.6 

Undang-Undang tentang Advokat Nomor 18 tahun 2003, juga 

memberikan hak imunitas (kekebalan) tersebut kepada para Advokat dalam 

menjalankan tugas profesinya. Sehingga advokat tidak dapat dihukum (pidana 

atau perdata) sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya itu.7 

                                                 
6www.pemantauperadilan.com/ruu%20tentang%20profesi%20advokat%20dan%20sejarah%20pen
gaturan%20advokat.pdf. Kadafi, Binziad, RUU Tentang Profesi Advokat Dan Sejarah Pengaturan 
Advokat Di Indonesia. Mengunduh Sabtu, 5 Mei 2007 Pukul 16:11:11. 
7 Dr. Munir Fuady, Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, advokat, Notaris, 
Kurator, dan Pengurus), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. Hlm. 29. 
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Dalam membela kepentingan klien advokat tidak boleh dihinggapi rasa takut 

dan harus membela dengan rasa aman, dilindungi oleh negara dalam 

melaksanakan pekerjaannya dan pembelaan separuh hati akan merugikan 

kepentingan klien yang dibela. Syaratnya, selama pembelaan dilakukan 

proporsional, tidak melanggar hukum dan relevan dengan perkara. 

Namun pada kenyataannya di masyarakat profesi Advokat terkadang 

menjadi bias di sebagian masyarakat, terutama yang berkaitan dengan 

perannya dalam memberikan jasa hukum. Ada sebagian masyarakat 

menganggap terhadap profesi ini sebagai orang yang sering memutar balikkan 

fakta. Profesi ini dianggap pekerjaan orang yang tidak mempunyai hati 

nurani, karena selalu membela orang-orang yang bersalah. Mendapatkan 

kesenangan atas penderitaan orang lain. 

Keberadaan Advokat di Indonesia sebagai “agent of law development” 

agen pembangunan hukum terlebih menjadi “agent of law enculturaion” agen 

membudidayakan hukum bagi masyarakat atau malah cenderung menjadi  

“agent of law commercialization” agen komersialisasi hukum dalam 

memberikan jasa hukum.8 Bila perilaku ini ditampilkan Advokat, maka 

hancurlah anggapan Advokat sebagai “officium nobile”. Profesi kemuliaan ini 

akan ternoda oleh praktek menyimpang yang dilakukan oleh segelintir 

Advokat dalam memberikan jasa hukum kepada klien atau masyarakat, yang 

imbas negatifnya sangat besar terhadap organisasi dan profesinya.  

                                                 
8 A. Rahmat Rosyadi, dan Hartini Sri, Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, Ghalia 
Indonesia, Jakarta, 2003. Hlm. 18. 
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Dimana justru diungkap oleh kalangan Advokat sendiri sebagai 

keprihatinan profesi. Saat ini perilaku menyimpang atau malpraktek yang 

dilakukan Advokat tidak sekedar isu dan bukan merupakan rahasia lagi, tetapi 

sudah menjadi kenyataan dalam praktek. Terlepas dari pro-kontra masyarakat 

terhadap peran Advokat, pada kenyataannya pemberian jasa hukum melalui 

Advokat bagi setiap warga negara telah berlangsung sejak lama. Hal ini 

dimaksudkan untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan serta 

menjunjung tinggi supremasi hukum untuk menjamin terselenggaranya 

negara hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Advokat pada awalnya merupakan “moral force” kekuatan moral yang 

dilakukan oleh sekelompok orang. Terutama terhadap masyarakat pencari 

keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dan tidak mempunyai akses 

terhadap bantuan hukum, Sehingga masyarakat dengan ketidak mampuan di 

bidang ekonomi, politik, pendidikan, kesempatan kerja dalam hukum pun 

masyarakat akan menjadi korban ketidak adilan. 

Sejalan dengan perkembangan kehidupan dan kesadaran masyarakat 

di berbagai bidang, khususnya bidang hukum. Jasa hukum melalui Advokat 

dewasa ini berkembang menjadi kekuatan institusional.9 Dengan munculnya 

berbagai Organisasi Advokat yang dikelola secara profesional. 

Keberadaannya makin makin dibutuhkan masyarakat dalam membantu 

mencari keadilan dan menegakkan hukum untuk memperoleh hak-haknya 

kembali yang dirampas. 

                                                 
9 A. Rahmat Rosyadi, dan Hartini Sri, Ibid. Hlm. 19. 
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Dalam menggunakan jasa Advokat, merupakan bentuk kebutuhan atas 

kesadaran hukumnya sendiri atau memang akibat peran Advokat yang terlalu 

agresif dalam mempengaruhi klien untuk berperkara di pengadilan demi 

kepentingan Advokat. Dalam perkembangannya perlu meningkatkan 

kesadaran hukum demi tegaknya kebenaran, keadilan, tanpa diskriminatif.  

Pemberian bantuan hukum yang ditujukan kepada setiap orang 

memiliki hubungan erat dengan “equality before the law” dan “acces to legal 

councel” yang menjamin “justice for all” keadilan bagi semua orang.10 

Oleh karena itu, keberadaan Advokat dalam memberikan jasa hukum 

bagi para pihak yang menyelesaikan perkara di pengadilan menjadi sangat 

menarik untuk diteliti dari aspek yuridis. Kajian ini dilandasi dengan suatu 

kerangka pemikiran bahwa penyelesaian perkara dengan menggunakan jasa 

Advokat, selain secara yuridis, mempunyai landasan hukum yang sangat kuat.  

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik menulis skripsi dengan 

judul: “ANALISIS YURIDIS HAK IMUNITAS DAN MALPRAKTEK 

ADVOKAT SERTA IMPLEMENTASINYA DI KOTA SURAKARTA” 

 

B. Perumusan Masalah  

Perumusan masalah merupakan hal penting  dalam suatu penelitian. 

Karena dengan perumusan masalah seorang peneliti telah mengidentifikasi 

                                                 
10 A. Rahmat Rosyadi, dan Hartini Sri, Ibid. Hlm. 19. 
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persoalan yang diteliti sehingga sehingga sasaran yang hendak dicapai 

menjadi jelas, terarah dan sesuai sasaran. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan mengenai hak imunitas dan malpraktek Advokat 

dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003? 

2. Bagaimanakah bentuk-bentuk malpraktek Advokat di Kota Surakarta? 

3. Bagaimanakah upaya penanggulangan malpraktek Advokat di Kota 

Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Suatu kegiatan harus memiliki tujuan yang jelas, hal ini diperlukan 

untuk memberi arah dalam melangkah sesuai maksud penelitian. Rumusan 

tujuan penelitian hukum selalu konsisten  dengan rumusan masalah. Dengan 

banyaknya rumusan masalah jelas, rumusan tujuan penelitian akan jelas. 

Apabila masalah dirumuskan secara rinci, tujuan penelitian juga dirumuskan 

secara rinci.  

Penelitian ini betujuan untuk:  

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan 

dalam pengaturan hak imunitas dan malpraktek  dalam menggunakan jasa 

Advokat menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003; 
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2. Mendeskripsikan dan menjelaskan bentuk-bentuk malpraktek Advokat 

yang terjadi di Surakarta; dan  

3. Mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai Undang-Undang No. 18 

Tahun 2003 ini sudah diterapkan oleh praktisi hukum dan masyarakat, 

sehingga dalam hukum tersebut tidak merugikan klien atau masyarakat 

pada umumnya;  

4. Mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban masing-

masing, sehingga klien dapat menggunakan jasa Advokat secara layak. 

5. Mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai upaya-upaya 

penanggulangan malpraktek Advokat. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Sebuah kajian bagaimanapun bentuk dan isinya diharapkan 

mempunyai dampak positif terhadap objeknya dan diharapkan bermanfaat. 

Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Secara teoritis berguna sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, dengan upaya pengembangan wawasan keilmuan peneliti, 

pengembangan teori ilmu hukum, dan pengembangan bacaan yang 

bermutu bagi pendidikan hukum; 
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2. Kesadaran masyarakat sebagai subjek atau objek hukum yang mempunyai 

hak mendapat jasa hukum yang layak dari Advokat; 

3. Praktisi hukum baik hakim, polisi, jaksa, khususnya Advokat agar dapat 

berperan sebagaimana mestinya mengenai tugas kewajiban, hak dan 

fungsinya; 

4. Lingkungan peradilan agar dapat menjalin kemitraan dengan Advokat, 

juga Advokat dengan klien; dan 

5. Pemerintah dan Organisasi Advokat, supaya dapat mengawasi dan 

menindak Advokat melalui peraturan dan perundang-undangan dan 

melalui kode etik/moral, sehingga dapat mengendalikan Advokat apabila 

terjadi penyimpangan tanpa mengurangi hak dan kebebasan Advokat. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

 Pekerjaan Advokat termasuk dalam suatu profesi, yang merupakan profesi 

mulia (nobile officum). Dalam hal ini merupakan salah satu jenis profesi hukum, 

disamping profesi hukum lainnya. Tidak semua pekerjaan dapat disebut profesi. 

Hanya pekerjaan tertentu saja yang merupakan  profesi. 

Dengan demkian, pekerjaan secara umum, yaitu pekerjaan apa saja yang 

mengutamakan kemampuan fisik, baik sementara atau tetap dengan tujuan 

memperoleh pendapatan (upah).11 Dari hal diatas maka profesi memiliki kriteria:  

                                                 
11 Prof. Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, PT. Citra Aditya Bakti., Bandung, 2006. 

Hlm. 57. 



 12

1. Meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi); 

2. Berdasar keahlian dan keterampilan khusus; bersifat tetap dan terus-

menerus; 

3. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan);  

4. Bertanggung jawab pada diri sendiri dan masyarakat terkelompok dalam 

suatu organisasi; 

5. Terkelompok dalam suatu organisasi.12 

Profesi menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral 

merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. 

Kebutuhan tertinggi yang seharusnya ada oleh setiap penyandang profesi 

merupakan kebutuhan akan aktualisasi diri, akan tampak pada profesi yang 

berpredikat luhur (officium nobile).13  

Setiap professional dituntut untuk bertindak sesuai dengan cita-cita dan 

tuntutan profesi serta harus bertindak objektif yang bebas dari rasa malu, 

sentimen, benci, sikap malas, dan tanpa tekanan dari mana pun. Profesi yang 

dimaksud bagi Advokat harus memenuhi delapan persyaratan, yaitu berilmu, 

bebas, mengabdi kepentingan umum, hubungan dengan klien, rahasia profesi, 

kode etik dan peradilan kode etik serta honorarium yang insidental.14 

                                                 
12 Prof. Abdulkadir Muhammad, Ibid. Hlm. 58. 
13 Shidarta, Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, PT. Refika Aditama, 

Bandung, 2006. Hlm. 107. 
14 Lasdin Wlas, Op. Cit. Hlm. 12. 
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Profesi mulia adalah profesi yang erat hubungannya dengan 

kemanusiaan.15 Oleh karena itu profesi hukum adalah kelompok profesi yang 

berkenaan dengan bidang hukum. Pengemban profesi hukum tersebut bekerja 

secara profesional dan fungsional, disamping itu harus memiliki tingkat ketelitian, 

kehati-hatian, ketekunan, kritis, dan pengabdian yang tinggi karena mereka 

bertanggung jawab pada diri sendiri, kepada masyarakat, bahkan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, dan mampu bekerja sesuai dengan kode etik profesinya.16 

Dalam menjalankan profesinya, Advokat harus memegang teguh sumpah 

Advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran17. Advokat 

dalam membela, bertindak dan menunaikan tugasnya harus selalu memasukkan ke 

dalam pertimbangannya kewajiban terhadap klien, terhadap pengadilan, terhadap 

diri sendiri, dan terhadap Negara.18 

Advokat merupakan profesi yang bebas (free profession; vrij beroep), 

yang tidak tunduk pada hirarki jabatan dan tidak tunduk pada perintah atasan, dan 

hanya menerima perintah atau order atau kuasa dari klien berdasarkan perjanjian 

yang bebas, baik yang tertulis, ataupun yang tidak tertulis, yang tunduk pada kode 

etik profesi Advokat, tidak tunduk pada kekuasaan politik, yang mempunyai 

kewajiban dan tanggung jawab publik.19 

Sudah merupakan suatu keharusan professional jika setiap profesi, 

termasuk Advokat, harus memiliki kode etik profesionalnya. Kode etik profesi ini 

                                                 
15 Dr. Munir Fuady, Op. Cit. Hlm. 1. 
16 Prof. Abdulkadir Muhammad, Op. Cit. Hlm. 62. 
17 Rapaun Rambe, Op. Cit. Hlm. 33. 
18 Rapaun Rambe, Ibid. Hlm.35 
19 Rapaun Rambe, Ibid. Hlm. 37. 
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bertujuan agar ada pedoman moral bagi seorang professional dalam bertindak 

menjalankan tugas profesinya itu.20 Kode etik memang merupakan prinsip-prinsip 

moral yang melekat pada suatu profesi yang disusun secara sistematis. Ini berarti, 

tanpa kode etik yang sengaja disusun secara sistematis itupun suatu profesi tetap 

bisa berjalan karena prinsip-prinsip moral tersebut sebenarnya sudah melekat pada 

profesi itu.21 Maka ketentuan tersebut diartikan telah menyamakan pelanggaran 

kode etik sebagai tindak pidana.22  

Suatu identifikasi yang tidak sepenuhnya tepat, mengingat adanya 

perbedaan antara karakter kode etik dan norma hukum positif. Dalam hubungan 

dengan peningkatan kedisiplinan kepada para Advokat, Undang-Undang Advokat 

Nomor 18 tahun 2003 telah ditentukan beberapa jenis tindakan disiplin yang 

dapat dijatuhkan oleh Organisasi Advokat. 

Undang-Undang Advokat mengakui hak imunitas secara sangat terbatas, 

yang diatur dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Undang-Undang Advokat Nomor 

18 Tahun 2003. Hak imunitas tersebut diberikan oleh Undang-Undang Advokat 

kepada para Advokat, baik hak imunitas di luar sidang pengadilan maupun hak 

imunitas di dalam sidang pengadilan. 

Undang-Undang Advokat dengan tegas mengakui bahwa Advokat adalah 

penegak hukum, yang mempunyai kedudukan setara dengan para penegak hukum 

lainnya, yaitu Hakim, Polisi, Jaksa. Seperti dalam Pasal 5 ayat (1) dari Undang-

                                                 
20 Dr. Munir Fuady, Op. Cit. Hlm. 10. 
21 Shidarta, Op. Cit. Hlm. 107. 
22 Shidarta, Ibid. Hlm. 109. 
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Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Kedudukan Advokat sebagai penegak 

hukum ini sering disebut-sebut dengan istilah “officer of the court”. 23 

Sebagai “officer of the court”, Advokat harus tunduk dan patuh terhadap 

aturan main yang ada di pengadilan. Lebih dari itu, advokat haruslah selalu 

bertingkah laku yang sesuai dengan kemuliaan dan kewibawaan pengadilan. 

Advokat tidak boleh berperilaku tercela yang dapat mencoreng kewibawaan. Para 

Advokat dan pengacara tidak perlu marah jika profesi itu dikategorikan sebagai 

“profesi sampah”, tetapi sampah yang dicemburui, bukankah sementara penegak 

hukum juga mau menjadi Advokat kalo sudah nanti pensiun?24 

Dalam aturan main dan etika bagi Advokat yang menjalankan tugasnya, 

mempunyai salah satu prinsip utama mengenai “conflik of interest” konflik 

kepentingan tertentu. Prinsip ini melarang advokat menjalankan tugas yang 

memiliki konflik kepentingan, yang dapat merugikan  kepentingan kliennya.25 Hal 

ini diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia, dalam bagian hubungan dengan 

klien. Dimana Advokat dilarang mewakili 2 (dua) klien yang saling bertentangan 

kepentingannya. 

Apabila Advokat dalam menjalankan tugasnya itu melakukan hal-hal yang 

merugikan kepentingan kliennya atau merugikan kepentingan orang lain, ada 

kemungkinan Advokat tersebut melakukan apa yang disebut dengan malpraktek 

(malpractice) dari Advokat.26 Meskipun pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

                                                 
23 Dr. Munir Fuady, Op. Cit. Hlm. 33. 
24 Taufiq, Muhammad dan Moegono, Moralitas Penegak Hukum dan Advokat “profesi Sampah”, 
JP Books, Surakarta, 2007. Hlm. 149. 
25 Dr. Munir Fuady, Op. Cit. Hlm. 66. 
26 Dr. Munir Fuady, Op. Cit. Hlm. 75. 
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2003 mengakui adanya hak imunitas dan hak “privilege”, tetapi dengan tegas hak 

ini hanya bersifat terbatas dan dapat dibuktikan jika terdapat malpraktek.  

Pengawasan terhadap sebuah lembaga atau profesi apapun diperlukan 

untuk menjamin terselenggarakannya kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan 

dan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dapat dilakukan baik secara 

preventif untuk mencegah penyimpangan lebih dini maupun bersifat kuratif 

sebagai tindakan setelah terjadi penyimpangan. Pengawasan sehari-hari atas 

advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat, ketentuan lebih lanjut diatur dengan 

keputusan Organisasi Advokat.  

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian menggunakan pendekatan analisis normatif substansi hukum, 

yaitu analisis yuridis. Pada analisis yuridis, peneliti memperoleh masukan dari 

kalangan akademisi yang mempunyai tingkat analisis yang tinggi dan cermat 

berdasarkan data.27 Menggunakan pendekatan analisis kualitatif, mekanisme 

penelitian mengenai aturan hukum yang mengatur hak imunitas dan malpraktek 

Advokat dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini adalah normatif. Pendekatan normatif 

memfokuskan penelitiannya pada hukum tertulis. Penelitian ini memfokus 

pada inventarisasi dan sinkronisasi substansi hukum, pendekatan masalah 
                                                 
27 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. 

Hlm. 116-117. 
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yang sesuai adalah pendekatan normatif substansi hukum (approach of legal 

content analysis).28 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk 

memperoleh gambaran yang jelas dan cermat. Penelitian ini berusaha 

memberikan data selengkap mungkin atas objek penelitian mengenai hak 

imunitas dan malpraktek Advokat. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam Penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian mengenai 

Advokat di Kota Surakarta. Karena kedekatan wilayah penulis dengan 

Dewan Kehormatan Cabang Organisasi Advokat yang diteliti, sehingga 

paham seluk-beluk mengenai Advokat di Kota Surakarta. 

4. Sumber Data Penelitian 

Dalam Penelitian hukum normatif, data yang diperlukan adalah data 

sekunder. Data yang dikumpulkan untuk mempermudah penelitian dengan 

cara melakukan penelitian dokumen, berupa dokumen perundang-undangan 

maupun pendapat para ahli. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 

bahan hukum: 

a. Bahan hukum primer 

Berasal dari hukum, yaitu Undang-Undang tentang Advokat Nomor 18 

tahun 2003, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia 
                                                 
28 Abdulkadir Muhammad, Ibid. Hlm. 113. 
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(KUHAP), Kode Etik Advokat Indonesia, Hukum Acara Dewan 

Kehormatan Advokat, Putusan Dewan Kehormatan Cabang Organisasi 

Advokat di Surakarta. 

b. Bahan hukum sekunder 

Berasal dari ilmu pengetahuan hukum, yaitu data yang diperoleh secara 

tidak langsung, yaitu dari bahan dokumentasi laporan pengaduan klien 

kepada Organisasi Advokat dan pendapat hukum para ahli ini dapat 

berupa wawancara yang mendalam dilakukan dengan pihak-pihak yang 

terlibat yang berhubungan dengan permasalahan hak Imunitas dan 

malpraktek Advokat. 

5. Teknik Pengumpulan  Data 

Pengumpulan data  dilakukan melalui inventarisasi perundang-undangan, 

jurisprudensi (dalam hal ini Keputusan Dewan Kehormatan Cabang 

Surakarta Organisasi Advokat), buku karya tulis di bidang hukum, dan studi 

catatan hukum lainnya.29  

Kegiatan yang yang dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap berikut: 

a. Penentuan data sekunder, berupa perundang-undangan, jurisprudensi, 

dokumen hukum catatan hukum, dan literatur bidang ilmu pengetahuan 

hukum. 

b. Inventarisasi data sekunder yang diperlukan, yaitu proses mencari dan 

mengenal bahan hukum berupa ketentuan pasal-pasal perundang-

                                                 
29 Abdulkadir Muhammad, Ibid. Hlm. 125. 
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undangan, pengutipan dan pencatatan segala bahan hukum lain yang 

relevan dengan rumusan masalah. 

c. Pengkajian dan pembahasan data yang terkumpul guna menentukan 

relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.30 

d. Wawancara, pengumpulan data dengan mengadakan wawancara 

langsung dengan responden digunakan untuk pendapat hukum yang 

bersangkutan dengan kebutuhan dan rumusan masalah. 31 

6. Teknik Analisis Data 

Data yang sudah terkumpul dilakukan analisis normatif yaitu dengan cara 

Inventarisasi dan sinkronisasi data. Dilakukan baik secara vertikal maupun 

horizontal.  

Analisis data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif, artinya 

menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak 

tumpang tindih, efektif, sehingga memudahkan mendeskripsikan dan 

menjelaskan hasil analisis32 

Kemudian hasil analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan secara Induktif 

yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang 

didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus dan selanjutnya dari 

beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan rekomendasi. 

 

                                                 
30 Abdulkadir Muhammad, Ibid. Hlm 125. 
31 New Justissica, Jurnal Hukum, Vol.1, 2006. Hlm. 39-40.  
32 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit. Hlm. 152. 
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G. Sistematika Skripsi 

Dalam penelitian ini akan diuraikan tentang sistematika penulisan sebagai 

gambaran tentang penulisan ilmiah secara keseluruhan hingga sub bab yang 

terkandung dalam skripsi ini. Sistematika skripsi memberikan gambaran dan 

mengemukakan garis besar skripsi agar mempermudah di dalam mempelajari 

seluruh isinya.33  

Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut: 

Pendahuluan, pendahuluan ini berisikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

Tinjauan pustaka, tinjauan pustaka yang berisi tentang pengertian umum 

serta ruang lingkup Advokat, pengertian etika, moral dan kode etik Advokat, 

pengertian dan ruang lingkup hak Advokat dan klien, Organisasi Advokat dan 

Dewan Kehormatan Advokat, Tinjauan Tindak Pidana, pengertian dan ruang 

lingkup malpraktek Advokat. 

Hasil penelitian dan pembahasan, hasil penelitian dan pembahasan yang 

berisikan analisis yuridis hak imunitas Advokat, pengaturan mengenai hak 

imunitas dan malpraktek Advokat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, 

bentuk-bentuk pelanggaran (malpraktek) Advokat di Kota Surakarta. Upaya 

penanggulangan malpraktek Advokat di Kota Surakarta 

                                                 
33 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. 1980. Hlm. 250. 
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Penutup, penutup ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

 

A. Pengertian Umum dan  Ruang Lingkup Advokat 

Perkataan “Advocaat” secara etimologis berasal dari bahasa Latin, 

yaitu “Advocare” yang berarti “to defend, to call to one’s aid to vouch or 

warrant”. Sedang dalam bahasa Inggris “Advocate” berarti: “to speak in 

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

publicly.”33 

Advokat secara terminologis, berarti seorang ahli hukum yang 

memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum.34 Bantuan atau 

pertolongan ini bersifat memberi nasihat-nasihat sebagai jasa-jasa baik, dalam 

perkembangannya kemudian dapat diminta oleh siapapun yang memerlukan, 

membutuhkannya untuk beracara dalam hukum. Jasa hukum adalah jasa yang 

diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, menjalankan 

kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum 

lain untuk kepentingan hukum klien.35 

Perkataan Advokat dengan istilah demikian sebenarnya telah 

mengandung nilai-nilai historis dengan tidak merubah kata aslinya, oleh 

karena itu, lebih tepat dan dapat dipertahankan dengan menulis “Advokat”. 

                                                 
33 Frans Hendra Winarta, Advokat Indonesia, Cita, Idealisme, dan Keprihatinan, Sinar Harapan, 
Jakarta, 1995. Hlm. 72. 
34 Lasdin Wlas, Op. Cit. 1989. Hlm. 2 
35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang “Advokat” Pasal 1 Ayat (2).  
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Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan WJS. Poerwadarminta 

terbitan PN Balai Pustaka 1976 disebutkan: Advokat adalah Pengacara atau 

ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasehat atau pembela 

perkara dalam pengadilan.36 Istilah advokat sudah dikenal ratusan tahun yang 

lalu dan identik dengan “advocato”, “attorney”, “rechtsanwalt”, “barrister”, 

“procureurs”, “advocaat”, “abogado” dan lain sebagainya di Eropa yang 

kemudian diambil alih oleh negara-negara jajahannya. Kata advokat berasal 

dari bahasa Latin, “advocare”, yang berarti “to defend, to call to one’s aid, to 

vouch or to warrant.”37 

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di 

dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan 

ketentuan Undang-Undang Advokat sesuai dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 Ayat (1). 

Pengertian lengkap terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 

Pasal 1 mengenai Advokat, antara lain:  

1. “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di 
dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan 
berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.  

2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan 
konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, 
mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk 
kepentingan hukum klien.” 

 
 

 

 
                                                 
36 Lasdin Wlas, Op.Cit. Hlm. 3 
37 www.komisihukum.go.id. Hendra Winarta, Frans, Dimensi Moral Profesi Advokat dan Pekerja        

Bantuan Hukum, 14 Juni 2006. Diakses Selasa, 25 November 2007 Pukul 11:12:09. 
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Pengertian lainnya yang terdapat pada Kode Etik Advokat Indonesia 

yaitu: 

a. “Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik 
didalam maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratan 
berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, 
Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara Praktek ataupun sebagai 
Konsultan Hukum. 

b. Honorarium adalah pembayaran kepada Advokat sebagai imbalan jasa 
Advokat berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian dengan 
kliennya.”38  

 
Undang-Undang Advokat membedakan antara Advokat Indonesia dan 

Advokat asing, dimana yang dimaksud dengan Advokat Indonesia adalah 

orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar 

Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang 

berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara 

Praktek ataupun sebagai Konsultan Hukum.39 Advokat asing adalah Advokat 

berkewarganegaraan asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang 

hukum asing atas izin Pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Advokat, 

dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor 

jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia.40 

Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh Advokat kepada 

masyarakat atau kliennya, sesungguhnya mempunyai landasan hukum. 

Perihal bantuan hukum termasuk didalamnya prinsip “equality before the 

law” dan “acces to legal councel”, dalam hukum positif Indonesia telah 

                                                 
38 Kode Etik Profesi Advokat Indonesia, Pasal 1. 
39 Kode Etik Profesi Advokat Indonesia, Pasal 1 Huruf (a). 
40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang “Advokat” Pasal 23 Ayat 
(1), dan (2). 
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diatur secara jelas dan tegas melalui Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Pasal 1 Ayat (9): 

 “Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara 
cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.” 

 
Landasan kerja Advokat sampai saat ini hanya menggunakan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan 

Kode Etik Profesi Advokat sebagai tatanan dalam menertibkan kerja mereka 

sendiri melalui berbagai Organisasi Advokat. Kelemahan ini jelas hanya 

mempunyai sanksi administratif saja dan tidak memiliki sanksi yuridis yang 

lebih berat bagi Advokat. Dengan kelemahan ini, maka banyak Advokat yang 

melakukan peran menyimpang dari tugas dan fungsinya. 

Pada dasarnya Advokat merupakan profesi bebas; dalam arti tidak ada 

batas kewenangan dalam melakukan bantuan, pembelaan, perwakilan, atau 

pendampingan terhadap kliennya. Kewenangan Advokat dalam memberikan 

batuan hukum kepada klien dalam perkara pidana diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHAP) diatur dalam Bab VII Pasal 54-62 dan 

Pasal 69-74 mengenai bantuan hukum. Demikian juga Advokat bebas 

melakukan tugasnya, baik yang berkaitan dengan kewenangan materi hukum 

atau wilayah praktek di lembaga peradilan manapun (perdata atau 

pidana)(Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung).   

Kewajiban secara harfiah dalam Kamus Umum Bahasa Inggris-

Indonesia, Indonesia-Inggris susunan WJS. Poerwadarminta terbitan PN Balai 

Pustaka 1976 disebutkan kewajiban dari kata “wajib” berasal dari kata 

“oblige” mempunyai arti mewajibkan; mengikat; mengharuskan, “due” 
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mempunyai arti kewajiban; keharusan, dan “necessary” mempunyai arti 

memaksa; perlu; sesuatu yang memaksa.  

Berdasarkan arti diatas maka dapat disimpulkan kewajiban adalah hal 

yang harus dilakukan, tidak boleh tidak melakukan/memenuhi, sudah 

sepatutnya. Dalam kaitannya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau 

penyelewengan dalam praktik profesi Advokat, dikenal adanya “normative 

ethic” yang terkandung ketentuan-ketentuan  seperti: 

1. Kewajiban pada diri sendiri; 

2. Kewajiban-kewajiban bagi masyarakat umum; 

3. Ketentuan-ketentuan tentang partnership; 

4. Kewajiban terhadap orang atau profesi yang dilayani.41 

Kewajiban yang terletak berdasarkan kaidah/norma hukum disebut 

kewajiban yuridis. Kewajiban yuridis yang menyatakan keharusan eksternal 

karena adanya hukum yang diberlakukan dan dipaksakan oleh pemerintah dan 

kewajiban yang menyentuh keharusan internal karena adanya kesadaran batin, 

sebagai suatu dorongan batin yang tak mungkin dihindari.42 

Tugas merupakan kewajiban, wajib adalah sesuatu yang dilakukan 

atau ditentukan untuk dilakukan. Kewajiban merupakan “beban” yang harus 

dilaksanakan.43 Pengertian beban disini tentu dalam arti luas, tidak selalu 

berkonotasi tidak menyenangkan demikian dapat diartikan sebagai kesediaan 

                                                 
41 E. Sumaryono, Op.Cit. Hlm. 75. Lihat: Oemar Seno Adji, Profesi Advokat, Erlangga, Jakarta, 

1991. hlm. 16. 
42 E. Sumaryono, Ibid. Hlm. 61. Lihat: Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 

1990. hlm. 46. 
43 Shidarta, Op. Cit. Hlm. 49. 



 27

dasariah untuk melakukan apa yang menjadi kewajibannya (kesadaran 

diri“tahu diri”).  

Kewajiban melahirkan suatu tanggung jawab atau responsibilitas 

(responsibility). Tanggung jawab dengan demikian dapat diartikan sebagai 

kesediaan dasariah untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.44 

Setiap bentuk tanggung jawab senantiasa menuntut pertanggungjawaban 

apabila perbuatan itu telah selesai dilakukan. Pertanggung jawaban ini adalah 

suatu tindakan memberi penjelasan yang dapat dibenarkan baik secara moral 

maupun secara hukum.45 

Tugas Advokat berarti sesuatu yang wajib dilakukan oleh Advokat 

dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat/kliennya.46 Oleh karena 

itu, Advokat dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada negara, 

masyarakat, pengadilan, klien, dan pihak lawannya. 

Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh para Advokat dalam 

Kode Etik Profesi Advokat Indonesia mengandung kewajiban-kewajiban 

yang yang oleh para Advokat dibebankan kepada dirinya sendiri, yaitu: 

1. Kepribadian Advokat: yang menyatakan pribadi yang bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa dan dalam tugasnya menjujung tinggi hukum 

berdasarkan pancasila dan UUD 1945 serta sumpah jabatan (Kode Etik 

Profesi Advokat Indonesia: Pasal 2):  

“Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam 
mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, 

                                                 
44 Shidarta, Loc. Cit. Hlm. 49. 
45 Shidarta, Ibid. Hlm. 50. 
46 A. Rahmat Rosyadi, dan Hartini Sri, Op. Cit. Hlm. 84. 



 28

luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung 
tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik 
Advokat serta sumpah jabatannya.”  

 
Tidak boleh bersikap diskriminatif (Pasal 3 (a)): 

“Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum 
kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum 
dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan 
bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan 
alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis 
kelamin, keyakinan politik dan atau kedudukan sosialnya.” 
 

2. Hubungan dengan klien: tuntutan kewajiban antara lain menyebutkan 

bahwa Advokat dalam mengurus perkara mendahulukan kepentingan 

klien daripada kepentingan pribadinya (Pasal 4 (d), (f)):  

d. “Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib 
mempertimbangkan kemampuan klien.” 

f. “Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan 
perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia 
menerima uang jasa.”  

 
tidak dibenarkan dengan sengaja membebani klien dengan biaya-biaya 

yang tidak perlu (Pasal 4 (e)): 

“Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang 
tidak perlu.” 
 

3. Hubungan dengan teman sejawat: Advokat antara lain berkewajiban 

untuk tidak menarik seorang klien dari teman sejawat (Pasal 5 (d)): 

“Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari 
teman sejawat.” 
 

4. Cara bertindak dan menangani perkara: ada kewajiban yang antara lain 

menyebutkan bahwa advokat tidak diperkenankan menambah catatan-

catatan pada berkas di dalam/di luar sidang meskipun hanya bersifat ”ad  

informandum” (Pasal 7 (c)): 
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“Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat 
menghubungi Hakim apabila bersama-sama dengan Advokat pihak 
lawan, dan apabila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang 
bersifat ”ad informandum” maka hendaknya seketika itu tembusan dari 
surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada Advokat 
pihak lawan.” 
 
 dan tidak dibenarkan menghubungi saksi-saksi pihak lawan untuk 

mendengar mereka dalam perkara yang bersangkutan (Pasal 7 (e)): 

“Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-
saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh 
jaksa penuntut umum dalam perkara pidana.” 
 

5. Ketentuan-ketentuan lain: seperti tidak boleh menawarkan jasanya, baik 

secara langsung maupun tidak langsung (Pasal 8 (b), (f)): 

“Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah 
dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan/atau 
bentuk yang berlebih lebihan.” 
“Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi 
dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai 
tindakan-tindakannya sebagai advokat mengenai perkara yang sedang 
atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang ia 
berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang 
wajib diperjuangkan setiap Advokat.” 
 

6. Pelaksanaan Kode Etik Profesi Advokat: diawasi dan dievaluasi oleh 

Dewan Kehormatan Advokat.47 

Termasuk kewajiban kuasa hukum antara lain: 

1. Menerima segala permintaan atau nasehat dari penasehat hukum 

atas segala hal dari yang kecil maupun yang besar, 

2. Tidak melakukan tindakan hukum apapun tanpa diketahui, tidak 

diperintahkan/disetujui klien-Advokat, 

                                                 
47 E. Sumaryono, Op. Cit. Hlm. 155. 
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3. Advokat tidak boleh memindahkan/menggunakan Advokat 

pengganti kepada advokat lain tanpa ada persetujuan klien-

Advokat. 

4. Dengan pemberian surat kuasa tersebut klien harus telah siap 

dengan konsekuensi pembayaran jasa/bantuan hukum sesuai kasus 

yang dihadapinya dengan persetujuan sebelumnya antara klien-

Advokat.  

Presepsi masyarakat terhadap tugas advokat sampai saat ini masih 

banyak yang salah paham. Banyak yang menganggap bahwa tugas advokat 

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

usaha negara, di depan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sesungguhnya 

pekerjaan Advokat tidak hanya bersifat litigasi, tetapi mencakup tugas lain di 

luar pengadilan bersifat nonlitigasi. 

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan, tugas Advokat 

adalah:  

1. Membela kepentingan masyarakat (publik defender) dan kliennya.  

2. Advokat dibutuhkan pada saat seseorang atau lebih anggota masyarakat 

menghadapi suatu masalah atau problem di bidang hukum.  

3. Dalam menjalankan tugasnya, selain harus disumpah terlebih dahulu 

sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.  

4. Dalam menjalankan tugasnya, ia juga harus memahami Kode Etik 

Profesi Advokat sebagai landasan moral dan sesuai undang-undang 

Advokat. 
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Tugas advokat dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat 

tidak terinci dalam uraian tugas (dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 

Tahun 2003), karena ia bukan pejabat negara sebagai pelaksana hukum. 

Tetapi merupakan profesi yang bergerak di bidang hukum untuk memberikan 

pembelaan, pendampingan, dan menjadi kuasa untuk dan atas nama kliennya.  

Advokat dalam menjalankan profesinya dilarang membeda-bedakan 

perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, ras, atau 

latar belakang sosial, dan budaya (lihat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 

18 ayat (1) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003). Memang ada 

kewajiban Advokat untuk tidak menolak klien. Akan tetapi, tidak begitu pada 

pandangan-pandangan modern saat ini sebagaimana diajarkan pada doktrin 

kebebasan memilih klien tersebut.48  

Selain alasan diskriminatif seperti tersebut diatas seorang advokat juga 

tidak dibenarkan menolak perkara bagi klien yang tidak mampu membayar 

“fee”-nya, maka Advokat juga diwajibkan untuk memberikan bantuan hukum 

cuma-cuma (lihat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-

Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003). Hanya saja aturan teknisnya dan 

yang menanggung biayanya harus diatur dalam peraturan pemerintah (lihat 

sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 

Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum 

Secara Cuma-Cuma) 

                                                 
48 Dr. Munir Fuady, Op. Cit. Hlm. 18. 



 32

Hubungan yang sangat khusus dan antara Advokat dan kliennya itu 

diakibatkan adanya suatu hubungan “fiduciary” antara Advokat dan kliennya. 

Hubungan tersebut, ada suatu kepercayaan yang penuh (trust and confidance) 

yang diberikan oleh kilen kepada Advokat tersebut. 

Hubungan “fiduciary” yang dimaksudkan untuk tugas “fiduciary 

duties” dari seorang Advokat adalah tugas yang terbit secara hukum (by the 

operation of law) dari suatu hubungan hukum yang menerbitkan hubungan 

“fiduciary” antara Advokat dan kliennya, yang menyebabkan advokat 

berkedudukan sebagai “trustee” dalam pengertian hukum “trust”, sehingga 

seorang Advokat mempunyai tanggung jawab moral dan hukum yang sangat 

tinggi terhadap kliennya, kemampuan (duty of care and skill), itikad baik, 

loyalitas, dan kejujuran terhadap kliennya, dengan derajat yang tinggi (high 

degree) dan tidak terbagi.49  

Hubungan “fiduciary” menerbitkan kewajiban “fiduciary duties” 

tersebut, jika antara advokat dan kliennya terjadi pemberian jasa hukum oleh 

Advokat, secara teoritis-yuridis, akan terjadi hubungan sebagai berikut: 

1. Hubungan “Fiduciaries” 

Yang menerbitkan “fiduciary duties”, termasuk “duty of loyalty” dari 

Advokat terhadap kliennya. 

2. Hubungan Keagenan 

Dalam ini Advokat sebagai penerima kuasa tidak boleh bertindak 

merugikan kepentingan pemberi kuasa. Hubungan keagenan menimbulkan 

                                                 
49 Dr. Munir Fuady, Ibid. Hlm. 42. 
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hubungan kontraktual yaitu hubungan kontrak antara Advokat dan 

kliennya dimana Advokat pada prinsipnya berjanji akan memberikan jasa 

hukum kepada kliennya sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh 

kliennya itu. Hubungan antara Advokat dan klien ini tunduk pula pada 

kaidah-kaidah hukum kontrak, dalam hal kontrak ini pemberian jasa 

tertentu, kontrak ini pemberian jasa tertentu, kontrak pemberian kuasa, 

atau kontrak keagenan. 

3. Hubungan Pemberian Kuasa 

Advokat sebagai penerima kuasa tidak boleh bertindak merugikan  

kepentingan pemberi kuasa.  

4. Hukum Pembuktian 

Oleh Advokat, fakta/data yang didapat dari kliennya tidak boleh 

digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.50 

Kata fungsi bermakna jabatan, faal, besaran dan kegunaan. Namun 

pengertian yang paling tepat yang sering dipakai pada fungsi ialah kata 

kegunaan. Makna fungsi bila dilihat dari kata kegunaan itu lebih cenderung 

kepada kegunaan pokok atau manfaat pokok.51 

Tugas dan fungsi dalam sebuah pekerjaan atau profesi apapun tidak 

dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Karena keduanya merupakan sistem 

kerja yang saling mendukung. Dalam menjalankan tugasnya, seorang 

Advokat harus berfungsi: 

a. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia; 
                                                 
50 Dr. Munir Fuady, Ibid. Hlm. 48-49. 
51 http://massofa.wordpress.com/2008/02/05/pengertian-fungsi-dan-jenis-pajak/ karya Sapri 
Nurmantu, Dasar-Dasar Perpajakan. Diakses Rabu, 04 Februari 2009. Pukul 11:17 
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b. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum indonesia; 

c. Melaksanakan Kode Etik Profesi Advokat; 

d. Memegang teguh sumpah Advokat dalam rangka menegakkan hukum, 

keadilan, dan kebenaran; 

e. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan dan 

kebenaran) dan moralitas; 

f. Menjunjung tinggi citra profesi advokat sebagai profesi terhormat 

(officium nobile); 

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

martabat Advokat; 

h. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan Advokat terhadap 

masyarakat; 

i. Menangani perkara-perkara sesuai Kode Etik Profesi Advokat; 

j. Membela klien dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab; 

k. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan keahlian dan 

pengetahuan yang merugikan masyarakat; 

l. Memelihara kepribadian Advokat; 

m. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun teman sejawat antara 

sesama Advokat yang didasarkan pada kejujuran, kerahasiaan, dan 

keterbukaan serta saling menghargai dan mempercayai; 

n. Memelihara persatuan dan kesatuan Advokat agar sesuai dengan wadah 

tunggal Organisasi Advokat; 

o. Memberikan pelayanan hukum (legal service); 
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p. Memberikan nasehat hukum (legal advice); 

q. Memberikan konsultasi hukum (legal consultation); 

r. Memberikan pendapat hukum (legal opinion); 

s. Menyusun kontrak-kontrak (legal drafting); 

t. Memberikan informasi hukum (legal information); 

u. Membela kepentingan klien (litigation); 

v. Mewakili klien di muka pengadilan (legal repcresentation); 

w. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada rakyat yng lemah 

dan tidak mampu (legal aid).52 

 

B. Pengertian Etika, Moral dan Kode Etik Profesi Advokat  

Etika  berasal dari bahasa Yunani “ethos” (jamaknya “ta etha”), yang 

berarti kebiasaan.53 Selain etika, juga dikenal kata “moral” atau “moralitas” 

yang berasal dari bahasa latin, yaitu “mos” (jamaknya “mores”), yang artinya 

juga kebiasaan.54 Oleh filsuf Yunani, Aristoteles, etika digunakan untuk 

menunjukkan filsafat moral yang menjelaskan fakta moral tentang nilai dan 

norma moral, perintah, tindakan kebajikan dan suara hati. 

Kata yang agak dekat dengan pengertian etika adalah moral. Kata 

moral yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, tabiat, watak, akhlak 

dan cara hidup. Secara etimologi, kata etika (bahasa Yunani) sama dengan arti 

                                                 
52 Ropaun Rambe, Op.Cit. Hlm. 28-29. 
53 Shidarta, Op. Cit. Hlm. 15. 
54 Shidarta, Loc.Cit. Hlm. 15. 
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kata moral (bahasa Latin), yaitu adat istiadat mengenai baik-buruk suatu 

perbuatan. Namun demikian moral tidak sama dengan etika.  

Moralitas merupakan kualitas yang terkandung di dalam perbuatan 

manusia, yang dengannya dapat menilai perbuatan itu benar atau salah, baik 

atau jahat. Moralitas menurut Austin Fagothey,dalam buku Right and Reason, 

dapat bersifat intrinsik dan dapat juga bersifat ekstrinsik. Moralitas intrinsik 

menetapkan sebuah perbuatan baik atau buruk secara terpisah atau terlepas 

dari ketentuan hukum positif yang ada. Menilai didasarkan atas esensi 

perbuatan itu sendiri, bukan karena diperintahkan atau dilarang oleh hukum 

(lex naturalis, natural law).55  

Moralitas ekstrinsik menetapkan perbuatan benar atau salah, 

disesuaikan dengan pola ”diperintahkan” atau ”dilarang” yang dinyatakan 

oleh penguasa atau pemerintah, melalui hukum positif (hukum manusia 

berdasarkan kekuasaan). Apapun bentuk dan aktualitasnya baik undang-

undang maupun kebiasaan dalam praktik penyelenggaraan negara 

negara/pemerintah.56 

Kata moral lebih mengacu pada baik-buruknya manusia sebagai 

manusia, menuntun manusia bagaimana seharusnya ia hidup atau apa yang 

boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan etika adalah ilmu, 

yakni pemikiran rasional, kritis dan sistematis tentang ajaran-ajaran moral. 

Etika menuntun seseorang untuk memahami mengapa atau atas dasar apa ia 

                                                 
55 E. Sumaryono, Ibid. Hlm. 51-52. Mengenai Makna Moralitas, lihat: Austin Fagothey, Right and 

Reason., The CV Mosby Co, St. Louis, 1953. hlm. 102-103. 
56 E. Sumaryono, Ibid. 
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harus mengikuti ajaran moral tertentu. Dalam artian ini, etika dapat disebut 

filsafat moral.57 

Etika menyangkut manusia sebagai perseorangan, hukum positif dan 

hukum adat menyangkut masyarakat. Etika memberi peraturan-peraturan 

untuk perseorangan, dimana etika menghendaki kesempurnaan manusia. 

Sebaliknya hukum positif/adat ditujukan pada manusia sebagai makhluk 

sosial menghendaki kesempurnaan masyarakat. 

Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat dan ketentuan-

ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut kalangan 

profesional. Profesional itu adalah orang yang menyandang suatu profesi 

tertentu disebut seorang profesional.58 Selanjutnya peraturan-peraturan 

mengenai profesi pada umumnya mengatur hak-hak yang mendasar dan 

mempunyai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku atau perbuatan dalam 

melaksanakan profesinya yang dalam banyak hal disalurkan melalui kode 

etik. 

Etika profesi dalam peraturan yang ditujukan kepada perseorangan 

yang menyandang pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian atau keterampilan 

tertentu.59 Profesi merupakan suatu konsep yang lebih spesifik dibandingkan 

dengan pekerjaan. Suatu profesi adalah pekerjaan, tetapi tidak semua 

pekerjaan merupakan profesi.60 

                                                 
57 www.komisihukum.go.id. Hendra Winarta, Frans, Dimensi Moral Profesi Advokat dan Pekerja        

Bantuan Hukum, 14 Juni 2006. Diakses Selasa, 25 November 2007 Pukul 11:12:09. 
58 www.komisihukum.go.id. Hendra Winarta, Frans, Ibid. Mengunduh Selasa, 25 November 2007 

Pukul 11:12:09. 
59 Ropaun Rambe, Op.Cit. Hlm. 41. 
60 Shidarta, Op.Cit. Hlm. 101. 
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Mengenai pengertian profesi, A.S.Hornby et al., menjelaskan arti 

“profesi” sebagai “Occupation, especially one requiring advanced education 

and special training (e.g.the law, medicine, often called the learned 

professions).”61 Penafsiran lepas sebagai berikut “Kedudukan membutuhkan 

pendidikan lanjutan dan pelatihan khusus.” 

Definisi “profesi” menurut Henry Campbell Black sebagai berikut:62 

“Profession: A vocation or Occupation requiring special, usually 
advanced, education knowledge, and skill; e.g. law or medical profession. 
Also refers to whole body of such profession. 

The labor and skill involved in a profession is prodominiantly mental 
or intellectual, rather than physical or manual. 

The term originally contemplated only theology, law, medicine, but as 
applications of science and learning are extended to other departments of 
affairs, other vocations also receive the name, which implies professed 
attainments in special knowledge as distinguished from more skill. 

Act of professing; a public declaration respecting something. 
Profession of faith in a religion.” 

  
Kesimpulan menurut penulis bahwa profesi adalah suatu pekerjaan 

yang membutuhkan persyaratan-persyaratan khusus, yang umumnya terkait 

dengan pekerjaan di bidang jasa, namun ciri ini bukan syarat mutlak, berupa: 

1. Ciri-ciri pengetahuan (intellectual character); 

                                                 
61 Shidarta, Ibid. Hlm. 101. Mengenai Batasan Profesi, lihat: A.S.Hornby et al., The Advanced 

Learner’s Dictionary of Current English . Ed. 2. Oxford University Pers, London, 1973. hlm. 
773. 

62 Shidarta, Loc.Cit. Hlm. 101. Mengenai Batasan Profesi, lihat: Black, Henry Campbell. Black’s 
Law Dictionary. Ed. 6. St. Paul: West Publishing, 1990. hlm. 1210. menurut penulis artinya: 
“Sebuah profesi: kedudukan atau jabatan yang membutuhkan keistimewaan, biasanya 
pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan, seperti hukum atau profesi medis. Juga untuk 
semua seperti profesi ini.  

Pekerja dan keterampilan profesi membutuhkan pengetahuan lebih, daripada kemampuan 
fisik. 

Aslinya hanya terbatas pada teologi, hukum, medis, tetapi aplikasi dari ilmu dan latihan 
tersebut meluas pada bagian lain yang berkaitan, kedudukan lain pun menerima hal serupa, 
dimana termasuk pekerjaan mempunyai pengetahuan khusus yang membedakan dari 
keterampilan lain. 

Sebagai pekerja profesi merupakan deklarasi umum untuk menghormati sesuatu, profesi 
merupakan keyakinan dari sebuah keimanan.” 
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2. Diabadikan untuk kepentingan orang lain (pengabdian kepada 

masyarakat); 

3. Keberhasilan tersebut bukan didasarkan pada keuntungan finansial. 

4. Didukung oleh adanya organisasi (association) profesi dan organisasi 

profesi tersebut antara lain menentukan berbagai ketentuan yang 

merupakan kode etik, serta pula tanggung jawab dalam memajukan dan 

menyebarkan profesi yang bersangkutan; dan 

5. Ditentukan adanya standar kualifikasi profesi. 

Profesi publik adalah suatu “moral community” (masyarakat moral) 

yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Mereka membentuk suatu profesi 

yang disatukan karena latar belakang pendidikan yang sama dan bersama-

sama memiliki keahlian yang tertutup bagi orang lain.63 Dengan demikian, 

profesi menjadikan suatu kelompok mempunyai kekuasaan tersendiri dan 

karena itu mempunyai tanggung jawab khusus. 

Profesionalisme tanpa etika menjadikannya “bebas sayap” (vleugel 

vrij) dalam arti tanpa kendali dan tanpa pengarahan. Sebaliknya, etika tanpa 

profesionalisme menjadikannya “lumpuh sayap” (vleugel lam) dalam arti 

tidak maju bahkan tidak tegak.64 

Secara umum bahwa profesi yang terikat dalam hubungan yang 

menjanjikan suatu usaha dituntut memiliki landasan intelektual dan standar 

kualifikasi yang lebih tinggi, dan mendapat penghargaan lebih tinggi pula dari 

masyarakat. Profesi-profesi luhur biasanya menjalin hubungan hukum dalam 
                                                 
63 www.komisihukum.go.id. Hendra Winarta, Frans, Op. Cit. Diakses Selasa, 25 November 2007 

Pukul 11:12:09. 
64 www.komisihukum.go.id/article_opinion.php. Hendra Winarta, Frans, Loc.Cit. 
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model perikatan seperti ini. Sebaliknya, profesi atau pekerjaan yang tidak 

berkategori luhur, lazimnya menggunakan perikatan yang menjanjikan hasil. 

Salah satu profesi yang keberadaannya berhubungan erat dengan 

kehidupan kita semua adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

aspirasi keadilan sosial, hak asasi manusia dan demokrasi.  

Hukum terdiri dari seperangkat peraturan-peraturan tentang perilaku 

manusia. Masih ada peraturan di luar tingkah laku atau perilaku hukum. 

Yakni segala peraturan itu mengandung petunjuk bagaimana manusia 

bertindak. Kemudian peraturan itu menimbulkan kewajiban-kewajiban bagi 

manusia, yang kemudian dinamakan etika. Dalam etika terdapat beberapa 

peraturan-peraturan yang lama kelamaan masyarakat sangat kompleks dan 

diadakan perincian.  

Manusia dalam hukum dan etika mempunyai dua segi kehidupan, 

manusia sebagai perseorangan (individu) dan manusia sebagai makhluk 

sosial. 

Perbedaan hukum dan etika, dipandang dari tujuan antara etika dan 

hukum terdapat perbedaan tujuan. Hukum bertujuan tata tertib masyarakat, 

sedangkan etika bertujuan menyempurnakan seseorang. 

Perbedaan dilihat dari isi substansi hukum dan etika berbeda pula. 

Hukum positif/adat menghendaki peraturan masyarakat yang baik. Etika 

ditujukan kesempurnaan seseorang. Meskipun ada perbedaan, tetapi 

perbedaan itu hanya “graduel” saja, tidak terlalu tajam. 
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Perbedaan dari cara ditaatinya hukum positif/adat sebagai peraturan 

tingkah laku dapat dibedakan dengan etika, juga cara bagaimana orang 

menjaminnya agar ditaati. 

Etika berakar dalam hati nurani manusia, jadi timbul dari kekuatan 

batin, kekuatan batin, kekuatan di dalam manusia, dalam hal ini tidak ada 

kekuatan luar yang memaksanya untuk menjalankan perintah, sifat perintah 

etika ialah harus dipenuhi secara sukarela, kekuasaan dibelakang etika ialah 

kekuasaan hati nurani manusia sendiri.65 

Hukum berbeda dengan Etika, karena di belakang hukum terdapat 

kekuasaan selain hati nurani. Masyarakat yang meletakkan peraturan-

peraturan pada kita, ada juga yang mempunyai alat-alat kekuasaan untuk 

memaksa.66 

Kode etik adalah prinsip-prinsip moral  yang melekat pada suatu 

profesi yang disusun secara sistematis67. Kode etik menjadi perlu karena 

jumlah penyandang profesi itu sudah semakin banyak serta tuntutan 

masyarakat juga makin bertambah kompleks. 

Kode Etik Profesi Advokat yang tergabung dalam Organisasi 

Advokat, PERADIN, telah ditetapkan dalam kongres PERADIN tahun 1969 

yang kemudian dikuatkan dalam Ikrar PERADIN tahun 1977. Anggaran 

Dasar IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) yang ditetapkan pada tanggal 17 

                                                 
65 Ropaun Rambe, Op.Cit. Hlm. 40. 
66 Ropaun Rambe, Loc. Cit. Hlm. 40. 
67 Shidarta, Op. Cit. Hlm. 96 
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Januari 1986 dalam menjelaskan untuk menjaga supaya setiap anggota 

menjunjung tinggi kehormatan profesi Advokat sesuai dengan kode etik.68 

Advokat sebagai profesi hukum memiliki kemampuan menguasai 

hukum Indonesia, menganalisa masalah-masalah hukum, menggunakan 

hukum dan prinsip-prinsip hukum untuk memecahkan masalah. Keahlian 

tersebut bukan hanya suatu kemampuan teknis saja, melainkan juga 

kemampuan menentukan sikap yang mendapatkan akarnya pada pengetahuan 

yang mendalam tentang makna hukum, serta membuktikan diri dalam 

kerelaan hati untuk menanamkan perasaan hukum dalam kesadaran 

masyarakat yang rawan terjadi berbagai penyimpangan atau penyelewengan. 

Kode Etika Profesi Advokat adalah pengaturan tentang perilaku 

anggota angota baik dalam interaksi sesama anggota atau rekan anggota 

organisasi Advokat lainnya maupun dalam kaitannya di muka pengadilan, 

baik beracara di dalam maupun di luar pengadilan.69 Arti lain dari kode etik 

adalah ketentuan atau norma yang mengatur sikap, perilaku, dan perbuatan 

yang boleh atau tidak boleh dilakukan seorang penasehat hukum dalam 

menjalankan kegiatan profesinya baik sewaktu beracara di muka persidangan 

maupun di luar pengadilan.70 

Pengertian kode etik tersebut kita batasi dalam artian, tulisan atau 

tanda-tanda etis yang mempunyai tujuan tertentu, mengandung norma-norma 

                                                 
68 Lasdin Wlas, Op.Cit. Hlm. 11. 
69 Ropaun Rambe, Op.Cit. Hlm. 45. 
70 Muhammad Sanusi, Kode Etik Penasehat, Pengertian, Penjabaran, dan Penerapannya, 

Kompilasi Khusus Advokat, AAI, Jakarta, 1997. Hlm. 9. 
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hidup yang etis, aturan tata susila sikap akhlak berbudi luhur yang 

pelaksanaannya di serahkan atas keinsyfan dan kesadaran dirinya sendiri.71 

Fungsi kode etik sangat penting dalam memberikan dukungan moral 

Advokat saat menjalankan profesinya. Karena itu Kode Etik Profesi Advokat 

diatur dalam Undang-undang Advokat pada Pasal 26 ayat 2: 

“Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan 
ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.”  
 
Setiap orang yang menjalankan profesi Advokat wajib tunduk dan 

mematuhi Kode Etik Profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan 

Kehormatan Organisasi Advokat. Taati dan patuh pada ketentuan suatu kode 

etik bagi advokat merupakan sikap moral dan kewajiban yang dilandasi 

dengan penuh rasa kesadaran diri secara sukarela akan tunduk kepadanya. 

Fungsi Kode Etik Profesi Advokat dapat dikelompokkan sebagai 

berikut; 

1. Kode etik dalam hubungan dengan kepribadian Advokat umumnya. 

2. Kode etik dalam hubungan Advokat dan kliennya. 

3. Kode etik dalam hubungan dengan sejawat. 

4. Kode etik dalam bertindak menangani perkara. 

5. Kode etik dalam hubungan Advokat terhadap hukum/undang-undang 

kekuasaan umum, dan para pejabat pengadilan.72   

 

 

                                                 
71 Lasdin Wlas, Op.Cit. Hlm. 11. 
72 Ropaun Rambe, Op.Cit. Hlm. 45. 
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C. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Advokat dan Klien 

Kamus Umum Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris susunan 

WJS. Poerwadarminta terbitan PN Balai Pustaka 1976 disebutkan berasal dari 

kata ”authority” mempunyai arti mempunyai kekuasaan, ”competency” 

mempunyai arti kecakapan; kemampuan; ”right” mempunyai arti hak; adil; 

tepat; benar; baik; lurus; menegakkan, ”property” mempunyai arti milik, 

punya, ”truth” mempunyai arti kenyataan; keadilan, ”privilege” mempunyai 

arti hak istimewa. Satjipto Rahardjo, hak mempunyai pengertian sempit dan 

luas. Hak dalam arti sempit yaitu :73) 

1. Pengalokasian kekuasaan yang dilakukan secara teratur atau 

2. Tuntutan kepada kepada orang lain untuk melaksanakan kewajibannya  

Pengertian dalam arti luas, yaitu pengalokasian kekuasaan yang dilakukan 

secara teratur atau tuntutan kepada orang lain untuk melaksanakan 

kewajibannya dengan adanya unsur kemerdekaan dan imunitas.  

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Hak itu memberi keleluasaan kepada 

individu untuk melaksanakannya, yang menonjol ialah segi aktif dalam 

hubungan hukum itu. Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, 

sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang 

diharapkan untuk dipenuhi.74 

Berdasarkan arti diatas maka dapat disimpulkan hak adalah kuasa atas 

sesuatu, hal yang benar, wewenang dan berkuasa. Hak manusia adalah hak 

                                                 
73 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991. Hlm. 53-61. 
74 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 
2005. Hlm 42-43 
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yang dianggap melekat pada setiap manusia, sebab berkaitan dengan realitas 

hidup manusia sendiri.75  

Jenis dan Macam hak manusia, hak pribadi (personal/privat right) 

yaitu hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pindah tempat, 

hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat, hak kebebasan 

memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan, hak kebebasan untuk 

memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini 

masing-masing. 

Hak publik yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia  antara lain:  

1. Hak Politik (Political Right), 

2. Hak Hukum (Legal Equality Right), 

3. Hak Ekonomi (Property Rigths), 

4. Hak Hak Sosial Budaya (Social Culture Right), 

5. Peradilan (Procedural Rights). 76 

Hak manusia tidak dapat direbut atau dicabut karena sudah ada sejak 

manusia itu ada, tidak bergantung dari persetujuan orang, merupakan bagian 

dari ekstensi manusia di dunia. Sedangkan hak undang-undang adalah hak 

yang melekat pada manusia karena diberikan oleh undang-undang. Adanya 

hak tersebut lebih kemudian daripada hak manusia, dijamin dengan peraturan-

peraturan, dan dapat dicabut oleh manusia yang memberikan 

(penguasa/negara). 
                                                 
75 Prof. Abdulkadir Muhammad, Op. Cit. Hlm. 9. 
76http://hamyangberlakuumum/global/pelajaranilmuppkn/pmpindonesia/htp. Godam64, Pengertian 
Macam Dan Jenis Hak Asas Imanusia. Diakses Kamis, 13 Juli 2006. Pukul 12:17. 
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Hak dan kewajiban merupakan wadah kedudukan dari peran (role), 

dimana kedudukan tertentu lazimnya memegang peranan/kekuasaan (role 

accupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat, 

sedangkan kewajiban merupakan tugas atau beban.  

Tindakan pemegang peran/kekuasaan ini harus dapat mengontrol 

keputusan sendiri itu memerlukan kemampuan intelektual, dan analisis antara 

hukum dengan lingkungan sosial, moral/etika, dan tujuan luhur pemegang 

peran/kuasa. 

Kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi 

orang atau merubah orang atau situasi. “Expert Power” adalah Kekuasaan 

yang berdasarkan keahlian atau kepakaran adalah kekuasaan yang muncul 

sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. 

Wewenang (authority) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah 

orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan 

tertentu.77 

Kekuasaan atau wewenang mutlak diperlukan dalam pelaksanaan 

penegakan hukum dan ketertiban masyarakat. Kekuasaan atau kewenangan 

merupakan tugas bagi para pemelihara dan penegak keadilan atau para 

penegak hukum. Kekuasaan atau kewenangan di dalam hak dan kewajiban 

Advokat digunakan untuk menjamin kemandirian Advokat dalam 

menjalankan fungsi tugas pokok sebagai Advokat profesional. 

                                                 
77 http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2009/01/organisasi-manajemen.html oleh Caray, 
Organisasi Manajemen. Diakses Rabu, 04 Februari 2009. Pukul 11:17 
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Advokat sebagai manusia mempunyai kelemahan, khilaf, keliru maka 

tidak mustahil suatu ketika terjadi penyimpangan, atau pelanggaran norma-

norma yang menimbulkan keadaan tidak tertib, tidak memenuhi peraturan 

yang ada, sehingga perlu dipulihkan kembali dengan adanya Undang-Undang 

Nomor 18  Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Profesi Advokat.  

Hak Advokat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18  Tahun 

2003 Tentang Advokat pada Pasal 14, 15, 16, 17, 18 (2), 19 (2). Advokat 

bebas dan tanpa takut mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam sidang 

pengadilan untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya. 

Hak karena undang-undang tersebut, merupakan kebebasan dari 

Advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan 

mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat, keterangan, atau dokumen 

kepada siapapun dalam menjalankan profesinya.78 

Yang dimaksud dengan “bebas” adalah tanpa tekanan, ancaman, 

hambatan tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan martabat 

profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan 

peraturan perundang-undangan.79 

Advokat tidak dapat diindentikkan dengan kliennya dalam membela 

perkara oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat, karena Advokat 

pada prinsipnya hanyalan pemegang kuasa/agen dari kliennya. 

Ketidakidentikkan antara Advokat dan kliennya tersebut sesuai dengan 

hukum keagenan, dimana agen hanya bertindak untuk dan atas nama 

                                                 
78 Dr. Munir Fuady, Op.Cit. Hlm. 29. 
79 Penjelasan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 
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prinsipalnya, dan selama agen masih menjalankan tugas sesuai dengan tugas 

yang didelegasikan kepadanya dan dilakukan secara profesional, maka 

Advokat tersebut tidak dapat menjadi tanggung gugat, tetapi pihak 

prinsipallah yang harus bertanggung jawab secara hukum.80  

Prinsip tidak menyamakan Advokat dengan kliennya disebut juga 

dengan prinsip pemisahan profesional (professional detachment principle) 

atau prinsip nonakuntabilitas (nonaccountability), yang diakui dengan tegas 

oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. 

Advokat sebagai salah satu profesional secara etika (yang dikuatkan 

oleh hukum) wajib juga menjaga rahasia yang didapat dari kliennya. Akan 

tetapi ketentuan ini tidaklah berlaku mutlak disebabkan alasan-alasan sebagai 

berikut: 

1. Advokat tidak semata-mata merupakan “alter ego” dari kliennya tetapi 

merupakan pihak profesional yang bekerja sesuai dengan profesi. 

2. Masih ada kepentingan lain yang mungkin lebih penting dari kepentingan 

melindungi rahasia antara klien dan Advokat. 

3. Sistem peradilan pidana “adversary” di Indonesia tidak semata-mata 

memberlakukan sistem “accusatorial” (Advokat semata-mata berpihak 

kepada klien), tetapi juga berlaku sistem “inquisitorial” (Advokat 

berpihak pada keadilan).81 

Perlindungan hukum tentang kerahasiaan hubungan antara advokat 

dengan klien sesuai dengan doktrin perlindungan hasil kerja (work product 

                                                 
80 Dr. Munir Fuady, Op. Cit. Hlm. 38. 
81 Dr. Munir Fuady, Ibid. Hlm. 44-45. 
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protection). Doktrin perlindungan hasil kerja adalah perlindungan terhadap 

kerahasiaan antara Advokat dan kliennya bukan hanya rahasia yang terbit dari 

hubungan langsung (konsultasi) antara Advokat dan kliennya, melainkan 

termasuk juga perlindungan kerahasiaan dari informasi yang didapatkan 

Advokat dari sumber lain yang berkaitan dengan kasus yang bersangkutan.82 

Advokat mempunyai hak imunitas atau hak kekebalan, yakni tidak 

dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan 

profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan terhadap klien di 

pengadilan, lembaga peradilan lainnya, atau dalam dengar pendapat di Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Beberapa pasal dalam Undang-Undang Advokat hanya memberikan 

kekebalan terhadap Advokat dalam menjalankan profesinya dengan “itikad 

baik”. Dalam hal ini dibuktikan bahwa Advokat tersebut dalam menjalankan 

profesinya tidak dengan itikad baik, yang bersangkutan dapat dituntut baik 

secara perdata maupun pidana. 

Hak Imunitas adalah kebebasan dari Advokat untuk melakukan atau 

tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan 

pendapat, keterangan, atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan 

tugas profesinya, sehingga karenanya, dia tidak dapat dihukum (pidana atau 

perdata) sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya itu. 

“Kebebasan” adalah terhadap dan karena tindakannya tersebut, 

terhadap para Advokat ataupun kliennya tidak dilakukan tekanan, ancaman, 

                                                 
82 Dr. Munir Fuady, Ibid. Hlm. 45. 
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hambatan, ketakutan, atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat 

profesi advokat. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang 

Advokat Pasal 1 Ayat (3) dijelaskan klien adalah orang, badan hukum, atau 

lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat. Kewajiban klien 

kepada Advokat antara lain:  

1. Kewajiban untuk memberikan informasi lengkap dan jujur atas 

perkaranya.  

2. Kewajiban memenuhi dan bertindak sesuai ketentuan yang berlaku.  

3. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang di terima. 

Dalam rangka melindungi hak-hak individual dari klien, yaitu 

melindungi hak-hak sebagai berikut: 

1. Hak untuk tidak dilakukan pemberatan diri sendiri (self incrimination). 

2. Hak untuk menerima bantuan hukum yang efektif dari Advokat. 

3. Hak untuk tidak dilakukan penggeledahan dan penyitaan yang tidak layak 

terhadap harta benda masyarakat. 

Hak untuk mengontrol tidak berkembangnya informasi pribadi.83Hak-

hak klien antara lain, mendapat hak seperti yang di atur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHAP) diatur dalam Bab VII Pasal 54-62 (tanpa 

Paasal 53 KUHAP) dan Pasal 69-74 KUHAP mengenai bantuan hukum. 

Setiap tingkat pemeriksaan wajib di dampingi penasehat hukum, yang telah 

menerima surat kuasa darinya. Mendapat penanganan yang utama, dan tidak 

                                                 
83 Dr. Munir Fuady, Ibid. Hlm. 43. 
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boleh ditelantarkan. Klien berhak mendapat nasihat dan konsultasi hukum 

terhadap perkaranya di setiap kesempatan yang dibutuhkan. Klien harus 

mendapat pembelaan dan mendapat saksi-saksi yang menguntungkan klien, 

sehingga dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan. 

Dengan demikian klien dalam suatu perkara selain mendapat 

konsultasi, nasihat, dan pembelaan yang layak, juga mendapatkan penjelasan 

mengenai perkara yang dihadapi, serta tindakan-tindakan yang akan diambil 

oleh Advokat disamping mendapat pendampingan klien sewaktu 

pemeriksaan.  

 

D. Organisasi Advokat dan Dewan Kehormatan Advokat 

Pengertian mengenai Organisasi Advokat terdapat pada Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (4):  

”Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan 
berdasarkan Undang-Undang ini.” 
 

Pengertian Dewan Kehormatan yang terdapat pada Kode Etik 

Advokat Indonesia yaitu: 

c. ”Dewan Kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh 
organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berkewenangan 
mengawasi pelaksanakan kode etik Advokat sebagaimana semestinya 
oleh Advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap 
seorang Advokat yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat.” 

 
Negara hukum Indonesia wajib menjamin dan menghormati hak-hak 

asasi manusia bagi manusia bagi semua warga negara baik kehidupan 

berkenegaraan maupun bermasyarakat. Dalam mencapai tujuan tersebut 
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peranan Advokat harus ditingkatkan yang membutuhkan satu kesatuan yang 

kuat dalam suatu organisasi untuk menegakkan keadilan hukum. 

Undang-Undang Advokat tidak merinci apa yang dimaksud 

organisasi, tetapi menentukan bahwa “Organisasi Advokat merupakan satu-

satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai 

dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk 

meningkatkan kualitas profesi Advokat, dimana susunan Organisasi Advokat 

ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga.”84 

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kedudukan hukum para 

Advokat diatur dalam RO St. 1847 No. 23 jo.St. 1848 No. 57 dan “Rv”. Serta 

beberapa pasal peraturan perundangan lainnya. Pada masa itu masih langka 

sekali Advokat, mereka belum membentuk organisasi tetap para Advokat. 

Para Advokat Indonesia secara aklamasi meresmikan berdirinya 

organisasi “Persatuan Advokat Indonesia” yang disingkat “PERADIN” 

sebagai satu-satunya wadah persatuan Advokat Indonesia, hal ini sebagai 

pengganti nama PAI (Persatuan Advokat Indonesia). 

Tanggung jawab PERADIN dalam pengisian Negara Hukum berpendirian: 

1. Bahwa Negara Hukum yang demokratis harus memiliki hukum yang adil 

berperikemanusiaan dan pasti, 

2. Bahwa hukum harus berdaulat dan berdiri di atas segala kekuasaan, 

maupun masyarakat, 

                                                 
84 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, Pasal 28 Ayat (1), (2). 
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3. Bahwa masyarakat harus bebas dari rasa takut untuk memiliki dan 

mengeluarkan pendapat, 

4. Bahwa kebebasan itu harus terjamin dan tercermin dalam kebebasan di 

dalam dan di luar peradilan serta profesi Advokat, 

5. Bahwa harus ada jaminan hak-hak azasi untuk masyarakat dengan tidak 

terkecuali bagi masyarakat miskin dan lemah.85 

Wadah tunggal Advokat Indonesia terbentuk dengan nama Ikatan 

Advokat Indonesia yang disingkat IKADIN.86 IKADIN merupakan wadah 

tunggal Organisasi Profesi Advokat Indonesia dalam menjalankan profesi 

Advokat, yang mempersatukan semua Advokat sebelum di undangkan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam 

menjalankan profesi sejauh mungkin dihindari atau dicegah dari 

penyalahgunaan tujuan pemberian bantuan hukum itu sendiri ataupun 

pelanggaran terhadap Kode Etika Profesi Advokat.  

IKADIN terbentuk pula didaerah sebagai IKADIN Cabang yang 

mempunyai tugas pokok terutama konsolidasi Organisasi IKADIN, 

peningkatan keterampilan dan fasilitas praktek profesi Advokat Indonesia, 

membina kesadaran hukum masyarakat, serta menjalin hubungan kerjasama 

dengan unsur-unsur penegak hukum lainnya. 

Prinsipnya pemberian bantuan hukum oleh Advokat haruslah benar-

benar ditangani secara profesional sesuai dengan kode etika dan tidak boleh 

dikaitkan dengan kepentingan, untuk memberikan kesempatan kepada setiap 

                                                 
85 Lasdin Wlas, Op. Cit. Hlm. 94. 
86 Lasdin Wlas, Ibid. Hlm. 109. 



 54

warga negara atau masyarakat untuk memperoleh keadilan secara cuma-

cuma, dikarenakan benar-benar tidak mampu. 

Undang-Undang Advokat mendelegasikan kepada 8 (delapan) 

organisasi yang didirikan sebelum Undang-Undang Advokat, yaitu “untuk 

sementara secara bersama-sama menjalankan tugas dan wewenang 

Organisasi Advokat...” sampai dengan terbentuknya Organisasi Advokat, 

yaitu untuk waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak terbitnya Undang-Undang 

Advokat tanggal 5 April 2003 s/d tanggal 5 April 2004.87 

Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia 

(AAI) 27 Juli 1990 di Jakarta, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) 9 

Mei 1987 di Surabaya, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) 1988 di 

Jakarta, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) 4 April 1989 di 

Jakarta, Serikat Pengacara Indonesia (SPI) 10 Desember 1997 di Jakarta, 

Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) Juli 1993 di Jakarta, 

Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) 18 Februari 2003 di Semarang. 

Dewan Kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh 

Organisasi Advokat Profesi Advokat yang berfungsi dan berkewenangan 

mengawasi pelaksanaan kode etik Advokat sebagaimana mestinya oleh 

Advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang 

Advokat yang dianggap melanggar kode etik Advokat. 

                                                 
87 http://www.hukumonline.com. Diakses Jumat, 19 September 2008 Pukul 14:55 Pusat Data 
Hukumonline. 
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Pengawasan adalah tindakan administratif yang bersifat preventif dan 

represif,88 pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 

menurut Pasal 1 Ayat (3): 

3. ”Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif terhadap Advokat 
untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode 
etik.” 

 
Pengaturan mengenai pengawasan dilakukan oleh Organisasi Advokat 

menurut Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang 

Advokat. Bertujuan Untuk menjaga agar para Advokat tidak mengabaikan 

keluhuran martabatnya atau tugas jabatannya, tidak melakukan pelanggaran 

terhadap pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, tidak melanggar sumpah 

jabatan dan tidak melanggar norma kode etik profesinya. Sedangkan 

penindakan adalah penerapan sanksi administratif.89 

Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas 

yang dibentuk oleh Organisasi Advokat sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 13 Ayat (1). Keanggotaannya 

terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat sesuai 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 13 Ayat (2). 

Pengawasan oleh masyarakat merupakan kesadaran hukum khususnya bagi 

klien pengguna jasa Advokat agar mendapat pelayanan dengan standar 

kualifikasi Advokat yang layak. Namun juga upaya masyarakat untuk 

melaporkan atau mengadukan pelanggaran Advokat bila terjadi pelanggaran 

                                                 
88 Lasdin Wlas, Op. Cit. Hlm. 62. 
89 Lasdin Wlas, Loc. Cit. Hlm. 62. 
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hak atas kewajiban Advokat kepadanya, apalagi jika terjadi pelanggaran 

terhadap peraturan yang berlaku. 

Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan 

merasa dirugikan Pasal 11 Ayat (1) Kode Etik Advokat Indonesia, yaitu: 

a. Klien. 

b. Teman sejawat advokat 

c. Pejabat Pemerintah. 

d. Anggota masyarakat. 

e. Dewan Kehormatan Pusat/Cabang/Daerah dari organisasi profesi dimana 

Teradu menjadi anggota. 

Dewan Kehormatan Advokat berwenang memeriksa dan mengadili 

perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan 

Kehormatan Organisasi Advokat sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2003 tentang Advokat Pasal 26 Ayat (5)  dan Pasal 10 Ayat (1) Kode Etik 

Advokat Indonesia. Pemeriksaan suatu pengaduan Pasal 10 Ayat (2) Kode 

Etik Advokat Indonesia, dapat dilakukan melalui 2 (dua) tingkat, yaitu: 

a. Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah (tingkat pertama). 

b. Tingkat Dewan Kehormatan Pusat (tingkat terakhir). 

 

E. Tinjauan Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam 

hukum pidana Belanda yaitu “strafbaar feit”. Walaupun istilah ini tedapat 

dalam “WvS” Belanda dengan demikian juga “WvS” Hindia Belanda (KUHP), 
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tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan 

“strafbaar feit” itu. 

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan 

yang ada maupun dalam berbagai literatur-literatur hukum:  

1. Tindak Pidana; 

2. Peristiwa pidana; 

3. Delik; 

4. Pelanggaran Pidana; 

5. Perbuatan yang boleh dihukum; 

6. Perbuatan yang dapat dihukum; 

7. Perbuatan Pidana. 

“Strafbaar feit”, terdiri dari 3 kata, yakni “straf”, “baar” dan “feit”. 

“Straf” diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan “baar” 

diterjemahkan dengan kata dapat dan boleh. Sedangkan untuk kata “feit” 

diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. 

Dalam menjelaskan mengenai pengertian dan unsur-unsur “strafbaar 

feit”, ada dua pandangan aliran atau menurut beberapa orang sarjana hukum. 

Yakni pandangan aliran monistis atau mayoritas para sarjana hukum pidana 

dan pandangan aliran dualistis atau minoritas para sarjana hukum pidana. 

Maka dalam hal ini penulis akan menguraikan pandangan aliran dualistis saja. 

Dalam pandangan dualistis atau minoritas sarjana hukum pidana yang 

dianut oleh Moeljatno, Pompe, Vos, Tresna, Roeslan Saleh, A. Zaenal Abidin. 

Memilih pengertian “straafbaar feit” sebagai perbuatan dengan alasan bahwa 
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secara “literlijk” istilah perbuatan adalah lebih tepat sebagai terjemahan 

“feit”, seperti dalam perbendaharaan ilmu hukum, misalnya istilah 

“materieele feit” atau “formeele feit”. Demikian juga istilah “feit” dalam 

banyak rumusan norma-norma tertentu dalam “Wvs” (Belanda) demikian 

juga “Wvs” (Hindia Belanda). 

Istilah perbuatan ini dipertahankan oleh Moeljatno dan dinilai oleh 

beliau sebagai istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan isi pengertian 

dari “strafbaarfeit”  

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan 

beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan 

mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang 

siapa melanggar larangan tersebut”. 

“Adapun istilah perbuatan pidana lebih tepat, alasannya adalah: 

• Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatannya (perbuatan manusia, 

yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan 

orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuataannya. Sedangkan 

ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya. 

• Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman 

pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan 

oleh karena itu perbuatan (berupa keadaan atau kejadian yang 

ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang 

menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula. 
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• Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat 

digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang 

menunjuk pada kedua keadaan kongkrit yaitu: pertama adanya 

kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat 

atau yang menimbulkan kejadian itu.”90 

Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana seperti tercermin 

dalam istilah yang beliau gunakan dan rumusannya, menampakkan bahwa 

beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. 

Pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan ini 

sering disebut pandangan dualistik (dualistis). 

Pandangan Moeljatno ini mengikuti teori Herman Kantorowicz, 

Kantorowicz berpendapat, bahwa kesalahan seseorang bukanlah sifat 

perbuatan, tetapi sifat orang yang melakukan perbuatan itu. oleh karena itu 

beliau menyarankan pendirian yang “Subjektif Schuld”. “Handlung” adalah 

perbuatan, yang dilarang atau diperintahkan untuk dilakukan, sedangkan 

kesalahan yang merupakan bagian pertanggungjawaban menyangkut dapat 

dipidananya (strafbaarheid) pembuat delik. Yang harus diteliti oleh hakim 

ialah perbuatan lebih dahulu, kalau telah terbukti barulah ia melangkah 

meneliti terbukti atau tidaknya pertanggungjawaban dan semuanya terbukti 

hakim menetapkan sanksi hukum pidana ketiganya merupakan syarat-syarat 

pemidanaan. 

                                                 
90 Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta, Penerbit PT Bima Akasara, 1983, Hlm. 54. 
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Menurut Kantorowicz, Strafbaare Handlung (perbuatan pidana) 

terdapat bilamana “die handlung its also Rechtsfertigungsgrund fint”. Suatu 

perbuatan yang dirangkum oleh rumus undang-undang dan yang tidak 

dibenarkan oleh alasan pembenar. Jadi dalam pengertian perbuatan pidana 

tidaklah lagi dimasukkan sikap batin pembuatnya. Dibedakan antara 

perbuatan pidana dengan syarat-syarat pemidanaan. 

Pompe, yang merumuskan bahwa suatu “straafbaar feit” itu 

sebenarnya adalah tindak pidana lain daripada suatu “tindakan yang menurut 

sesuatu rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang 

dapat dihukum.”91 

“Vos, merumuskan bahwa “straafbaar feit” adalah suatu kelakuan 

manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.” 92 

“R.Tesna, walaupun menyatakan sangat sulit untuk merumuskan atau 

memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau 

menarik definisi, yang menyatakan bahwa, “peristiwa pidana itu adalah 

sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan 

dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap 

perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. 

Dalam rumusan itu tidak memasukkan unsur atau anasir yang 

berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya dalam peristiwa pidana itu 

mempunyai syarat-syarat, yaitu: 

                                                 
91 Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Penerbit Sinar Baru, 1990, Hlm. 
174. 
92 Martiman, P, Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia 2, Jakarta, PT Pradnya 
Paramita, 1996, Hlm. 16. 
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1) Harus ada suatu perbuatan manusia; 

2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan 

hukum; 

3) Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya 

harus dapat dipertanggungjawabkan; 

4) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum; 

5) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam 

undang-undang.” 

Dari uraian syarat-syarat peristiwa pidana tersebut maka dapat 

digambarkan sebagai berikut yang mengacu pada ajaran Kantorowicz: 

“Strafbare Handlung” (SH) + “Schuld” (S) = “Strafvoraussetzungen” 
(SV) 

   
“Strafbare Handlung” mensyaratkan adanya suatu “Tat” 

(Perbuatannya), “Tatbestandmaszigkeit” (hal mencocoki rumusan undang-

undang), dan tidak adanya alasan pembenar (Fehlen von 

Rechtfertigungsgrunden). “Handeling” (pembuat) mensyaratkan adanya 

“Schuld” dan tidak adanya alasan pemaaf (strfauschlieszungsgrunden). 

Pembedaan antara unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan 

pertanggungjawaban pembuat delik tidak berarti bahwa keduanya tidak saling 

berhubungan. Untuk dapat dipidananya pembuat harus ada hubungan psychis. 

Perbuatan hanya dapat dilarang atau diperintahkan, tetapi pembuatlah yang 

harus dihukum. Perbuatan melawan hukum menurut von Liszt adalah “das 

unwerturteil uber”, sedangkan dapat dipidananya pembuat (Schudhaftigkeit), 

“das uber das tater” (hal dapat dipidananya pembuat). 
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“Maka menurut Moeljatno, apabila dikaitkan dengan syarat 

penjatuhan pidana, maka seseorang dapat dijatuhi pidana apabila terpenuhi 2 

(dua) syarat, yakni telah melakukan tindak pidana dan mempunyai kesalahan, 

karena kendatipun telah terbukti melakukan tindak pidana apabila tidak 

terpenuhi syarat yang lain yang berupa adanya kesalahan maka seseorang 

tidak dapat dipidana.” 93 

 

F. Pengertian dan Ruang Lingkup Malpraktek Advokat 

Secara harfiah dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan WJS. 

Poerwadarminta terbitan PN Balai Pustaka 1976 disebutkan “mal” 

mempunyai arti (awalan) “salah; buruk” sedangkan “practice” “(praktek)” 

mempunyai arti  “melaksanakan” atau “tindakan”, sehingga malpraktek 

berarti “pelaksanaan atau tindakan yang salah”. Meskipun arti harfiahnya 

demikian tetapi kebanyakan istilah tersebut dipergunakan untuk menyatakan 

adanya tindakan yang salah dalam rangka pelaksanaan suatu profesi.  

Malpraktek merupakan tindakan dari Advokat dalam hubungan 

dengan pemberian jasa hukum kepada kliennya, dimana jasa hukum tersebut 

diberikannya dibawah standar operasional atau diberikan dengan melanggar 

kewajiban “fiduciary” dari Advokat atau dilakukan secara kesengajaan atau 

dapat disejajarkan dengan suatu kelalaian, atau diberikan dengan cara yang 

bertentangan dengan hukum yang berlaku, ataupun wanprestasi terhadap 

kontrak pemberian jasa hukum karena antara Advokat dan kliennya 

                                                 
93 Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana, Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005, Hlm. 117. 
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mempunyai hubungan hukum tetang pemberian jasa hukum (attorney-client 

relationship), ataupun pihak Advokat melanggar kewajiban untuk 

memberikan loyalitas (duty of loyality) dan tugas untuk menjaga kerahasiaan. 

Sehingga tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum terhadap 

pemberian jasa hukum tersebut, yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi 

klien yang dirugikan itu berhak untuk mendapatkan ganti kerugian.94 

Advokat merupakan salah satu profesi hukum di samping profesi 

hukum lainnya. Karena merupakan profesi, maka Advokat diharapkan untuk 

bekerja secara profesional. Apabila Advokat dalam menjalankan tugasnya itu 

melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan kliennya atau merugikan 

kepentingan orang lain, ada kemungkinan Advokat tersebut melakukan apa 

yang disebut malpraktek. 

Malpraktek dapat terjadi apabila Advokat melakukan pelanggaran 

terhadap etik profesinya, akan tetapi tidak setiap pelanggaran terhadap 

profesinya merupakan malpraktek. 

Pengertian malpraktek dalam arti luas mencakup unsur-unsur: 

1. Kesengajaan atau dapat disejajarkan dengan suatu kelalaian dalam bentuk 

penipuan (termasuk “onrechtmatige daad”). 

2. Pelanggaran kewajiban “fiduciary”. 

3. Wanprestasi kontrak antara Advokat dan klien.95 

Malpraktek Advokat karena kelalaian merupakan ketidakmampuan 

menangani kasus secara profesional tidak mengenal batasan kemampuan diri. 

                                                 
94 Dr. Munir Fuady, Op. Cit. Hlm. 76. 
95 Dr. Munir Fuady, Ibid. Hlm. 77. 
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Seharusnya dalam penanganannya konsultasi ataupun saran hukum klien 

malah dijerumuskan dalam masalah. Kelalaian karena kurang pengalaman, 

karena salah mengambil tindakan hukum, atau kurang layaknya tindakan 

hukum dengan standar pembelaan oleh seorang Advokat. 

Berdasarkan pada pengertian malpraktek Advokat seperti tersebut 

diatas, maka suatu malpraktek Advokat baru terjadi jika memenuhi syarat-

syarat yuridis sebagai berikut: 

a. Adanya pemberian jasa hukum oleh Advokat (hak dan kewajiban). 

b. Jasa hukum diberikan secara: 

1. Di bawah standar profesional yang berlaku. 

2. Di berikan dengan melanggar hukum kewajiban “fiduciary” dari 

Advokat, atau 

3. Wanprestasi terhadap kontrak pemberian jasa hukum, atau 

4. Diberikan dengan cara yang bertentangan dengan hukum yang 

berlaku. 

c. Tindakan Advokat tersebut setara dengan perbuatan melawan hukum 

(kesengajaan atau kelalaian). 

d. Adanya kerugian terhadap kliennya. 

e. Kerugian tersebut disebabkan oleh perbuatan pemberian jasa hukum oleh 

Advokat tersebut.96 

Malpraktek dapat disimpulkan sebagai tidak terpenuhinya perwujudan 

hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik, yang biasa 

                                                 
96 Dr. Munir Fuady, Ibid. Hlm. 77. 
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terjadi dan dilakukan oleh oknum yang tidak mau mematuhi aturan yang ada 

karena tidak memberlakukan prinsip-prinsip transparansi atau keterbukaan.  

Advokat seharusnya memiliki standar profesi yang merupakan norma-

norma yang timbul dari sifat tindakan hukum yang digunakan advokat dan 

norma-norma yang timbul dari hak-hak klien (informent consent) serta 

norma-norma masyarakat yang sifatnya kasuistik. Perlu adanya pertimbangan 

nilai non-tindakan yang dapat berupa konsultasi ataupun saran hukum untuk 

menilai kelayakan Advokat sebelum menangani kasus klien. 

Pekerjaan yang dikategorikan sebagai profesi wajib memiliki standar 

kualifikasi tertentu. Adapun yang dimaksudkan dengan standar kualifikasi 

adalah ketentuan-ketentuan baku yang minimal harus ditempuh oleh 

penyandang profesi dalam menjalani pekerjaannya. Kemudian dalam profesi 

tertentu bisa diterjemahkan dengan istilah standar profesi.  

Standar profesi adalah batasan kemampuan (knowledge, skill, and 

professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu 

untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara 

mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi. Wujud yang diatur oleh standar 

kualifikasi profesi tidak selalu harus berupa tindakan-tindakan fisik, tetapi 

juga bersifat psikis, biasanya ditampung dalam kode etik profesi.97 

Advokat dalam memberikan pelayanan wajib untuk 

menginformasikan kepada klien secara lengkap dan komprehensif 

semaksimal mungkin tentang perkaranya, resiko, dan Advokat yang tidak 

                                                 
97 Shidarta, Op. Cit. Hlm. 103-104. 
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menginformasikan secara jelas dan lengkap hal tersebut dapat diartikan 

sebagai malpraktek. Setiap profesi termasuk profesi Advokat berlaku norma 

etika dan norma hukum. Oleh sebab itu apabila timbul dugaan adanya 

kesalahan praktek sudah seharusnyalah diukur atau dilihat dari sudut pandang 

kedua norma tersebut. Kesalahan dari sudut pandang etika disebut “ethical 

malpractice” dan dari sudut pandang hukum disebut “yuridical malpractice”. 

Hal ini perlu dipahami mengingat dalam profesi Advokat berlaku norma etika 

dan norma hukum, sehingga apabila ada kesalahan praktek perlu dilihat 

domain apa yang dilanggar.98 

Etika dan hukum mempunyai perbedaan-perbedaan yang mendasar 

menyangkut substansi, otoritas, tujuan dan sanksi, maka ukuran normatif 

yang dipakai untuk menentukan adanya “ethical malpractice” atau “yuridical 

malpractice” dengan sendirinya juga berbeda.  

Yang jelas tidak setiap “ethical malpractice” merupakan “yuridical 

malpractice” akan tetapi semua bentuk “yuridical malpractice” pasti 

merupakan “ethical malpractice”. 

Untuk malpraktek hukum atau “yuridical malpractice” dibagi dalam 3 

kategori sesuai bidang hukum yang dilanggar, yaitu: 

1. “Criminal malpractice” 

Perbuatan seseorang dapat dimasukkan dalam kategori “criminal 

malpractice” manakala perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik 

pidana, yaitu:  

                                                 
98http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080620080612AARd31x, Diakses Jumat, 14 

November 2008 Pukul 09:25:27. 
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a. Perbuatan tersebut (“positive act” maupun “negative act”) merupakan 

perbuatan tercela, melanggar Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 

Pasal 6 huruf (e).  

e. “Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan 

dan atau perbuatan tercela.” 

b. Perbuatan dilakukan dengan sikap batin yang salah (mens rea) yang 

berupa kesengajaan (intensional), membuka rahasia jabatan (Pasal 332 

KUHP), membuat surat keterangan palsu (Pasal 263 KUHP), 

kecerobohan (reklessness), atau kealpaan (negligence) bahkan 

penipuan (bedrog). Hal ini melanggar Undang-Undang No. 18 Tahun 

2003 Pasal 6 

Pertanggung jawaban didepan hukum pada “criminal malpractice” adalah 

bersifat individual/personal dan oleh sebab itu tidak dapat dialihkan 

kepada orang lain atau kepada badan yang memberikan sarana pelayanan 

jasa tempatnya bernaung. 

Pelanggaran “criminal malpractice” seperti ini akan diperiksa dan diadili 

oleh dan berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat 

sesuai dengan Kode Etik Profesi Advokat terlebih dahulu. Namun, tidak 

menghilangkan pertanggung jawabannya didepan hukum, manakala 

perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik pidana. 

2. “Civil malpractice”  

Seorang tenaga jasa akan disebut melakukan “civil malpractice” apabila 

tidak melaksanakan kewajiban atau tidak memberikan prestasinya 
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sebagaimana yang telah disepakati (ingkar janji). Tindakan tenaga jasa 

yang dapat dikategorikan “civil malpractice” antara lain:  

a.  Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan, 

melanggar Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Pasal 6 huruf (a), (d), 

dan (f): 

(a) “Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya.” 
(d) “Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, 

kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya.” 
(f) “Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi 

Advokat.” 
 

b.  Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi 

terlambat melakukannya, melanggar Undang-Undang No. 18 Tahun 

2003 Pasal 6 huruf (a), (d), dan (f) serta (c): 

(c) “Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan 
pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap 
hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan.” 

 
c.  Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi 

tidak sempurna, melanggar Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Pasal 

6 huruf (a), (d), dan (f) serta (c).  

d. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya 

dilakukan, melanggar Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Pasal 6 

huruf (a), (c), (d), (e), dan (f).  

(e) “Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan 

dan atau perbuatan tercela.” 

Pertanggung jawaban “civil malpractice” dapat bersifat individual atau 

korporasi dan dapat pula dialihkan pihak lain berdasarkan “principle of 
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vicarius liability”. Dengan prinsip ini maka badan/organisasi yang 

menyediakan sarana jasa dapat bertanggung gugat atas kesalahan yang 

dilakukan Advokatnya selama orang tersebut dalam rangka melaksanakan 

tugas kewajibannya.  

Organisasi Advokat mengawasi dan menindak setiap Advokat yang 

melakukan pelanggaran “civil malpractice” ketentuan tata cara 

pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan Organisasi Advokat. 

3. “Administrative malpractice” 

Tenaga jasa dikatakan telah melakukan “administrative malpractice” 

manakala orang tersebut telah melanggar hukum administrasi. Perlu 

diketahui bahwa dalam melakukan “police power”, batas kewenangan 

serta kewajiban Advokat. Apabila aturan tersebut dilanggar maka Advokat 

yang bersangkutan dapat dipersalahkan melanggar hukum administrasi.99 

Organisasi Advokat mempunyai kewenangan menerbitkan berbagai 

ketentuan di bidang ketentuan administratif Advokat, misalnya tentang 

persyaratan bagi Advokat untuk menjalankan profesinya. (Surat 

Keputusan Pengangkatan Advokat, dan Surat Ijin Praktek), batas 

kewenangan serta kewajiban Advokat. Apabila aturan tersebut dilanggar 

maka Advokat yang bersangkutan dapat dipersalahkan melanggar hukum 

administrasi.  

Pelanggaran atas “administrative malpractice” dapat berupa pencabutan 

Surat Keputusan Pengangkatan Advokat, dan Surat Ijin Praktek apabila 

                                                 
99 http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080620080612AARd31x, Ibid. 
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telah diangkat Advokat oleh Organisasi Advokat. Pelanggaran atas 

“administrative malpractice” terjadi karena belum diangkatnya Advokat 

oleh Organisasi Advokat (Surat Keputusan Pengangkatan Advokat, dan 

Surat Ijin Praktek), tetapi sudah berpraktek sebagai seorang Advokat. 

Maka, sesuai Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Pasal 30:  

(1) “Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat 
adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang ini.  

(2) Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang 
ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat.” 

 
dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 

Pasal 31: 

“Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi 
Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan 
Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling 
banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.” 
 

Profesi Advokat yang bebas penuh rasa tanggung jawab harus 

menyadari adanya Kode Etik Profesi Advokat, maka darinya dituntut untuk 

berusaha menjauhi segala larangan-larangan itu. Selain itu terdapat larangan-

larangan lain yang harus dihindari seperti disebutkan dibawah ini: 

1. Menggunakan hak retensi untuk mengancam dan mengurangi kapasitas 

sebagai Advokat dalam membela dan melindungi kliennya. Dalam 

berperkara menggunakan biaya-biaya tidak perlu sehingga memberatkan 

kliennya. 
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2. Dilarang mengurus perkara yang tidak berdasarkan hukum atau 

berlawanan dengan hukum, dimana tindakan seorang advokat seharusnya 

untuk membela dan melindungi klien dengan payung hukum. 

3. Advokat dalam berperkara membela kliennya dilarang untuk 

membocorkan rahasia kliennya. Advokat pun tidak boleh menggunakan 

rahasia kliennya untuk merugikan kepentingan klien tersebut. Advokat 

tidak boleh menggunakan rahasia kliennya untuk kepentingan pribadi 

advokat atau untuk kepentingan pihak ketiga. Pasal 322 KUHP (1): 

“Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib 
disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang, 
maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 
sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.” 
 

4. Advokat dilarang untuk mengirim kembali surat-surat yang dikirimkan 

dari Advokat lain untuk ditujukan kepada hakim persidangan kasusnya, 

kecuali ada kesepakatan bersama dan berhubungan dengan kasus yang 

ditanganinya. 

5. Dalam penyelesaian perkara secara damai yang tidak berhasil, tidak boleh 

menjadi alasan dalam perkara di muka hakim persidangan serta 

menggunakan perkataan yang tidak sopan atau menyimpang di muka 

persidangan ataupun rekan sesama penegak hukum lainnya. Advokat 

dilarang memegang jabatan lain yang merugikan kebebasannya serta 

mengurangi martabat profesi Advokat.  

6. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian 

sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat ataupun 

mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam melakukan profesinya.  



 72

Advokat menjadi pejabat negara dibebaskan sementara waktu dari 

profesinya selaku Advokat selama memangku jabatan tersebut. Sebagai 

alternatif dapat dikatakan bahwa Advokat menjadi anggota lembaga tinggi 

negara dibebaskan sementara waktu dari profesinya selaku Advokat selama 

memangku jabatan tersebut. 

Sanksi-sanksi atas pelanggaran kode etik profesi ini dapat dikenakan 

hukuman sesuai Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 berupa : 

a. Teguran; 

b. Peringatan; 

c. Peringatan keras; 

d. Pemberhentian sementara dari profesinya untuk waktu tertentu; 

e. Pemberhentian tetap dari profesinya; 

f. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. 

Dengan pertimbangan atas berat dan ringannya sifat pelanggaran kode 

etik dapat dikenakan sanksi-sanksi dengan hukuman : 

a. Berupa teguran atau berupa peringatan bilamana sifat 

pelanggarannya tidak berat; 

b. Berupa peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau 

karena mengulangi berbuat melanggar kode etik dan atau tidak 

mengindahkan sanksi teguran/peringatan yang diberikan; 

c. Berupa pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana 

sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak 

menghormati ketentuan kode etik profesi atau bilamana setelah 
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mendapatkan sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi 

melalukan pelanggaran kode etik profesi. 

Advokat/Penasehat Hukum yang melakukan pelanggaran kode etik 

profesi dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat Kerhormatan 

Profesi Advokat/Penasehat Hukum yang wajib dijunjung tinggi sebagai 

profesi yang mulia dan terhormat, dapat dikenakan sanksi dengan hukuman 

pemberhentian selamanya. 

Sanksi putusan dengan hukuman pemberhentian sementara untuk 

waktu tertenu dan dengan hukuman pemberhentian selamanya, dalam 

keputusannya dinyatakan bahwa yang bersangkutan dilarang dan tidak boleh 

menjalankan praktek profesi Advokat/Penasehat Hukum baik di luar maupun 

di muka pengadilan. 

Mereka yang dijatuhi hukuman pemberhentian selamanya, dilaporkan 

dan diusulkan kepada Pemerintah cq. Menteri Kehakiman R.I. untuk 

membatalkan serta mencabut kembali izin praktek/surat pengangkatannya. 

Setiap Keputusan Majelis Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dan Majelis 

Dewan Kehormatan Pusat diucapkan dalam sidang yang terbuka dan 

dinyatakan terbuka untuk umum. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pengaturan Mengenai Hak Imunitas Dan Malpraktek Advokat Dalam 

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 

Pemberian jasa hukum kepada klien yang tersangkut masalah hukum pada 

dasarnya telah berlangsung lama. Advokat yang ditunjuk menerima perintah atau 

order atau kuasa dari klien berdasarkan perjanjian yang bebas, baik yang tertulis, 

ataupun yang tidak tertulis, yang tunduk pada Kode Etik Profesi Advokat, tidak 

tunduk pada kekuasaan politik, yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab 

publik.102 

Dalam proses penegakan hukum di persidangan melibatkan banyak 

institusi yang satu dengan yang lain mempunyai kewenangan yang berbeda-beda. 

Institusi yang dimaksud antara lain Advokat, untuk memberikan jasa hukum, 

dimana saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai 

pendamping, pemberi pendapat hukum atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas 

nama kliennya dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. 

Oleh sebab itu Advokat harus mampu untuk mengidenifikasi suatu 

peristiwa dengan mempergunakan ilmu pengetahuan hukum materiil dan hukum 

                                                 
102 Rapaun Rambe, Teknik Praktek Advokat, PT. Grasindo, Jakarta, 2003. Hlm. 37. 
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formilnya; begitu pula Advokat mengetahui batas kewenangannya. Pengaturan 

semacam ini untuk menjamin hak-hak klien dalam penyidikan. 

Beberapa pasal dalam Undang-undang ini hanya memberikan kekebalan 

terhadap Advokat dalam menjalankan profesinya dengan “itikad baik”. Dalam 

hal ini dibuktikan bahwa Advokat tersebut dalam menjalankan profesinya tidak 

dengan itikad baik, yang bersangkutan dapat dituntut baik secara perdata maupun 

pidana. 

Undang-Undang Advokat mengakui hak imunitas secara sangat terbatas. 

Terdapat 2 (dua) macam hak imunitas yang diberikan Undang-Undang Advokat 

kepada para Advokat yaitu: Hak Imunitas di luar sidang pengadilan dan Hak 

imunitas didalam sidang pengadilan (di setiap lingkungan dan tingkat 

pengadilan). 

Pengaturan mengenai hak imunitas dan malpraktek Advokat dalam 

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003. Hak imunitas dalam Pasal 14 dari Undang-

Undang Advokat, yang menentukan sebagai berikut: 

“Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela 
perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan 
dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-
undangan.”  
 
Penjelasan resmi atas Pasal 14: 

“Yang dimaksud dengan “bebas” adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan 
tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan martabat profesi. 
Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan 
peraturan perundang-undangan.” 
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Pasal 15: 

“Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara 
yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik 
profesi dan peraturan perundang-undangan.” 
Penjelasan resmi atas Pasal 15 

“Ketentuan ini mengatur mengenai kekebalan Advokat dalam menjalankan 
tugas profesinya untuk kepentingan kliennya di luar sidang pengadilan 
pengadilan dan dalam mendampingi kliennya pada dengar pendapat di 
lembaga perwakilan rakyat.” 
 

Pasal 16: 

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam 
menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan 
pembelaan klien dalam sidang pengadilan.”  
Penjelasan resmi atas Pasal 16 

“Yang dimaksud dengan “iktikad baik” adalah menjalankan tugas profesi 
demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan 
kliennya. 
Yang dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah sidang pengadilan 
dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.” 
 

Pasal 17: 

“Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, 
data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak 
lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk 
pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.” 

 
Pasal 18: 

“(2) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela  
perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.” 

Pasal 18 ayat (2) dari Undang-Undang Advokat menentukan dengan jelas 

bahwa, Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela 

perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat. 
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Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh 

dari kliennya karena hubungan profesinya. Advokat berhak atas kerahasiaan 

hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya 

terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas 

komunikasi elektronik Advokat. 

Pasal 19: 

“(2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk 
perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau 
pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi 
elektronik Advokat.”  

 
Pengaturan mengenai hak imunitas dan pelanggaran Advokat dalam 

Organisasi Advokat juga tertuang melalui Kode Etik Advokat Indonesia. 

Pengaturan hak dan kewajiban dalam Pasal 3:  

a. “Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum 
kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum 
dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya 
dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak 
dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, 
keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan atau kedudukan 
sosialnya. 

b. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata 
untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan 
tegaknya Hukum, kebenaran dan keadilan. 

c. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri 
serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan 
hak-hak azasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia. 

d. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas diantara teman sejawat. 
e. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada 

teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana 
atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi. 

f. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat 
merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat. 
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g. Advokat harus senantiasa menjungjung tinggi profesi Advokat sebagai 
profesi terhormat (officium nobile). 

h. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan 
terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan 
martabat Advokat. 

i. Seorang Advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu 
Jabatan Negara (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) tidak dibenarkan 
untuk berpraktek sebagai Advokat dan tidak diperkenankan namanya 
dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor 
manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses berjalan selama 
ia menduduki jabatan tersebut.” 

 
Masalah malpraktek tersirat dalam hubungan antara Advokat dan klien. 

Berawal dari terjadinya pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat kemudian 

disertai tindak pidana. Pelanggaran kode etik dalam Pasal 4 Kode Etik Advokat 

Indonesia: 

a. “Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan 
penyelesaian dengan jalan damai. 

b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat 
menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. 

c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara 
yang ditanganinya akan menang. 

d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib 
mempertimbangkan kemampuan klien. 

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

f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan 
perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia 
menerima uang jasa. 

g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut 
keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. 

h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang 
diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga 
rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien 
itu. 

i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan 
kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau 
pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak 
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dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak 
mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a. 

j. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau 
lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan 
kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul 
pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. 

k. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan 
menimbulkan kerugian kepentingan klien.” 

 
Begitu pun sewaktu beracara di pengadilan secara formil sangat rawan 

terjadinya pelanggaran, diatur dalam “Cara Bertindak Menangani Perkara” Pasal 

7 Kode Etik Advokat Indonesia: 

a. “Surat-surat yang dikirim oleh Advokat kepada teman sejawatnya 
dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada Hakim apabila 
dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan 
membubuhi catatan “Sans Prejudice”. 

b. Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian 
antar Advokat akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk 
digunakan sebagai bukti di muka Pengadilan. 

c. Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat 
menghubungi Hakim apabila bersama-sama dengan Advokat pihak 
lawan, dan apabila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang 
bersifat “ad informandum” maka hendaknya seketika itu tembusan 
dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada 
Advokat pihak lawan. 

d. Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat 
menghubungi Hakim apabila bersama-sama dengan Jaksa Penuntut 
Umum. 

e. Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-
saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau 
oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana. 

f. Apabila Advokat mengetahui, bahwa seseorang telah menunjuk 
Advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan 
orang itu mengenai perkara tertentu tersebut hanya boleh dilakukan 
melalui Advokat tersebut. 

g. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat 
yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan 
dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam 
sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan 
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secara proporsional dan tidak berkelebihan dan untuk itu memiliki 
imunitas hukum baik perdata maupun pidana. 

h. Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum 
secara cuma-cuma (pro deo) bagi orang yang tidak mampu. 

i. Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan 
pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada 
waktunya.” 

 
Serta hal-hal lain yang tercantum dalam “Ketentuan-Ketentuan Lain 

Tentang Kode Etik” Pasal 8 Huruf (a), mengenai posisi yang sejajar di 

pengadilan dengan Hakim, Jaksa sebagai profesi mulia (officium nobile), yang 

dalam melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-

undang, dan kode etik. Pasal 8 huruf (h), mengenai tidak dibenarkannya Advokat 

yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Hakim atau Panitera dari suatu 

lembaga peradilan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa 

pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 (tiga) tahun semenjak ia berhenti 

dari pengadilan tersebut, hal ini mengurangi adanya konflik kepentingan (conflik 

of interest) dengan kliennya. 

Demikian sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Advokat dan 

Kode Etik Advokat, maka persyaratan dan ketentuan tentang hak imunitas bagi 

Advokat adalah sebagai berikut: 

1. Hak imunitas di dalam sidang pengadilan 

• Diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 16 dari Undang-Undang Advokat. 

• Bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan. 
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• Pendapat atau pernyataan tersebut dilakukan di dalam pengadilan 

di semua lingkungan dan tingkatan. 

• Terhadap pendapat atau pernyataan tersebut tidak boleh ada 

tekanan, ancaman, hambatan, rasa takut, dan merendahkan 

martabat profesi. 

• Pendapat atau pernyataan dikeluarkan dalam menjalankan perkara 

yang menjadi tanggung jawabnya. 

• Tidak bertentangan dengan kode etik profesi. 

• Dilakukan dengan itikad baik. 

• Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

• Advokat tersebut tidak dapat dituntut secara perdata maupun 

pidana, selama tidak melanggarnya. 

• Hak imunitas Advokat di dalam sidang pengadilan dibatasi dengan 

Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 8 Kode Etik Profesi Advokat. 

2. Hak imunitas di luar sidang pengadilan 

• Diatur dalam Pasal 15. 

• Kebebasan lebih luas, yaitu kebebasan dalam menjalankan tugas 

profesi untuk menjalankan perkara, tidak hanya kebebasan dalam 

mengeluarkan pendapat atau pernyataan. 
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• Berlaku tidak hanya di dalam sidang pengadilan, tetapi juga di luar 

sidang pengadilan, seperti mendampingi klien pada kegiatan 

tertentu, meskipun dalam penjelasan atas Pasal 15 disebutkan 

hanya berlaku di luar pengadilan. 

• Namun demikian, tidak ada ketentuan yang eksplisit bahwa 

Advokat tersebut tidak dapat dituntut secara perdata maupun 

pidana, meskipun jaminan kebebasan tersebut mempunyai 

konsekuensi logis juga terhadap tidak dapat dituntutnya Advokat 

secara perdata maupun pidana. 

• Dalam kode etik hak imunitas Advokat dibatasi dengan Pasal 3 

Kode Etik Profesi Advokat. 

Seorang Advokat dianggap memiliki hak imunitas (kekebalan) di saat 

Advokat bekerja atau menjalankan tugasnya. Berpedoman pada pengertian 

“original intend”; bunyi asli Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang 

Advokat Pasal 16, imunitas itu hanya berlaku pada saat persidangan, karena di 

dalam penjelasannya tegas dikatakan bahwa pengertian persidangan itu adalah 

pada tingkatan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. 

Sesungguhnya jika mengacu pada undang-undang tersebut imunitas yang 

diberikan tidaklah cukup. Mengingat tugas dan tanggung jawab Advokat bukan 

hanya pada saat persidangan. Melainkan 24 jam selama Advokat bekerja 

membela atau mewakili kepentingan kliennya. Barangkali pada saat undang-
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undang itu dibuat tidak pernah terpikir bahwa profesi Advokat juga sama dan 

sederajat dengan Polisi, Hakim Dan Jaksa, maklum dari catatan yang ada. Di 

mana mereka punya imunitas dalam pekerjaan sehingga tidak was-was atau 

khawatir dianggap melanggar hukum saat bekerja.  

Asas “legalitas” yang diadopsi KUHP kita dalam pasal 1 ayat (1). Tegas 

menyebutkan bahwa tidak bisa dipidana seseorang jika tidak ada aturan yang 

melarang sebelumnya atas perbuatan hukum seseorang. Artinya, perbuatan 

pidana seseorang hanya bisa dihukum jika perbuatan yang disangkakan itu sudah 

diatur dalam sebuah undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan itu 

terjadi. 

Maksud dan tujuan dari pemberian imunitas bagi Advokat. 

Imunitas Advokat yang dijamin Undang-Undang karena dalam membela 

kepentingan klien Advokat tidak boleh dihinggapi rasa takut dan harus membela 

dengan rasa aman, dilindungi oleh negara c.q. pemerintah dalam melaksanakan 

pekerjaannya dan pembelaan separuh hati akan merugikan kepentingan klien 

yang dibela. Atas dasar itulah Advokat diberi perlindungan berupa imunitas. 

Syaratnya, selama pembelaan dilakukan proporsional, tidak melanggar hukum 

dan relevan dengan perkara.103 

Imunitas Advokat yang dijamin dalam Undang-Undang Advokat akhir-

akhir ini sering kali disalahartikan, bahwa semua tindakan Advokat untuk 
                                                 
103 http://www.sinarharapan.co.id/berita/0610/03/nas10.html. Winarta, Frans H. Penyalahartian 
Imunitas Advokat, diterbitkan Selasa, 3 Oktober 2006. Diakses Jumat, 7 Desember 2007 Pukul 
10:23:27. 
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membela klien dibenarkan dan tidak dapat dituntut secara hukum. Namun, 

memalsu bukti, menghina, memfitnah, dan perbuatan lain yang dilarang hukum 

tentu saja tidak imun/kebal dari tuntutan hukum.104 

Membandingkan imunitas Advokat dalam ketentuan hukum internasional 

membuat kita iri atau merasa sedih. Setidaknya ada tiga perbandingan di sini. 

Pertama, “Basic Principles on the role of lawyer.”  

“yang menyatakan bahwa pemerintah wajib menjamin bahwa Advokat dalam 
menjalankan profesi bebas dari segala bentuk intimidasi, intervensi, dan 
gangguan, termasuk didalamnya tuntutan secara hukum.”105 
 

Kedua, aturan yang dibuat “International Bar Association Standart for the 

Independence of the Legal Profession.” 

“Bahwa Advokat tidak hanya kebal dari tuntutan hukum secara pidana dan 
perdata, tetapi juga administratif, ekonomi, maupun Organisasi yang kuat lebih 
penting dari Undang-Undang Advokat.”  
 

Dan ketiga, “The world Conference of the Independence of Justice.” Di ketiga 

ketentuan tersebut Advokat benar-benar mendapat perlindungan penuh termasuk 

dari kemungkinan ancaman pembunuhan, tekanan ekonomi seperti tidak 

dibayarnya honorarium dan pemeriksaan harta pribadi Advokat.106 

                                                 
104 http://www.sinarharapan.co.id/berita/0610/03/nas10.html. Winarta, Frans H, Ibid. 
105 http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15478&cl=Berita. Hak Imunitas Advokat Tergantung 
Iktikad Baik, 16/9/06, Diakses Jumat, 7 Desember 2007 Pukul 10:23:27. Pusat Data Hukumonline. 
106 http://www.lawfirm-mtp.co.id/news.php?ct=2008-09-06%2013:25:27. Taufiq, Muhammad, 
“Eksistensi Dan Hak Imunitas Advokat Dalam Penegakkan Supremasi Hukum” Disampaikan dalam 
Diskusi pada acara Pembukaan Rakercab PERADI Cabang Kediri, Hotel Insumo, Sabtu 30 Agustus 
2008. Sebagai Ketua Peradi Cabang Surakarta, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Diakses Jumat, 14 November 2008 Pukul 09:25:27. 
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Bagaimana dalam praktek sehari-hari di Indonesia mengenai imunitas ini. 

Secara prinsip yang harus dipahami oleh para Advokat di Indonesia adalah 

bahwa apapun perbuatan seorang Advokat dalam membela kepentingan klien 

atau menjalankan profesinya harus didasarkan pada iktikad baik. Artinya 

imunitas itu berlaku sepanjang Advokat menjalankan pekerjaan secara benar dan 

terhormat. Misalnya tidak menyogok penegak hukum, tidak merekayasa sebuah 

alat bukti/memalsukan alat bukti, tidak memfitnah lawan perkara, tidak membuat 

putusan palsu, secara garis besar tidak melakukan persekongkolan jahat untuk 

memenangkan sebuah perkara. Seorang Advokat tentu saja tidak bisa 

diidentikkan dengan perbuatan hukum klien atau orang yang dibelanya, 

terkecuali ia menjadi bagian dari kejahatan itu misalnya Advokat ikut menyogok 

dan mengantar uang suap atau membantu untuk melarikan diri.  

Jika Advokat diperiksa oleh Polisi, sepanjang pemeriksaan itu terkait 

dengan pekerjaan atau profesinya, maka Polisi baru bisa bertindak jika 

sebelumnya telah meminta keterangan dari Organisasi Advokat tentang sah dan 

tidaknya pekerjaan seorang Advokat. Advokat memiliki hak imunitas 

(kekebalan). Karena itu, dalam membela kliennya, tidak selamanya Advokat 

begitu saja digugat oleh pihak ketiga atau ditangkap/ditahan oleh pihak yang 

berwajib. Seperti juga jaksa dan hakim mempunyai hak imunitas dalam 

menjalankan tugasnya. 
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Apabila di analogikan Advokat yang diadukan menipu kliennya karena 

kliennya kalah. Yang pertama sebelum polisi memeriksa Advokat, klien mesti 

meminta Organisasi Advokat tersebut menjelaskan apakah yang dilakukan 

seorang Advokat tersebut sesuai standar profesi atau tidak. Sehingga perbuatan 

tersebut termasuk kategori penipuan atau pelanggaran etika profesi.  

Misalnya Advokat diadukan karena memberikan janji bahwa perkara 

yang ditangani sudah pasti menang. Jika Advokat yang bersangkutan sudah 

diperiksa Dewan Kehormatan Advokat dan ditemukan kesalahannya maka 

hukumannya dua. Oleh Organisasi Advokat bisa dijatuhi sanksi administrasi 

bahkan dipecat dan memperoleh sanksi pidana dari penegak hukum. Namun jika 

tidak ditemukan bukti dalam pemeriksaan Dewan Kehormatan tentang apa yang 

diadukan, maka ia tidak bisa diproses pidana.107  

Terkecuali pada hal-hal yang jelas dalam kesalahannya yang telah diatur 

dalam Undang-Undang yang sudah ada seperti Advokat mabuk, nyabu, 

menggelapkan uang klien dengan dalih untuk menyogok hakim atau Advokat 

melakukan tindak pidana di luar profesinya. Terlibat pencurian, transaksi barang-

barang haram, jelas itu semua bukan pelanggaran etika tetapi pidana biasa. Tetapi 

Advokat yang menjadi penasihat hukum koruptor atau teroris kemudian 

laptopnya ikut disita karena dianggap bersekongkol jelas itu pelecehan terhadap 

profesi Advokat. Karena perbuatan kliennya bukanlah tanggung jawab Advokat.  

                                                 
107 http://www.lawfirm-mtp.co.id/news.php?ct=2008-09-06%2013:25:27. Taufiq, Muhammad, Ibid. 
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Hak imunitas yang dijamin dalam undang-undang tersebut bukanlah 

menjadikan Advokat steril dari tuntutan hukum. Tetapi perundangan ini hanya 

melindungi Advokat yang membela kliennya secara proporsional sesuai dengan 

kebutuhan pembelaan, dan tidak berlebihan. Apa yang diucapkan di dalam sidang 

pengadilan harus relevan dengan maksud dan tujuan pembelaan. Sebaliknya, 

tindakan yang melanggar hukum tentu tidak akan dilindungi Undang-Undang 

Advokat.108 

Profesi Advokat memiliki hak-hak lain untuk melindungi profesi Advokat 

tersebut. Hak “privilege” (hak istimewa) hak ini berbeda kapasitas dengan hak 

imunitas, sehingga dalam berbicara kepada publik tentang kasus yang 

ditanganinya, tidak mudah Advokat dapat dituduh telah melakukan 

penghinaan/fitnah/penjatuhan nama baik bagi orang lain tersebut.  

Dengan hak imunitas, perbuatan yang dilakukannya memang telah 

melanggar hukum atau melanggar hak orang lain, tetapi pelakunya tidak 

digugat/dituntut karena Advokat dalam hal ini kebal hukum (immunity). 

Sedangkan hak “privilege” (hak istimewa), pelaku sama sekali tidak pernah 

melanggar hukum. Karena Advokat hanya melakukan haknya, walau mungkin 

terdapat pelanggaran terhadap orang lain dalam pelaksanaannya.109  Meskipun 

keduanya diakui pada Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003, tetapi 

                                                 
108 http://www.sinarharapan.co.id/berita/0610/03/nas10.html. Winarta, Frans H, Op.Cit. 
109 Dr. Munir Fuady, Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, advokat, Notaris, 
Kurator, dan Pengurus), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. Hlm. 94. 
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tidak pernah membedakan dengan tegas di antara keduanya, bahkan saling 

campur aduk satu sama lain.  

Profesi Advokat memiliki hak-hak lain untuk melindungi profesi Advokat 

tersebut antara lain yang ada dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 

tentang Advokat dan Kode Etik Profesi Advokat, untuk melindungi profesi 

Advokat tersebut. 

Hak mandiri (independence),110 profesi advokat adalah mandiri dalam arti 

bebas, merdeka dan berdiri sendiri yang bertanggung jawab. Bebas mengeluarkan 

pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan terutama di dalam 

sidang Pengadilan dalam rangka pembelaan suatu perkara yang menjadi 

tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun sidang tertutup kecuali itu 

merupakan perbuatan yang dapat diancam hukuman pidana sesuai dalam Kode 

Etik Profesi Advokat Pasal 3 huruf (c): 

“Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta 
tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak azasi 
manusia dalam Negara Hukum Indonesia.” 
 

 dan Pasal 7 huruf (g): 

“Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang 
dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu 
perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun 
dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan tidak 
berkelebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun 
pidana.” 
 

 dan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003. 

                                                 
110 Lasdin Wlas, Cakrawala Advokat Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1989. Hlm. 18. 
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Hak kedudukan sama dalam persidangan,111 didalam suatu persidangan 

baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana baik itu unsur Hakim, Jaksa, 

Advokat/Penasehat hukum, mereka adalah sama-sama sarjana hukum yang 

mempunyai kedudukan yang sama di dalam persidangan untuk menemukan  

kebenaran dan keadilan berdasarkan hukum. Walaupun fungsi dan tugasnya 

berlainan, dalam suatu jajaran penegak hukum. Sesuai dengan Kode Etik Profesi 

Advokat Pasal 8 huruf (a): 

“Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile), 
dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di 
pengadilan sejajar dengan Jaksa dan Hakim, yang dalam melaksanakan 
profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode 
Etik ini.” 
 

Hak ingkar, merupakan hak Advokat untuk mengajukan keberatan-

keberatan disertai alasan-alasan terhadap seorang hakim yang akan atau sedang 

mengadili perkaranya.112 Terdapat dalam Kode Etik Profesi Advokat Pasal 3 

huruf (a): 

“Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada 
setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan 
pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan 
dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena 
perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan 
politik dan kedudukan sosialnya.” 

 
Pasal 4 huruf (i): 

“Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya 
pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu 
akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien 

                                                 
111 Lasdin Wlas, Ibid. Hlm. 18. 
112 Lasdin Wlas, Ibid. Hlm. 19. 
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yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 3 huruf a.” 
  

Serta Pasal 8 huruf (g): 

“Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau 
diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang 
cara penanganan perkara dengan kliennya.” 
 

Hak menyimpan rahasia klien, pengertian menyimpan rahasia menurut 

teori nisbi/relatif hanya kerahasiaan tertentu saja yang merupakan rahasia yang 

dilindungi, yakni rahasia-rahasia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Rahasia tersebut merupakan informasi yang substansial dan penting bagi 

klien atau bagi pembelanya. 

2. Rahasia tersebut sebelumnya belum pernah terbuka untuk umum secara 

meluas. Apabila rahasia tersebut telah terbuka untuk umum tetapi belum 

meluas, atau jika rahasia tersebut sudah dibuka oleh advokat kepada orang 

lain. 

3. Rahasia tersebut bukanlah informasi yang memang tersedia untuk publik 

(publik information). 

4. Rahasia yang jika dibuka akan menimbulkan rasa malu bagi klien, 

Advokat atau pihak-pihak lainnya. 

5. Rahasia yang jika dibuka akan merugikan kepentingan kliennya. 

6. Rahasia yang jika dibuka akan mempersulit pembelaan Advokat terhadap 

kliennya. 
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7. Rahasia yang jika dibuka akan menimbulkan kemungkinan klien tidak lagi 

memberikan informasi selanjutnuya kepada Advokat. Hal tersebut akan 

mempersulit advokat dalam melakukan pembelaannya. 

8. Bagi klien, informasi tersebut sangat penting dan atau sensitif. 

9. Jika dibuka rahasia tersebut, akan menimbulkan kemarahan/gejolak/atau 

sikap masyarakat yang merugikan kepentingan klien dan atau merugikan 

kepentingan pembelaan. 

10. Klien tidak pernah mengizinkan (no waiver) secara tegas atau secara 

tersirat  untuk dibuka rahasia tersebut.113 

Advokat dalam berperkara membela kliennya dilarang untuk 

membocorkan rahasia kliennya. Advokat pun tidak boleh menggunakan rahasia 

kliennya untuk merugikan kepentingan klien tersebut. Advokat tidak boleh 

menggunakan rahasia kliennya untuk kepentingan pribadi Advokat atau untuk 

kepentingan pihak ketiga. Sesuai Pasal 19 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, 

dan Kode Etik Profesi Advokat Pasal 4 huruf (h): 

“Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang 
diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga 
rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.” 
 

 Membuka sendiri kantor Advokat,114 terutama dalam wilayah hukum dan 

domisilinya dan menjalankan praktek peradilan di seluruh wilayah hukum 

                                                 
113 Dr. Munir Fuady, Op.Cit. Hlm. 51-52. 
114 Lasdin Wlas, Op.Cit. Hlm. 19. 
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Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 

Advokat. 

Advokat berhak memperoleh informasi dalam menjalankan profesinya,115 

informasi tersebut bisa berupa data, dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk 

pembelaan kepentingan kliennya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain 

yang berkaitan dengan kepentingan tersebut. Meminta keterangan yang 

diperlukan, dalam menjalankan tugas kewajibannya memerlukan data keterangan 

dari instansi pemerintah atau organisasi pemerintah ataupun swasta. Sesuai 

dengan Pasal 17 Undang-Undang Advokat. 

Hak menerima uang jasa116, Advokat yang membela klien baik di dalam 

maupun di luar sidang pengadilan berhak menerima uang jasa sebagai 

imbalannya, dari klien yang dibelanya. Hal ini berhubungan dengan hak 

retensi117, hak untuk tidak mengembalikan surat-surat yang dipegang sebelum 

honorariumnya dilunasi terlebih dahulu. Termasuk menggunakan hak retensi 

untuk mengancam dan mengurangi kapasitas sebagai Advokat dalam membela 

dan melindungi kliennya. Dalam berperkara menggunakan biaya-biaya tidak 

perlu sehingga memberatkan kliennya. Akan tetapi hak ini hanya dapat 

digunakan para Advokat sebagai pengecualian. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) 

tentang honorarium, Pasal 21 ayat (1), (2) Undang-Undang Advokat, dan Kode 

Etik Profesi Advokat Pasal 4 huruf (d), (e), (k): 

                                                 
115 Lasdin Wlas, Op.Cit. Hlm. 19. 
116 Lasdin Wlas, Op.Cit. Hlm. 19. 
117 Lasdin Wlas, Op.Cit. Hlm. 19. 



 93

“d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib 
mempertimbangkan kemampuan klien. 

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

k. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan 
menimbulkan kerugian kepentingan klien. ” 
Hak memilih atau dipilih menjadi anggota/pengurus dari Organisasi 

Advokat.118 

Advokat yang bertindak untuk kepentingan umum dan dalam membela 

kebenaran maka pribadinya perlu mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini 

memerlukan kebenaran mental diri dalam membela dan mempertahankan 

kepentingan umum. Dengan perlindungan hukum ini bukan lantas dalam tugas 

profesi Advokat dapat sewenang-wenang. Dilarang mengurus perkara yang tidak 

berdasarkan hukum atau berlawanan dengan hukum, dimana tindakan seorang 

Advokat seharusnya untuk membela dan melindungi klien dengan payung 

hukum. Sesuai dengan Kode Etik Profesi Advokat Pasal 4 huruf (g). 

Undang-Undang Advokat telah mengamanahkan bahwa untuk 

meningkatkan kualitas profesi (professional quality) dan pengawasan 

(controling) terhadap Advokat, maka seluruh Advokat di Indonesia harus 

mempunyai Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi 

Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang Advokat.119  

                                                 
118 Lasdin Wlas, Op.Cit. Hlm. 19. 
119 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. 
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Tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Advokat 

kepada Organisasi Advokat sangat besar, yaitu:  

a. Melaksanakan pendidikan khusus Advokat sesuai Pasal 2 Ayat (1);  

b. Mengangkat Advokat sesuai Pasal 2 Ayat (2);  

c. Menyampaikan salinan surat keputusan pengangkatan Advokat 

kepada Mahkamah Agung dan Menteri sesuai Pasal 2 Ayat (3);  

d. Melaksanakan ujian calon Advokat sesuai Pasal 3 Ayat (1) huruf f;  

e. Melakukan penindakan terhadap Advokat sesuai Pasal 7 dan Pasal 8,  

f. Menyampaikan Salinan Surat Keputusan Pemberhentian Advokat 

kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan lembaga penegak 

hukum lainnya sesuai Pasal 9 Ayat (2);  

g. Mengawasi Advokat dengan membentuk Komisi Pengawas sesuai 

Pasal 12;  

h. Merekomendasi Advokat Asing sesuai Pasal 23 Ayat (2);  

i.  Menyusun Kode Etik Profesi sesuai Pasal 26 Ayat (1); 

j. Membentuk Dewan kehormatan sesuai Pasal 27 Ayat (1);  

k. Menyampaikan salinan buku daftar anggota kepada Mahkamah Agung 

dan Menteri setiap setahun sekali sesuai Pasal 29 Ayat (3); 

l. Melaporkan perkembangan jumlah anggota sesuai Pasal 25 Ayat (4);  

m. Menetapkan kantor Advokat tempat magang bagi para calon Advokat 

sesuai Pasal 29 Ayat (5); dan 
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n. Tugas dan wewenang Organisasi Advokat tersebut sesuai Pasal 32 

Ayat (3) Undang-Undang Advokat.  

Sementara dijalankan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi 

Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Asosiasi 

Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal 

(HKHPM), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Himpunan Advokat dan 

Pengacara Indonesia (HAPI), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia 

(APSI).120  

Advokat adalah “agent of development”. Artinya, Advokat mempunyai 

potensi yang sangat kuat untuk memastikan berjalannya sistem hukum. "Advokat 

harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat 

(officium nobile)... "121 Bangga menyandang profesi Advokat, Bangga karena 

dengan profesi tersebut bila memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar 

pengadilan kepada para pencari keadilan.  

Apalagi dengan embel-embel "Advokat mempunyai kewajiban untuk 

memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (pro deo) bagi orang yang 

tidak mampu" Pasal 22 (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. 

Namun demikian atas nama profesi pula merasa malu ketika melihat Advokat 

lain dapat mengeluarkan pernyataan yang seharusnya tidak keluar dari perilaku 

                                                 
120 http://www.hukumonline.com. Maryono, Didik, Kritisi Advokat (Suatu Analisis berdasarkan 
Undang-Undang Advokat dan Kode Etika Advokat). Diakses Jumat, 19 September 2008 Pukul 14:55. 
Pusat Data Hukumonline. 
121 Kode Etik Advokat Indonesia, Pasal 3 (g). 
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seorang Advokat yang secara kode etik dan norma dituntut bersikap sopan 

terhadap semua pihak. 

Beberapa rumusan pasal dalam Undang-Undang tentang Profesi Advokat 

sangat kentara lebih mengedepankan norma status bukan norma fungsional. Hal 

ini terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Advokat adalah 

Penegak Hukum.” Sebenarnya, alih-alih menjamin status “penegak hukum” 

malah dapat menghilangkan sifat kebebasan profesi. Sebab status “penegak 

hukum” hanya tepat diberikan pada Polisi dan Jaksa yang memang merupakan 

wakil Pemerintah dalam system peradilan. Keduanya, menjalankan tugas 

pemerintah menegakkan hukum yang berlaku, dan untuk itu diberi kewenangan 

melakukan upaya paksa. Kaerena itu ketika menjalankan tugas baik Polisi 

maupun Jaksa sepenuhnya terikat pada ketentuan hukum yang bersifat legal 

formal, agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Adapun Advokat, walau 

sama terikatnya pada ketentuan hukum, atas nama masyarakat yang diwakili 

kepentingan hukumnya mereka harus diberi ruang untuk mengembangkan 

diskursus tentang hukum bahkan mengkritisi hukum yang berlaku. 

Apabila materi Undang-Undang tentang Profesi Advokat ditekankan pada 

norma fungsional, tanpa harus mempersoalkan atau dipersoalkan statusnya, para 

Advokat lebih leluasa memberikan jasa hukum di dalam maupun di luar 

pengadilan. Norma fungsional adalah norma yang mengharuskan adanya fungsi 
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perwakilan kepentingan warga negara dalam sistem dan proses peradilan dan 

lazimnya dijabarkan sebagai turunan dari jasa hukum yang diberikan Advokat.122 

Namun Undang-Undang tentang Profesi Advokat hanya mengatur hal ini 

apa adanya, itupun dengan memasukkan dalam bagian Ketentuan Umum tentang 

definisi jasa hukum, yaitu memberi konsultasi; menjalankan kuasa; mewakili; 

mendampingi; membela; dan melakukan  tindakan hukum lain untuk kepentingan 

hukum klien. Semestinya, pengertian jasa hukum dapat diturunkan dalam 

berbagai ketentuan yang lebih detail, karena inilah yang akan menjadi pegangan 

tentang apa fungsi Advokat yang sebenarnya.  

Sekurang-kurangnya jasa hukum harus meliputi:  

a. Memberikan konsultasi terhadap permasalahan dan kepentingan 

hukum klien; menyusun atau mewakili klien dalam mengadakan 

perjanjian dengan pihak lain;  

b. Mendampingi klien yang diperiksa, ditangkap atau ditahan oleh aparat 

penegak hukum baik atas tuduhan melakukan tindak pidana atau tidak;  

c. Mempersiapkan pembelaan dan dokumen hukum lain yang digunakan 

dalam proses peradilan;  

d. Mempersiapkan instrumen-instrumen hukum untuk melakukan 

tindakan hukum atau memenuhi prosedur hukum tertentu bagi 

kepentingan hukum klien;  

                                                 
122www.pemantauperadilan.com/ruu%20tentang%20profesi%20advokat%20dan%20sejarah%20penga
turan%20advokat.pdf. Kadafi, Binziad, RUU Tentang Profesi Advokat Dan Sejarah Pengaturan 
Advokat Di Indonesia. Diakses Sabtu, 5 Mei 2007 Pukul 16:11:11 
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e. Serta mewakili dan membela kepentingan hukum klien di dalam 

maupun di luar pengadilan atau tribunal. 

Tentang orientasi perlindungan masyarakat sebagai klien, Undang-

Undang tentang Profesi Advokat ini tidak mengintrodusir pranata malpraktek 

yang seharusnya menjadi salah satu sarana pengawasan klien terhadap perilaku 

Advokat. Lewat lembaga ini, dampak dari kelalaian Advokat tidak melulu harus 

ditanggung klien. Klien harus diberi hak menggugat ganti rugi apabila 

kepentingannya dirugikan akibat kelalaian memenuhi ketentuan hukum acara 

peradilan tertentu. Tergambar jelas bahwa perlindungan kepentingan Advokat 

lebih dikedepankan.  

Tercermin dari ketentuan Pasal 15 diatas, yang memberi kekebalan 

hukum kepada Advokat saat menjalankan profesinya. Otonomi dan dan 

perlindungan memang mutlak diberikan bagi Advokat, karena sifat profesi ini 

seringkali menempatkan dalam posisi berseberangan dengan penguasa. Namun 

kebutuhan akan otonomi dan perlindungan tersebut sama sekali tidak 

membenarkan Advokat untuk melanggar hukum dengan dalih menjalankan 

profesi apalagi menjadikan Advokat kebal hukum. 

Jika ada perlindungan hukum yang diberikan bagi Advokat dalam 

menjalankan profesinya. Hal tersebut harus bermuara pada perlindungan hak-hak 

masyarakat dalam proses peradilan. Apabila tidak dipenuhi, dapat mengganggu 

keseimbangan dan akuntabilitas peradilan secara keseluruhan. Siapapun harus 



 99

diberi sanksi tegas jika melanggar hak-hak masyarakat tersebut, yang sebagian 

diwakili dalam fungsi Advokat.  

 Oleh karena itu, Advokat harus diberdayakan secara optimal sesuai 

potensinya. Hal inilah yang selama ini belum secara maksimal dilakukan oleh 

kalangan Advokat. Jangan sampai timbul kesan suksesnya Advokat hanya 

ditentukan oleh keberhasilan dalam memenangi perkara yang nilai uangnya 

besar. Sementara substansi persoalan hukum dan keadilan tidak hanya selesai di 

situ. Justru banyak persoalan-persoalan hukum yang bila dilihat dari nilai 

ekonomisnya kecil, tetapi mengandung persoalan hukum dan keadilan sangat 

substansial karena menyangkut rasa keadilan masyarakat. 

  Parameter ini terlihat sudah bergeser. Ini terjadi karena adanya 

paradigma berpikir soal sukses tidaknya seorang Advokat. Kalau dulu orang 

terkenal ketika dia membela rakyat kecil yang berhadapan dengan pemerintah, 

sekarang ini orang terkenal bukan kerena membela rakyat kecil, tetapi karena 

membela perkara-perkara yang materinya besar. Padahal, bisa jadi perkara yang 

nilai uangnya besar itu, sesungguhnya hanya mengandung substansi hukum yang 

sederhana. 

Bila paradigma ini tidak diluruskan, maka jangan salahkan bila ada suara 

sinis yang ditujukan terhadap profesi Advokat yang mengatakan, "Maju tak 

gentar membela yang bayar." Sinisme ini memang realitas. Oleh karena itu, 
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Advokat harus berani mengambil sikap, "Maju tak gentar membela yang 

benar."123 

Pelanggaran (malpraktek) Advokat adalah segala bentuk pelanggaran 

(malpraktek) profesionalitas Advokat hanya yang terdapat dalam Undang-

Undang Advokat No 18 Tahun 2003. Sedangkan pelanggaran Kode Etik Advokat 

Indonesia diatas adalah merupakan pelanggaran kedisiplinan Advokat.  

Setiap sikap tindak yang salah, kekurangan keterampilan dalam tingkat 

yang wajar, kegagalan untuk memberikan pelayanan profesional dan melakukan 

pada tingkat keterampilan dan kepandaian yang wajar di dalam masyarakatnya 

oleh teman sejawat rata-rata dari profesi yang bersangkutan, sehingga 

mengakibatkan kehilangan, kerugian pada penerima pelayanan tersebut yang 

cenderung menaruh kepercayaan terhadap mereka. 

Berbeda halnya tindakan tersebut diatas juga merupakan perbuatan 

melawan hukum terhadap pemberian jasa hukum, yang mengakibatkan timbulnya 

kerugian bagi klien. Dimana jasa hukum tersebut di berikannya di bawah standar 

operasional atau diberikan dengan melanggar kewajiban “fiduciary” dari 

Advokat atau dilakukan secara kesengajaan atau dapat disejajarkan dengan suatu 

kelalaian, atau diberikan dengan cara yang bertentangan dengan hukum yang 

berlaku, ataupun wanprestasi terhadap kontrak pemberian jasa hukum, kedua-

duanya dapat disebut sebagai malpraktek Advokat. 

                                                 
123 http://www.eti.com/ensiklopedi/0/OttoHasibuan. Hasibuan, Otto. Meluruskan Paradigma Advokat. 

Diakses Jumat, 19 September 2008 Pukul 14:55: Tokoh Indonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh 
Indonesia). 
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Profesi Advokat yang bebas penuh rasa tanggung jawab harus menyadari 

adanya Kode Etik Profesi Advokat, maka darinya dituntut untuk berusaha 

menjauhi segala larangan-larangannya. 

Dalam penyelesaian perkara secara damai yang tidak berhasil, tidak boleh 

menjadi alasan dalam perkara di muka hakim persidangan serta menggunakan 

perkataan yang tidak sopan atau menyimpang di muka persidangan ataupun 

rekan sesama penegak hukum lainnya. 

Malpraktek dapat masuk hukum pidana apabila memenuhi syarat: 

1. Syarat dalam sikap batin Advokat, kesengajaan atau dapat disejajarkan 

dengan suatu kelalaian Advokat. 

2. Syarat tindakan/perlakuan yang diambil Advokat, syarat yang 

menyimpang dari standar kerja Advokat/standar prosedur, 

mengandung melawan hukum dengan berbagai sebab. 

3. Syarat mengenai akibat, syarat mengenai timbulnya kerugian bagi 

klien.124 

Sehingga menjadi unsur tindak pidana. Kemudian apabila malpraktek 

Advokat menjadi tindak pidana yang memenuhi unsur melawan hukum, 

kesengajaan atau dapat disejajarkan dengan suatu kelalaian Advokat, dan adanya 

akibat yang menimbulkan kerugian. 

                                                 
124 Analisa penulis berdasarkan Undang-Undang Advokat No.18 Tahun 2003 dan Kode Etik Profesi 
Advokat 
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Dilihat dari hubungan hukum yang terjadi antara penyandang profesi dan 

pengguna jasanya (Advokat dan klien), maka secara sederhana dapat dibedakan 

menjadi dua model perikatan (verbintenis). Model pertama adalah perikatan yang 

menjanjikan suatu hasil (resultaatsverbintenis), sedangkan model kedua adalah 

perikatan yang menjanjikan sesuatu usaha (inspanningsverbintenis).125 

Hubungan hukum antara Advokat dan klien, seyogyanya menggunakan 

model perikatan yang bersifat mengupayakan. Advokat berjanji untuk 

mengupayakan hak-hak kliennya agar tidak dirugikan selama proses perkara 

diselesaikan menurut hukum. Advokat dilarang keras menjanjikan suatu hasil 

tertentu yang ditanganinya. Menjanjikan hasil seperti itu akan mengubah pola 

hubungan hukum profesi ini, yang semula hakikat adalah 

“inspanningsverbintenis” menjadi “resultaatsverbintenis”. Dengan kata lain, 

tindakan Advokat yang menjanjikan hasil atas jasa profesionalnya, sesungguhnya 

telah “merendahkan” hakikat profesi yang disandangnya itu.  

Dengan demikian, baik tindakan malpraktek Advokat (legal malpractice) 

maupun pelanggaran kewajiban “fiduciary” (fiduciary duties) dipandang lebih 

dari sekedar wanprestasi kontrak antara Advokat dan kliennya. Dalam tindakan 

malpraktek Advokat malpraktek Advokat (legal malpractice) maupun 

pelanggaran kewajiban “fiduciary” (fiduciary duties) tersebut terdapat unsur 

kelalaian, kecerobohan atau sikap salah dari Advokat.  

                                                 
125 Shidarta, Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, PT. Refika Aditama, 
Bandung, 2006. Hlm. 110. 
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Pengertian malpraktek maupun untuk pelanggaran kewajiban “fiduciary” 

tersebut sering pula disebut dengan istilah ”kelalaian profesional” (professional 

negligence) atau istilah ”sikap salah dari Advokat” (attorney misconduct).126  

Bukan hanya kelalaian, melainkan juga ada unsur ”kesengajaan”. Dalam 

malpraktek Advokat disebut bahwa Advokat melakukan tindakan melawan 

hukum (onrechtmatige daad) dalam bentuk ”penipuan dalam anggapan” 

(constrctive fraud). Penipuan (fraud) adalah jika yang dilakukan dalam arti yang 

riil, bukan hanya penipuan dalam anggapan/konstruktif, maka yang terjadi sudah 

merupakan perbuatan melawan hukum, bahkan juga sudah masuk wilayah 

hukum pidana. Malpraktek maupun pelanggaran kewajiban “fiduciary”, bukan 

lagi merupakan ruang jelajah pelanggaran etika, bahkan pula dalam hal-hal 

tertentu sudah bukan lagi pelanggaran (wanprestasi) terhadap kontrak, jika sudah 

merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). 

Analisis diatas menunjukan malpraktek hukum atau “yuridical 

malpractice” dibagi dalam 3 kategori sesuai bidang hukum yang dilanggar, yaitu: 

1. “Criminal malpractice”. 

2. “Civil malpractice”. 

3. “Administrative malpractice”. (lihat hlm. 66) 

 

 

                                                 
126 Dr. Munir Fuady, Op.Cit. Hlm. 83. 
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Hal dasar inilah yang seharusnya menjadi prinsip pemberian jasa hukum, 

penegakan keadilan, dan menjamin hak asasi manusia dalam Undang-Undang No 

18 Tahun 2003 tentang Advokat. 

 

B. Bentuk-Bentuk Pelanggaran (Malpraktek) Advokat Di Kota 

Surakarta 

Advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum berkewajiban turut 

membina Negara hukum Indonesia, bersama-sama dengan para sarjana hukum di 

bidang lain pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

Setiap orang berhak memperoleh bantuan hukum yang diberikan dalam 

hal-hal yang tidak dapat diselesaikan dengan hanya nasehat, pendapat, dan 

konsultasi hukum, jika dan sepanjang kemampuannya tidak cukup untuk 

pembelaan kepentingan dalam bidang hukum. 

Adanya asas kemampuan/kesanggupan memikul imbalan karena pencari 

hukum/pencari keadilan itu harus memberikan imbalan yang jumlahnya dapat 

disesuaikan dengan kemampuannya. 

Bantuan dengan kata lain: tolongan, pertolongan ini diberikan kepada 

setiap orang yang membutuhkan pertolongan dalam bidang hukum karena 

keterlibatannya dalam masalah hukum. Karena kurang mengerti masalah hukum 

dan atau tidak mampu pengetahuannya tentang hukum dan miskin.  
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Butuh pertolongan (bantuan hukum) mereka ini disebut pencari keadilan, 

“justiciable”, dapat dibela, sering juga ”client” bagi pemberi bantuan hukum. 

Termasuk pelanggaran kewajiban kuasa hukum antara lain: 

1. Menerima segala permintaan atau nasehat dari penasehat hukum 

atas segala hal dari yang kecil maupun yang besar, 

2. Tidak melakukan tindakan hukum apapun tanpa diketahui, tidak 

diperintahkan/disetujui klien-Advokat, 

3. Advokat tidak boleh memindahkan/menggunakan Advokat 

pengganti kepada advokat lain tanpa ada persetujuan klien-

Advokat. 

4. Dengan pemberian surat kuasa tersebut klien harus telah siap 

dengan konsekuensi pembayaran jasa/bantuan hukum sesuai kasus 

yang dihadapinya dengan persetujuan sebelumnya antara klien-

Advokat.127  

Beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya malpraktek di Kota 

Surakarta diantaranya: 

1. Kesatuan dari landasan kewenangan: 

a. Kewenangan yang dimiliki Advokat (kewenangan materiil) 

semata-mata melekat. 

                                                 
127 Muhammad Taufiq, SH., MH., Hasil Wawancara Pribadi, Ketua Peradi Cabang Surakarta, 
Surakarta, Selasa, 10 Juni 2008, Pukul 10.30. 
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b. Kewenangan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang disebut kewenangan formal. 

2. Kemampuan rata-rata/kualifikasi, yaitu kemampuan “knowledge”, 

kemampuan “skill”, kemampuan “profesional attitude”. 

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi terjadinya malpraktek diantaranya: 

1. Pengalaman berdasar banyaknya/seringnya praktik,  

2. Lama waktu praktik,  

3. Daerah praktik,  

4. Fasilitas praktik, dan  

5. Pergaulan sesama kolega.128 

Ketelitian seorang Advokat berhubungan dengan kewajiban Advokat 

segala sesuatu dalam praktek Advokat secara cermat, teliti, penuh kehati-hatian, 

diukur secara umum. 

Unsur standar kualifikasi penanganan perkara oleh Advokat: 

1. Pendampingan klien sewaktu pemeriksaan, 

2. Dicarikannya bukti-bukti yang meringankan oleh Advokat,  

3. Dicarikan saksi-saksi yang meringankan oleh Advokat,  

4. Dibuatkan pembelaan tertulis berdasarkan teknik hukum 

profesional, 

 

                                                 
128 Muhammad Taufiq, SH., MH., Ibid, Selasa, 10 Juni 2008, Pukul 10.30. 
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5. Standar lainnya merupakan apa yang menjadi hak-hak klien  yang 

diperoleh dari seorang Advokat, yang tercantum dalam Pasal 54, 

Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 69, Pasal 70, 

Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 74 KUHAP, dan yang 

menjadi kewajiban-kewajiban mutlak dari seorang Advokat dalam 

Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 

2003 untuk menangani suatu perkara.129 

Pihak klien juga ikut mengkontribusi kelalaian 

1. Ikut melakukan kelalaian. 

2. Pihak klien sudah sepenuhnya mengetahui adanya konflik 

kepentingan beserta akibat-akibatnya. 

3. Pihak klien sudah mengesampingkan (waive) gugatan malpraktek 

tersebut. 

4. Pihak klien sudah mengetahui adanya kerugian, tetapi tidak 

berusaha untuk melakukan mitigasi, yakni mengelak atau 

memperkecil nilai kerugian tersebut.130 

 

 

 

 

                                                 
129 Muhammad Taufiq, SH., MH., Ibid, Selasa, 10 Juni 2008, Pukul 10.30. 
130 Dr. Munir Fuady, Op.Cit. Hlm. 93. 



Tabel (1.0): Bentuk Pelanggaran dan Putusan Dewan Kehormatan Daerah Surakarta*  

No  No. Perkara  Bentuk 
Pelanggaran 

Pasal  
Undang- 
Undang 
yang 
Dilanggar 

Kode Etik 
yang 
Dilanggar 

Tanggal 
Putusan 

Putusan  Sanksi  Keterangan 

1  02/P.KE/200
4/DK.AAI. 
Ska. 

Larangan iklan 
bagi 
Advokat: 
Konsekuensi 
profesi terhormat 

 Pasal 3 
huruf h, 
dan Pasal 
8 huruf b 
Kode Etik 
Advokat 

23 
Oktober 
2004  

Diterima 
untuk 
seluruhnya 

Peringatan 
biasa 

Melakukan 
“administra 
tive 
malpractice”.
Advokat  
telah 
melanggar  
Kode Etik 
Profesi Advokat 
Indonesia. 

2  03/P.KE/200
4/DK.AAI. 
Ska. 

Penghinaan rekan 
sejawat di muka 
sidang. 

Pasal 4 
Ayat (2) 
Poin 5, 
dan Pasal 
6 huruf b 
dan huruf 
e Undang-
Undang 
Advokat 
No.18 
Tahun 
2003. 

Pasal 3 
huruf h, 
dan Pasal 
5 huruf b 
Kode Etik 
Advokat. 

16 Juni 
2004 

Gugur dan 
tidak dapat 
diajukan 
lagi. 

-  Karena pihak 
pengadu tidak 
datang dalam 
persidangan 
selama 3 
kali pemang-
gilan, sesuai 
dengan Pasal 
9 huruf b 
Kode Etik 
Advokat maka 
pengaduan 
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 75

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dinyatakan 
gugur. 

3  01/Put/DKC.
Ikadin/2006/
Ska.  

Melanggar 
sumpah jabatan, 
memberikan 
keterangan yang 
menyesatkan, 
menjamin 
kemenangan 
perkara kepada 
klien, membebani 
honorarium diluar 
batas kemampuan 
klien, membebani 
klien dengan 
biaya-biaya yang 
tak perlu, melepas 
tugas yang 
dibebankan 
kepadanya pada 
saat yang tidak 
menguntungkan 
klien atau dapat 
menimbulkan 
kerugian yang 
tidak dapat 
diperbaiki lagi 
oleh klien. 

Pasal 4 
Ayat (2) 
Poin 5, 
dan Pasal 
6 huruf a 
Undang-
Undang 
Advokat 
No.18 
Tahun 
2003. 

Bab III 
Pasal 4 
huruf b, c, 
d, e, dan i.

7 Juli 
2006  

Diterima 
untuk 
seluruhnya. 

Pemberhen-
tian 
sementara 
selama 12 
(dua belas) 
Bulan.  

Bahwa sesuai 
Pasal 26 ayat 
6 
Undang-
Undang 
Advokat No. 
18 
Tahun 2003, 
Keputusan 
Dewan 
Kehormatan 
Organisasi 
Advokat tidak 
menghilang- 
kan tanggung 
jawab pidana. 
Melanggar 
Pasal 378 
(penipuan), 
dan Pasal 304 
(meninggal-
kan orang 
yang perlu di 
tolong) 
KUHP. 



Analisa kasus No. 1 (satu):  

Nomor perkara 02/P.KE/2004/DK.AAI. Ska. Larangan iklan bagi 

Advokat: Konsekuensi profesi terhormat yang mencakup:  

1.  Bahwa dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh teradu 

tidak mempunyai hak karena timbul dari inisiatif sendiri dan tidak 

mempunyai kewenangan ataupun pelimpahan wewenang dari 

pihak yang berwenang untuk memasang apa yang disebut dalam 

kasus ini sebagai iklan. 

2. Bahwa teradu tidak lazim dikalangan Advokat untuk memasang 

papan tanpa izin dan dilakukan pada malam hari. 

3. Bahwa majelis melihat apa yang dilakukan teradu diatas dilihat 

dari sisi hak, kewenangan dan kelaziman adalah tidak sopan, dan 

tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh Advokat 

pada umumnya, dan di lingkungan Surakarta dan Sukoharjo pada 

khususnya. 

4. Bahwa teradu bertindak melampaui porsinya sebagai seorang 

Advokat dan bertindak berlebihan, karena segala apa yang 

bersangkutan dengan masalah penyitaan (sita 

jaminan/“conservatoir beslag”) adalah sepenuhnya wewenang 

Pengadilan Negeri yang bersangkutan termasuk masalah 

pemberitahuan kepada masyarakat umum. 

5. Bahwa bentuk dan ukuran papan tersebut mencolok dan dibuat 

lebih menonjolkan logo dan nama teradu sebagai profesional yang 
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dimaksud untuk menarik perhatian orang adalah merupakan hal 

yang dilarang oleh Kode Etik Advokat Indonesia. 

Pasal 8 huruf b Kode Etik Advokat:  

“Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang 
adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan 
ukuran dan! atau bentuk yang berlebih-lebihan.” 
 
dan Pasal 3 huruf h Kode Etik Advokat: 

“Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan 
terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan 
martabat Advokat.” 

 
Kasus Nomor 02/P.KE/2004/DK.AAI. Ska. Larangan iklan bagi 

Advokat: Konsekuensi profesi terhormat. Dewan Kehormatan Cabang AAI 

Surakarta, Tanggal 23 Oktober 2004 atau aduan Sdr. Budi Santoso dkk. 

terhadap Sdr. Wahyu Purwana, S.H., M.H. sebagai Teradu. 

Keputusan 02/P.KE/2004/DK.AAI. Ska. Larangan iklan bagi 

Advokat: Konsekuensi profesi terhormat Dewan Kehormatan Cabang AAI 

Surakarta, Tanggal 21 Oktober 2004 yang diumumkan pada sidang terbuka 

untuk umum pada Tanggal 23 Oktober 2004. Sebagai berikut: 

1. Menerima pengaduan dari pengadu Sdr. Budi Santoso dkk; 

2. Mengadili serta menjatuhkan sanksi kepada teradu berupa 

peringatan biasa. 

Pemeriksaan perkara pelanggaran Kode Etik Advokat dalam tingkat 

banding di Dewan Kehormatan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia. 

Memutuskan dengan Putusan Nomor 01/B/DKP/2005, menguatkan Putusan 



 112

Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat Indonesia Cabang Surakarta dengan 

Nomor 02/P.KE/2004/DK.AAI. Ska. 

Advokat melanggar malpraktek administratif manakala orang tersebut 

telah melanggar hukum administrasi hal ini melanggar batas kewenangan 

serta kewajiban dalam Advokat Kode Etik Advokat. 

Pelanggaran larangan suatu iklan khusus bagi Advokat, yakni iklan 

tersebut mencolok, tidak dilakukan dengan cara bermartabat, dan semata-

mata mencari popularitas. Kasus ini berkaitan dengan pemasangan papan 

tentang Surat Pemberitahuan kepada Pengadilan Negeri Surakarta, diketahui 

bahwa Surat Pemberitahuan kepada Pengadilan Negeri Surakarta bersifat 

pemberitahuan semata-mata tanpa adanya pelimpahan wewenang dari 

institusi pengadilan. 

 

Analisa kasus No. 2 (dua): 

Nomor perkara 03/P.KE/2004/DK.AAI. Ska. Pelanggaran penghinaan 

rekan sejawat di muka sidang yang mencakup: 

1. Bahwa yang telah dilakukan teradu telah melanggar kesopanan. 

Dapat diduga sebagai pencemaran nama baik di depan umum, 

karena teradu dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama 

baik seseorang dalam hal ini pengadu yang nyatanya adalah rekan 

sejawat sesama Advokat, yang maksudnya terang supaya hal itu 

diketahui umum.  

Melanggar Pasal 3 huruf h Kode Etik Advokat 
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“Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan 
terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan 
martabat Advokat.” 
 
dan Pasal 5 huruf b Kode Etik Advokat 

“Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan 
satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak 
menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan 
maupun tertulis.” 
 

2. Bahwa dalam jawaban yang dibuat oleh para teradu tersebut telah 

menggunakan kata-kata yang tidak sopan, menyakitkan serta 

mengandung unsur fitnah dan mencemarkan nama baik antara lain: 

- Dalam Konpensi (pokok perkara) no. 2 disebutkan: 

“ ... gugatan ini hanya sekedar peragaan peragawati yang sok 

kemayu tapi tidak laku ...” 

- Dalam Konpensi (pokok perkara) no. 11 disebutkan: 

“ ... para penggugat tidak lebih adalah maling teriak maling.” 

- Memvonis kami melakukan tindak pidana, padahal jelas sebagai 

pengacara telah mengetahui bahwa sebelum perkara mempunyai 

kekuatan hukum tetap, praduga tidak bersalah harus dihormati, 

sehingga kalimat dalam Konpensi no. 11 yang merupakan vonis 

adalah sangat tidak layak dikemukakan oleh Advokat. 

- Dalam Konpensi (pokok perkara) no. 12, disebutkan: 

“ ... alangkah dan betapa pandirnya para penggugat.” 

- Dalam Konpensi disebutkan: 

“ ... khusus penggugat 1 Konpensi tidak lain adalah bonek 

(bondo nekat/tidak punya apa-apa).” 
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3. Bahwa teradu menuduhkan sesuatu yang tidak benar dan 

sedemikian rupa sehingga menunjukkan sikap konkrit yang dapat 

diketahui dengan jelas. 

Bab II tentang kepribadian Advokat, Pasal 3 huruf d, yang 

berbunyi:  

“Advokat wajib memelihara rasa solidaritas diantara teman 
sejawat.” 

 
Bab IV tentang hubungan dengan teman sejawat, Pasal 5 huruf b, 

yang berbunyi: 

“Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan 
satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak 
menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan 
maupun tertulis.” 
 
dan Pasal 5 huruf c, yang berbunyi: 

“Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang 
dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan 
kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan 
untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain.” 
 

Melanggar Pasal 4 Ayat (2) Poin 5 Undang-Undang Advokat No.18 

Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan:  

“Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan 
menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat 
dan tanggung jawab saya sebagai Advokat.” 
 
Pasal 6 huruf b  

“Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan 
atau rekan seprofesinya.” 
 
dan Pasal 6 huruf e Undang-Undang Advokat No.18 Tahun 2003 

“Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan 
dan atau perbuatan tercela.” 
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Kasus Nomor 03/P.KE/2004/DK.AAI. Ska. Penghinaan rekan sejawat 

di muka sidang. Dewan Kehormatan Cabang AAI Surakarta, Tanggal 16 Juni 

2004 atau aduan Sdri. Liliek Djaliyah MA Sururi, S.H yang merupakan 

anggota IKADIN Cabang Surakarta sebagai pengadu. Pengaduan terhadap 

Ari Setiawan, SH., Dodit Suseno, SH., dan Joko Widiyanto, SH. sebagai 

Advokat teradu yang merupakan anggota AAI Cabang Surakarta. 

Memutuskan gugur dan tidak dapat diajukan lagi, Karena pihak 

pengadu tidak datang dalam persidangan selama 3 kali pemanggilan, sesuai 

dengan Pasal 9 huruf b Kode Etik Advokat maka pengaduan dinyatakan 

gugur. 

Keputusan Kasus Nomor 03/P.KE/2004/DK.AAI. Ska. Penghinaan 

rekan sejawat di muka sidang dalam jawaban perkara No. 

48/Pdt.G/2004/PN.Ska., meskipun bukan merupakan malpraktek Advokat 

terhadap klien tetapi karena selain melanggar Kode Etik dan Undang-Undang 

No. 18 tahun 2003 tentang Advokat juga melanggar KUHP (Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana). 

 Menurut penulis kasus ini dapat dikategorikan sebagai bentuk 

malpraktek administratif disertai dugaan tindak pidana penghinaan. 

Merupakan delik pidana aduan yang seharusnya dapat diadukan ke Kepolisian 

atas penghinaan dan pencemaran nama baik. Berhubung adanya hak imunitas 

Advokat sesuai dengan persyaratan dan ketentuan tentang hak imunitas  bagi 

Advokat (lihat hlm. 80) dalam Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003 

dan Kode Etik Advokat dimana tempat terjadinya perkara saat sidang di 
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pengadilan. Penanganan perkara kasus No. 2 ini seharusnya diadukan, 

diperiksa, dan diputuskan dahulu oleh Dewan Kehormatan Cabang AAI 

Surakarta sebelum diadukan ke Kepolisian sebagai dugaan tindak pidana.  

Pasal 310 Ayat (1)  

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik 
seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang 
supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan 
pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling 
banyak empat ribu lima ratus rupiah.”  
 

dan Pasal 311 Ayat (1)  

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran 
tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, 
tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan 
apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan 
pidana penjara paling lama empat tahun.” 

 
Seharusnya ada kesadaran dan memberikan contoh pendidikan hukum 

bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan Advokat pada khususnya, 

untuk hadir dalam persidangan Kode Etik Advokat tersebut. Kasus yang 

melibatkan antara 2 (dua) Organisasi Advokat yaitu IKADIN dan AAI 

Cabang Surakarta dengan putusan “gugur” oleh Dewan Kehormatan Cabang 

AAI Surakarta. 

 

Analisa kasus No. 3 (tiga): 

Nomor perkara 01/Put/DKC.Ikadin/2006/Ska., pelanggaran-

pelanggarannya mencakup: 
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1. Melanggar sumpah jabatan sebagai Advokat sebagaimana Pasal 4 

Ayat (2) Poin 5 Undang-Undang Advokat No.18 Tahun 2003 

tentang Advokat yang menyatakan :  

“Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan 
menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat 
dan tanggung jawab saya sebagai Advokat.” 

 
2. Menjanjikan kepada kliennya bahwa dengan membayar sejumlah 

uang akan dapat merubah pasal dakwaan, dan dapat mengusahakan 

kerterangan palsu sehingga hukuman kliennya menjadi lebih 

ringan. Melanggar Pasal 6 huruf (d) UU No. 18 tahun 2003 tentang 

Advokat yang menyatakan: “Berbuat hal-hal yang bertentangan 

dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat 

profesinya.” dan melanggar Kode Etik Advokat Indonesia Bab III 

Pasal 4 tentang Hubungan Dengan Klien huruf b menyatakan: 

“Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat 
menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.”  

 
3. Menjanjikan kepada klien bahwa dengan membayar sejumlah uang 

akan dapat merubah pasal, juga telah menjamin hukuman yang 

dikenakan pada klien dapat menjadi lebih rendah dan kalau tidak 

membayar apa-apa atau “glundungan” saja hukumannya bisa lebih 

berat. Melanggar Kode Etik Advokat Indonesia Bab III Pasal 4 

tentang Hubungan Dengan Klien Huruf c menyatakan: 

“Advokat tidak benar menjamin kepada kliennya bahwa perkara 
yang ditanganinya akan dimenangkan.”  
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4. Advokat tidak memperhatikan kemampuan klien untuk membayar 

honorarium, meskipun uang diberikan kepada Advokat bukan 

untuk dirinya sepeserpun, namun untuk memenuhi permintaan 

tersebut klien menjadi lebih terbebani. Melanggar hak retensi 

Advokat, untuk mengancam dan mengurangi kapasitas sebagai 

Advokat dalam membela dan melindungi kliennya. Dalam 

berperkara menggunakan biaya-biaya tidak perlu sehingga 

memberatkan kliennya. Kode Etik Advokat Indonesia Bab III Pasal 

4 tentang Hubungan Dengan Klien Huruf d menyatakan: 

“Dalam menentukan honorarium Advokat wajib 
mempertimbangkan kemampuan klien.” 

 
5. Advokat telah berusaha meminta uang secara berlebihan dan/atau 

secara terus menerus dengan alasan untuk 

mengusahakan/menjanjikan sesuatu klien agar hukuman klien lebih 

ringan. Melanggar Kode Etik Advokat Indonesia Bab III Pasal 4 

tentang Hubungan Dengan Klien Huruf e menyatakan:  

“Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya 
yang tidak perlu.”  

 
6. Advokat selama persidangan di Pengadilan tidak pernah/jarang 

mendampingi kliennya guna memberikan pembelaannya. Padahal 

klien dalam keadaan membutuhkan seorang pembela didalam 

menghadapi kasusnya dipersidangan. Sehingga jelas Advokat telah 

menelantarkan kliennya pada saat dibutuhkan dan posisi klien 

sangat tidak menguntungkan. Hal ini jelas juga telah melanggar 
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ketentuan Undang-Undang No. 18 tahun 2003 Pasal 6 huruf a, 

yaitu Advokat telah mengabaikan atau menelantarkan kliennya.  

7. Melanggar Kode Etik Advokat Indonesia Bab III Pasal 4 tentang 

Hubungan Dengan Klien Huruf i menyatakan:  

“Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan 
kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau 
pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang dapat 
diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak 
mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 3 pasal huruf 
a.”  

 
Berdasarkan ilustrasi tabel (1.0) bentuk-bentuk pelanggaran 

(malpraktek) Advokat di Kota Surakarta. Keputusan No. 

01/Put/DKC.Ikadin/2006/Ska. Dewan Kehormatan Cabang IKADIN 

Surakarta, Tanggal 7 Juli 2006 atau aduan Ny. Sri Winarni terhadap Sdr. H. 

Bahrun Naja, S.H. sebagai Teradu. 

Keputusan No. 01/Put/DKC.Ikadin/2006/Ska. Dewan Kehormatan 

Cabang IKADIN Surakarta, Tanggal 7 Juli 2006. Sebagai berikut: 

- Menimbang bahwa 5 orang anggota Majelis Dewan Kehormatan 

Cabang IKADIN Surakarta pada tanggal 24 Juni 2006 Jam 10.00 

WIB telah hadir secara lengkap pada musyawarah Majelis Dewan 

Kehormatan Cabang IKADIN Surakarta. Yaitu Johny Simanjuntak, 

S.H. sebagai ketua merangkap anggota, Rusma Sakiri, S.H. Sebgai 

anggota merangkap panitera, Sri Utami, S.H. sebagai anggota, 

Supanto, S.H. sebagai anggota ad.hoc dan Anwar Syuhuri sebagai 

anggota ad.hoc. dan kelima anggota Majelis tersebut sepakat 

menjatuhkan keputusan seperti tersebut dibawah ini : 
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- Bahwa Majelis berharap agar dengan keputusan ini Teradu H. 

Bahrudin Naja, S.H. masih dapat memperbaiki diri dan tidak lagi 

mengulangi perbuatannya yang akan lebih memberatkan lagi 

hukumannya nanyinya. 

- Bahwa setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, 

pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, maka 

Majelis Dewan Kehormatan Cabang IKADIN Surakarta mengambil 

keputusan berupa : 

1. Menerima pengaduan dari pengadu Sri Winarni; 

 

 

2. Mengadili serta menjatuhkan sanksi kepada teradu H. Bahrun 

Naja, S.H. sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat 1 huruf c 

Kode Etik Advokat Indonesia jo. Pasal 7 ayat (1) huruf c 

Undang-Undang No. 18 tahun 2003 berupa pemberhentian 

sementara dari profesinya selama 12 (dua belas) bulan terhitung 

sejak putusan ini berkekuatan tetap; 

3. Memutuskan bahwa seluruh konsekwensi sanksi skorsing 

berlaku efektif untuk teradu. 

Keputusan seperti diatas seharusnya merupakan malpraktek Advokat 

karena selain melanggar Kode Etik dan Undang-Undang No. 18 tahun 2003 

tentang Advokat yang diduga melanggar KUHP (Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana) Pasal 378 mengenai penipuan : 
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“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau 
martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian 
kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang 
sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun 
menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana 
penjara paling lama empat tahun.”  

 
Korban penipuan dalam kasus ini digerakkan untuk memasrahkan 

barang itu dengan jalan : 

1. Akibat dari tipu daya, 

2. Penipu harus/telah memperdaya si korban dengan salah satu akal 

tersebut. 

3. Menggunakan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang 

dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan-pengakuan yang 

sebenarnya bohong, dan atas gambaran peristiwa-peristiwa yang 

sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu 

dapat mengelabui orang yang biasanya berhati-hati. 

4. Menggunakan susunan kebohongan yang sedemikian rupa berbelit-

belitnya sehingga merupakan suatu keseluruhan yang nampaknya 

seperti benar atau betul dan tidak mudah ditemukan dimana 

kepalsuannya. 

Adanya dugaan penelantaran klien oleh Advokat terdapat tindak 

pidana dalam Pasal 304 KUHP 

“Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan 
seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang 
berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberikan 
kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam 
dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau 
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” 
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Delik pidana pasal tersebut dalam kasus ini, yaitu dengan delik 

berganda yang dilakukan beberapa kali perbuatan dan sengaja melalaikan 

kewajiban (commssionis per ommissionis). Pasal 304 KUHP mengenai orang 

yang karena perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan atau 

memelihara orang lain. Dengan ada 3 macam kewajiban didalamnya: 

1. Untuk memberi kehidupan orang lain, sebagai contoh kewajiban 

seorang ayah, ibu, wali terhadap anaknya. 

2. Untuk merawat (menolong, membantu yang merupakan kewajiban 

profesi) orang lain, sebagai contoh kewajiban profesi Dokter-

pasien dan Advokat-klien. 

3. Memelihara orang lain, sebagai contoh memelihara orang cacat, 

orang yang tidak mampu memelihara dirinya sendiri, orang telah 

memberikan kuasanya untuk diberikan pertolongan hukum. Terkait 

dengan adanya hubungan “fiduciary duties” dari seorang Advokat 

terhadap kliennya (lihat hlm. 32). 

Pasal 288 Ayat (1) huruf (a) dan (b) RUU KUHP mengenai mengenai 

dugaan tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan, dengan 

mengadakan kesepakatan yang dapat merugikan pihak yang dibantunya, serta 

berusaha memenangkan pihak yang dibantunya meminta imbalan dengan 

maksud mempengaruhi dengan melawan hukum saksi, juru bahasa, penyidik, 

penuntut umum, atau hakim dalam perkara yang bersangkutan. 

Dalam Keputusan No. 01/Put/DKC.Ikadin/2006/Ska, klien 

mengadukan ke Kepolisian, namun ditingkat penyelidikan tidak dapat 
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ditindak lanjuti karena pihak penyelidik dalam ini Polisi menganggap tidak 

berwenang memproses kasus ini. Pihak Kepolisian hanya berkomentar bahwa 

yang berhak dan mempunyai kewenangan memproses kasus ini adalah 

IKADIN. Sangat disayangkan Dewan Kehormatan Cabang IKADIN 

Surakarta tidak menyarankan, dan/atau mengingatkan baik kepada pengadu 

maupun Kepolisian dalam bentuk lisan maupun tulisan. 

Perkara diatas dapat dikategorikan tindak pidana malpraktek. 

Seseorang Advokat yang terbukti melakukan malpraktek seharusnya dapat 

dikenakan sanksi etik profesi oleh Dewan Kehormatan Advokat, dan dapat 

dituntut secara pidana. Sesuai dengan Pasal 26 ayat (6) Undang-Undang No. 

18 tahun 2003 tentang Advokat : 

(6) “Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak 
menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran 
terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana.” 

 
Dewan Kehormatan Advokat tidak mempunyai kewenangan 

memproses pelanggaran yang berhubungan dengan “criminal malpractice” 

manakala perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik pidana. Seharusnya 

pula Dewan Kehormatan Advokat setelah membacakan putusan tersebut 

memberikan masukan/saran kepada pihak pengadu untuk mengajukan 

tuntutan hukum karena sudah memuat rumusan delik pidana dan adanya 

kerugian yang diterima pengadu.131 

Keputusan No. 01/Put/DKC.Ikadin/2006/Ska diatas bila diajukan ke 

pengadilan umum dengan tuntutan perkara penipuan, Pasal 378 KUHP dan 

                                                 
131 Juriyanto, SH., Hasil Wawancara Pribadi, Ketua Dewan Kehormatan AAI Cabang Surakarta, 
Surakarta, Jumat, 6 Maret 2009, Pukul 10.10. 
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diancam hukuman hingga paling lama 4 (empat) tahun. Kemudian oleh 

pengadilan umum diputuskan bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap, walaupun tidak diputus hingga maksimal hukuman penjara 4 (empat) 

tahun.  

Suatu perbuatan melanggar etik profesi dapat dilakukan dengan 

kesengajaan, maupun kelalaian yang berdampak pada kerugian klien atas 

kepercayaannya. Dimana klien/pengadu tidak dihiraukan, karena lupa, kurang 

ketelitian sampai tanpa pemberitahuan lebih lanjut kepada klien. 

Kualitas pemberian jasa Advokat di Surakarta saat ini masih terbilang 

kurang memuaskan masyarakat. Sedikitnya kasus pelanggaran oleh Advokat 

di Surakarta bukan karena jarangnya terjadi pelanggaran, tetapi karena masih 

lemahnya pengaturan dan pengawasan mengenai Advokat. Baik dalam 

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat maupun pada 

implementasinya. Demikian pula kurangnya kesadaran hukum masyarakat di 

Kota Surakarta. 

Terbukti dengan banyaknya kasus yang tidak diadukan pada 

Organisasi Advokat atau paling tidak sudah diadukan kepada Organisasi 

Advokat, namun tidak banyak yang diperiksa, disidang, apalagi hingga 

diputuskan oleh Dewan Kehormatan Advokat.132 Salah satu kelemahan para 

Advokat Indonesia adalah tidak dimilikinya Organisasi Advokat yang ”solid” 

yang dapat menghimpun dan mengatur perilaku dan sepak terjang seluruh 

Advokat yang berpraktek di Surakarta. 

                                                 
132 Muhammad Taufiq, SH., MH., Op.Cit, Selasa, 10 Juni 2008, Pukul 10.30. 
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C. Penanggulangan Malpraktek Advokat 

Profesi apapun tidak dapat terhindar dari resiko penyimpangan dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya atau tidak sesuai dengan sumpah profesi 

yang diucapkannya atau melanggar kode etiknya, maka perlu dilakukan 

tindakan baik bersifat administratif maupun yuridis. 

Organisasi Advokat biasanya ditugaskan kepada suatu badan atau 

Dewan Kehormatan Profesi. Badan itu selain menjaga aturan perundang-

undangan dan kode etik profesi itu dipatuhi oleh seluruh anggota. Mempunyai 

kewenangan untuk melakukan penertiban atau tindakan yang bersifat 

administratif terhadap anggota-anggotanya, yang nyata-nyata melanggar kode 

etik profesi. 

Dalam upaya penanggulangan malpraktek Advokat terdapat 2 (dua) 

macam aturan yang tertulis dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 

2003 yaitu mengenai pengawasan dan penindakan. Namun tindakan yang 

diambil oleh Organisasi Advokat tidak selalu efektif, bila anggota yang telah 

dikenakan sanksi tidak mau menaatinya dan kemudian pindah ke Organisasi 

Advokat lain ataupun membuat Organisasi Advokat lain. Itulah kelemahan 

umum Organisasi Profesi Advokat.  

Begitu pula dengan lemahnya pengaturan mengenai Organisasi 

Advokat selain karena belum solid antar anggota-anggotanya. Selain itu 

belum terwujudnya Komisi Pengawas yang dibentuk Organisasi Advokat. 
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Tidak sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 

2003: 

(1) “Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi 
Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat. 

(2)  Keanggotaan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/akademisi, dan 
masyarakat. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut 
dengan keputusan Organisasi Advokat.”  

 
Organisasi Advokat lebih banyak menunggu pengaduan masyarakat daripada 

ikut aktif mengawasi anggota-anggotanya. 133    

Sistem pengawasan yang ada perlu ditingkatkan dengan merapikan 

pengawasan terhadap Advokat oleh Organisasi Advokat dengan adanya 

Dewan Kehormatan untuk menegakkan Undang-Undang Advokat dan Kode 

Etik Advokat Indonesia, menurut Undang-Undang Advokat No.18 Tahun 

2003 Bab III Pengawasan:  

Pasal 12 

(1) “Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi 
Advokat. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan 
agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung 
tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-
undangan.”  

 
Undang-Undang Advokat No.18 Tahun 2003 Bab II Penindakan 

Advokat: 

Pasal  6: 

“Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan : 
a.   Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya; 

                                                 
133 Juriyanto, SH., Ibid. 



 127

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

c.  Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan 
pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap 
hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan; 

d.  Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, 
kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya; 

e.  Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-
undangan dan atau perbuatan tercela; 

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

Advokat.”  

 
Pasal 6 huruf (a) dimaksudkan untuk membela kepentingan klien, 

setiap Advokat dituntut untuk lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan 

perkara klien sesuai dengan kesepakatan antara Advokat dan kliennya sesuai 

perjanjiannya. 

Ketentuan dalam Pasal 6 huruf c ini, berlaku bagi Advokat baik di 

dalam maupun di luar Pengadilan. Hal ini, sebagai konsekuensi status advokat 

sebagai penegak hukum, di manapun berada harus menunjukkan sikap hormat 

terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan. 

Pasal 7 Undang-Undang Advokat No.18 Tahun 2003: 

(1)  Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa: 
a.   Teguran lisan; 
b.   Teguran tertulis; 
c.   Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) 

sampai 12 (dua belas) bulan; 
d.   Pemberhentian tetap dari profesinya. 

(2) Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat 
dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi 
Advokat. 

(3) Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk 
melakukan pembelaan diri. 
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Pasal  8 

(1)  Penindakan terhadap Advokat dengan jenis tindakan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, 
huruf c, atau huruf d, dilakukan oleh Dewan Kehormatan 
Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi Advokat. 

(2) Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atau 
pemberhentian tetap dalam huruf d, Organisasi Advokat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan putusan 
penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung.” 

 
Faktor yang menentukan efektivitas penegakan kode etik oleh 

Organisasi Advokat adalah “budaya” Advokat Indonesia dalam memandang 

dan menyikapi kode etik yang diberlakukan terhadapnya. “Budaya” 

solidaritas korps di sinyalir merupakan salah satu penghambat utama dari 

tidak berhasilnya kode etik ditegakkan secara efektif. Solidaritas ini lebih 

dikenal dengan “spirit of the corps” yang bermakna luas sebagai semangat 

untuk membela kelompok atau korpsnya. Karena banyaknya pengaduan 

masyarakat/klien tidak seimbang dengan penindakan yang diputuskan oleh 

Dewan Kehormatan Organisasi Advokat 

Semangat membela kelompok, ada faktor perilaku Advokat yang 

dipandang lebih menonjol ketika Advokat menemukan pelanggaran kode etik 

yang dilakukan oleh teman sejawatnya atau oleh aparat penegak hukum 

lainnya, yakni budaya skeptis. Kecenderungan untuk berperilaku tidak acuh 

tampak jelas. Hal ini disebabkan karena berkembangnya ketidakpercayaan 

terhadap sistem peradilan yang sudah sangat “corrupt” dan rasa segan untuk 

bertindak “heroic” secara individual dalam konferensi “International Bar 

Association” (IBA) “Standards for the Independence of the Legal Profession, 
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Declaration of the World Conference on the Independence of Justice” yang 

mengatakan : 

“… a corrupt judiciary cannot exist without the active collaboration of some 
lawyers and the supine indifference of other lawyers to the phenomenon of 
judicial corruption”.134 
 

Dilihat dari sudut pandang lain, substansi kode etik bukan berasal dari 

tidak adanya sanksi, tapi lebih pada ketidakmampuan norma-norma dalam 

kode etik tersebut untuk menimbulkan kepatuhan pada para Advokat 

anggotanya. Bahkan dalam kode etik sebenarnya ada bagian khusus yang 

memuat pengaturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada 

Advokat yang melanggar kode etik, yaitu antara lain berupa teguran, 

peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, 

pemberhentian selamanya dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. 

Masing-masing sanksi ditentukan oleh berat ringannya pelanggaran yang 

dilakukan oleh Advokat dan sifat pengulangan pelanggarannya. 

Menurut penulis selama ini beberapa faktor yang menyebabkan 

kondisi rendahnya kualitas pengemban profesi Advokat di Kota Surakarta 

adalah sebagai berikut : 

1. Tidak berjalannya kontrol dan pengawasan yang seharusnya 

dilakukan oleh masyarakat; 

2. Organisasi profesi dan dewan kehormatan tidak menyediakan 

sarana dan prosedur yang mudah oleh masyarakat untuk 

                                                 
134 www.komisihukum.go.id. Hendra Winarta, Frans, Dimensi Moral Profesi Advokat dan 
Pekerja Bantuan Hukum 14 Juni 2006. Diakses Selasa, 25 November 2007 Pukul 11:12:09. 
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menyampaikan pengaduan, dan kurang tanggap menerima keluhan 

masyarakat; 

3. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik 

profesi hukum akibat buruknya sosialisasi dari pihak profesi itu 

sendiri; 

4. Belum terbentuknya budaya dan kesadaran dari para pengemban 

profesi hukum itu sendiri untuk menjaga martabat luhur dan 

profesinya; 

5. Belum adanya kesadaran etis dan moral antara para pengemban 

profesi bahwa menaati keputusan dewan kehormatan profesi 

merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga martabat 

profesi. 

Dengan demikian muatan dalam kode etik Advokat yang ada sekarang 

ini memang tidak menyediakan secara memadai kebutuhan akan nilai-nilai 

profesi yang mampu memantapkan fungsi dan peran Advokat di dalam sistem 

hukum dan interaksinya dengan masyarakat. 

Tekanan suatu komunitas yang justru seringkali bergantung pada 

rusaknya sistem peradilan itu sendiri. Akibatnya, para Advokat cenderung 

untuk berpraktek di luar pengadilan dan/atau membentuk kelompoknya 

sendiri. 

Dalam sistem pengawasan yang ada terdapat adanya kerancuan 

pengawasan terhadap Advokat dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 
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12 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 menegaskan bahwa pengawasan 

terhadap Advokat dilakukan Organisasi Advokat.  

Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Advokat menyatakan "Pengawasan 

atas pelaksanaan Kode Etik Profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi 

Advokat". Sementara, Organisasi Advokat yang dimaksud adalah satu-

satunya wadah profesi Advokat yang dibentuk sesuai Undang-Undang 

Advokat. 

Ada harapan permohonan yang diajukan akan membuka mata semua 

pihak bukan saja atas kerancuan kewenangan pengawasan Advokat, tetapi 

juga memastikan siapakah sebenarnya yang memiliki kewenangan itu. 

Mahkamah Agung tetap berwenang mengawasi Advokat sepanjang 

menyangkut tindak pidana seperti “contempt of court”, tetapi pengawasan 

karena pelanggaran kode etik, Organisasi Advokat tetap berperan. Masalah 

batas kewenangan pengawasan antar kedua lembaga belum jelas.135 

Mahkamah Agung tidak akan berwenang menindak Advokat yang melakukan 

pelanggaran kode etik profesi. 

Pengawasan yang dilakukan oleh Organisasi Advokat sesuai Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 12 Ayat (1) dan Pasal 

26 Ayat (4) hanya terbatas pada alasan-alasan yaitu: 

1. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan klien; 

                                                 
135 http://www.hukumonline.com. Diakses Jumat, 19 September 2008 Pukul 14:55: Pusat Data 
Hukumonline. 



 132

2. Berbuat atau bertingkah laku, bertutur kata atau mengeluarkan 

pernyataan yang menunjukkan sikap tidak terhormat kepada 

hukum undang-undang, pengadilan atau pejabatnya; 

3. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban atau 

bertentangan dengan kehormatan dan martabat profesinya 

(melanggar sumpah jabatan dan melanggar kode etik profesi) 

4. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.136 

Masyarakat pun dapat melakukan pengawasan dengan adanya tata 

cara pengaduan sesuai dalam Kode Etik Profesi Advokat. 

Pasal 12 

1. “Pengaduan terhadap Advokat sebagai teradu yang dianggap 
melanggar Kode Etik Advokat harus disampaikan secara tertulis 
disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan 
Cabang/Daerah atau kepada dewan Pimpinan Cabang/Daerah 
atau Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi anggota. 

2. Bilamana di suatu tempat tidak ada Cabang/Daerah Organisasi, 
pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan 
Cabang/Daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat.  

3. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan      
Cabang/Daerah, maka Dewan Pimpinan Cabang/Daerah 
meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah 
yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu. 

4. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan 
Pusat/Dewan Kehormatan Pusat, maka Dewan Pimpinan 
Pusat/Dewan Kehormatan Pusat meneruskannya kepada Dewan 
Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa 
pengaduan itu baik langsung atau melalui Dewan Pimpinan 
Cabang/Daerah.” 

 
Setelah adanya pengaduan dari masyarakat kemudian sesuai 

Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Perkara 

                                                 
136 Lasdin Wlas, Op. Cit. Hlm. 62-63. 
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Pengaduan Dewan Kehormatan Pusat Dan Daerah diproses dan ditindak oleh 

Dewan Kehormatan sesuai Keputusan Dewan Kehormatan Pusat 

Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Susunan Dan 

Tata Laksana Kerja Majelis Kehormatan Dewan Kehormatan Perhimpunan 

Advokat Indonesia 

Tindakan pemeriksaan aduan dari masyarakat tersebut kemudian 

disebut pengaduan adalah laporan tertulis atas Advokat yang diduga 

melakukan pelanggaran atas Kode Etik Advokat (sesuai dengan Keputusan 

Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 2 Tahun 

2007 Tentang Tata Cara Memeriksa Dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik 

Advokat Indonesia). 

Dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dengan susunan dan 

kedudukan sesuai dengan Keputusan Dewan Kehormatan PusatPerhimpunan 

Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Susunan Dan Kedudukan 

Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia, pada pemeriksaan 

tingkat pertama sesuai dalam Kode Etik Profesi Advokat 

Pasal 13 

5. “Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima 
pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti yang dianggap 
perlu, menyampaikan surat pemberitahuan selambatlambatnya 
dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan surat kilat 
khusus/tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan 
dengan menyampaikan salinan/copy surat pengaduan tersebut.  

6. Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak 
teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada 
Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan, disertai 
surat-surat bukti yang dianggap perlu. 

7. Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak 
memberikan jawaban tertulis, Dewan Kehormatan 
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Cabang/Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan 
peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari 
sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak 
memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah 
melepaskan hak jawabnya. 

8. Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana 
diatur di atas dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya, 
Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dapat segera menjatuhkan 
putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan. 

9. Dalam hal jawaban yang diadukan telah diterima, maka Dewan 
Kehormatan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) 
hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan 
secara patut kepada pengadu dan kepada teradu untuk hadir 
dipersidangan yang sudah ditetapkan tersebut. 

10. Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang 
bersangkutan paling tambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang 
yang ditentukan. 

11. Pengadu dan yang teradu: 
a. Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan 

kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing 
dapat didampingi oleh penasehat. 

b. Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti. 
12. Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak: 

a. Dewan Kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan 
yang berlaku; 

b. Perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang 
bersifat perdata atau hanya untuk kepentingan pengadu dan 
teradu dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan 
kepentingan organisasi atau umum, dimana pengadu akan 
mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akta 
perdamaian yang dijadikan dasar keputusan oleh Dewan 
Kehormatan Cabang/Daerah yang langsung mempunyai 
kekuatan hukum yang pasti. 

c. Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan 
pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran, 
sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi 
akan didengar oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah. 

13. Apabila pada sidang yang pertama kalinya salah satu pihak 
tidak hadir: 
a. Sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling 

lambat 14 (empat belas) hari dengan memanggil pihak yang 
tidak hadir secara patut. 

b. Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 (dua) kali 
tidak hadir tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan 
gugur dan ia tidak dapat mengajukan pengaduan lagi atas 
dasar yang sama kecuali Dewan Kehormatan 
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Cabang/Daerah berpendapat bahwa materi pengaduan 
berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan 
organisasi. 

c. Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak 
datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa 
hadirnya teradu. 

d. Dewan berwenang untuk memberikan keputusan di luar 
hadirnya yang teradu, yang mempunyai kekuatan yang sama 
seperti keputusan biasa.” 

 
Sidang Dewan Kehormatan Cabang/Daerah: 

Pasal 14 

1. “Dewan Kehormatan Cabang/Daerah bersidang dengan Majelis 
yang terdiri sekurangkurangnya atas 3 (tiga) orang anggota 
yang salah satu merangkap sebagai Ketua Majelis, tetapi harus 
selalu berjumlah ganjil. 

2. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah 
dengan Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang 
menjalankan profesi dibidang hukum serta mempunyai 
pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat. 

3. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah 
yang khusus dilakukan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua 
Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau jika ia berhalangan 
oleh anggota Dewan lainnya yang tertua, 

4. Setiap dilakukan persidangan, Majelis Dewan Kehormatan 
diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara 
persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh Ketua 
Majelis yang menyidangkan perkara itu. 

5. Sidang-sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan 
diucapkan dalam sidang terbuka.” 

 
Cara pengambilan keputusan oleh Dewan Kehormatan 

Cabang/Daerah: 

Pasal 15 

(1) “Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, 
pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka 
Majelis Dewan Kehormatan mengambil Keputusan yang dapat 
berupa: 
d. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima; 
e. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta 

menjatuhkan sanksi-sanksi kepada teradu; 
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f. Menolak pengaduan dari pengadu. 
(2) Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang 

menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal Kode Etik 
yang dilanggar. 

(3) Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan dengan suara 
terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan 
atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah 
sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu 
persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan. 

(4) Anggota Majelis yang kalah dalam pengambilan suara berhak 
membuat catatan keberatan yang dilampirkan didalam berkas 
perkara. 

(5) Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota 
Majelis, yang apabila berhalangan untuk menandatangani 
keputusan, hal mana disebut dalam keputusan yang 
bersangkutan.” 

 
Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak 

menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap Kode 

Etik Advokat mengandung Unsur pidana sesuai Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 26 Ayat (6). 

Sebagai kelanjutan dari penindakan terhadap Advokat yang dianggap 

melakukan malpraktek Advokat, apabila ia diberi kesempatan untuk 

memperbaikinya tidak dimanfaatkan, maka tindakan akhir adalah 

pemberhentian praktek sebagai Advokat. 

Advokat dapat berhenti atau diberhentikan secara tetap karena alasan 

pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat: 

(1)  “Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya 
secara tetap karena alasan 
a.   permohonan sendiri; 
b.   dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 

karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan 
hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau 

c.   berdasarkan keputusan Organisasi Advokat. 
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(2) Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi 
Advokat.” 

 
Dalam hal Advokat melakukan tindakan pidana yang telah diputus dan 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap, panitera pengadilan negeri 

menyampaikan putusan tersebut kepada Organisasi Advokat. Ketentuan ini 

berkaitan dengan Pasal 10  huruf b yakni mengenai pemberhentian Advokat, 

karena melakukan tindakan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih.  

Salinan keputusan pemberhentian  disampaikan kepada Mahkamah 

Agung, Pengadilan Negeri, dan Menteri dimaksudkan agar instansi-instansi 

tersebut mengetahui bahwa yang bersangkutan tidak diperbolehkan lagi 

berpraktek karena telah diberhentikan. 



BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, penulis dapat menyampaikan 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengaturan mengenai hak imunitas Advokat Malpraktek Advokat dalam 

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003. Pengaturan mengenai hak imunitas 

Advokat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 terdapat dalam 

Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 baik hak 

imunitas di dalam maupun diluar sidang pengadilan, dan hak-hak lain 

terdapat dalam Kode Etik Advokat Indonesia.  

Malpraktek Advokat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 terkait 

masalah pelanggaran tugas, wewenang, hak dan kewajiban Pasal 14, 

Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19,dan Pasal 20. Sumpah 

jabatan pada Pasal 4 ayat (2) dan penindakan Pasal 6. Malpraktek hukum 

atau “yuridical malpractice” dibagi dalam 3 kategori sesuai bidang 

hukum yang dilanggar, yaitu: 

a. “Criminal malpractice” 

b. “Civil malpractice” 

c. “Administrative malpractice” 

139 
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2. Bentuk-bentuk malpraktek Advokat di Kota Surakarta dari 3 (tiga) kasus 

yang terjadi dan berdasarkan hasil analisanya, dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

a. Nomor perkara 02/P.KE/2004/DK.AAI. Ska. Larangan iklan bagi 

Advokat: Konsekuensi profesi terhormat, melakukan 

“administrative malpractice” Advokat telah melanggar Kode Etik 

Profesi Advokat Indonesia. 

b. Nomor perkara 03/P.KE/2004/DK.AAI. Ska. Pelanggaran 

penghinaan rekan sejawat di muka sidang. Menurut penulis kasus 

ini dapat dikategorikan sebagai bentuk malpraktek administratif 

disertai dugaan tindak pidana penghinaan. 

c. Nomor perkara 01/Put/DKC.Ikadin/2006/Ska. Menurut penulis 

kasus ini dapat dikategorikan sebagai bentuk “civil malpractice” 

dan “criminal malpractice”. 

3. Upaya penanggulangan malpraktek Advokat di Kota Surakarta 

persoalannya bukan pada undang-undang atau kode etiknya yang 

sebenarnya sudah memadai, tetapi lebih pada bagaimana 

melaksanakannya. Nantinya berkaitan dengan akan adanya wadah 

tunggal dan bagaimana mengatur Dewan Kehormatan (DK) Organisasi. 

Sistem pengawasan yang ada perlu ditingkatkan dengan merapikan 

pengawasan terhadap Advokat oleh Organisasi Advokat dengan adanya 

Dewan Kehormatan untuk menegakkan Undang-Undang Advokat dan 

Kode Etik Advokat Indonesia, menurut Undang-Undang Advokat No. 
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18 Tahun 2003. Terpenting di sini adalah soal adanya moral dan sistem 

yang kuat. Setiap masyarakat belum tahu mengenai tata caranya. 

Bahwa profesi Advokat itu bukan semata-mata profesi bisnis, tetapi 

profesi yang memerlukan dedikasi dan moralitas tinggi sesuai dengan 

sumpah jabatan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat 

dan Kode Etik Advokat Indonesia. Mencari kaidah-kaidah hukum baru 

untuk disumbangkan kepada Pemerintah dan DPR, tanpa mendapat gaji 

dari Negara. 

 

B. SARAN 

Reformasi lembaga hukum sebagai dasar pelaksanaan reformasi 

hukum nasional tanpa kontribusi dan kesadaran lembaga hukum itu masing-

masing, maka program reformasi hukum nasional hanya diatas kertas saja dan 

tidak bisa diwujudkan. Peranan penting PERADI sebagai Organisasi Advokat, 

tidak perlu membuat organisasi Advokat tunggal baru. Seorang Advokat, 

seseorang tidak hanya perlu kemampuan akademik, tetapi juga kematangan 

emosional (psikologis) dan mematangkan diri dengan pengalaman dan praktik 

di lapangan sehingga bisa menjembatani pengetahuan teoritis dengan 

kenyataan di lapangan.  

Perlu dilakukan penjelasan yang gamblang kepada masyarakat dari 

organisasi profesi seperti PERADI atau jika wadah tunggal sudah terbentuk 

sehingga masyarakat mengetahui bagaimana tata cara penanganan 

pelanggaran Kode Etik oleh Advokat.  
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Penulis masih melihat masyarakat belum tahu mengenai tata caranya. 

Ketika kita lihat ada pelanggaran Kode Etik, masyarakat mengajukan secara 

salah. Karena prosedurnya salah, maka kemungkinannya pengaduan tidak 

diterima apalagi diperiksa. Masyarakat pun menganggap pengaduan tidak 

ditanggapi. Di sinilah perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat bagaimana 

tata cara pengaduan yang benar. 

Penulis menganggap perlunya partisipasi aktif oleh Organisasi 

Advokat dalam pengawasan terhadap Advokat sebagaimana amanat Undang-

Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat: Bab III, Pengawasan, Pasal 12 

Pasal 13. Organisasi Advokat membentuk pelaksanaan pengawasan sehari-

hari oleh Komisi Pengawas yang terdiri dari Advokat senior, para 

ahli/akademisi, dan masyarakat. 
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Keputusan No. 01/Put/DKC.Ikadin/2006/Ska 

Dewan Kehormatan Cabang Ikadin Surakarta, Tanggal 7 Juli 2006 atau aduan 

Ny. Sri Winarni  

terhadap Sdr. H. Bahrun Naja, S.H. 

 

Dewan Kehormatan Cabang Ikadin Surakarta yang mengadili Aduan Pelanggaran Kode 

Etik Advokat Indonesia pada tingkat pertama dengan ini menjatuhkan putusan atas 

aduan Ny. Sri Winarni sebagai Pengadu terhadap Sdr. H. Bahrun Naja, S.H. sebagai 

Teradu. 

 

Bahwa Ny. Sri Winarni dan Sdr. H. Bahrun Naja, S.H. dalam persidangan tidak 

didampingi kuasa hukum. 

 

Tentang duduk perkaranya :  

- Bahwa Dewan Pimpinan Cabang Ikadin Surakarta dalam suratnya tertinggal 11 

Maret 2006 bernomor: 25/DPC/IKADIN/SKA/III/2006, dengan lampiran surat 

kronologis peristiwa pelanggaran kode etik advokat yang ditandatangani oleh Sri 

Winarni (Pengadu) tertinggal 9 Maret 2006, mengadukan Sdr. H. Bahrun Naja, SH. 

telah melanggar Kode Etik Advokat Indonesia sebagai berikut : 

1. Pada tanggal 19 Nopember 2005 anak saya yang bernama Yosep Suprapto 

terkana masalah narkoba dan ditangkap oleh pihak berwajib di Polsek Jaten, 

Karanganyar; 

2. Karena saya buta masalah hukum, maka saya minta tolong pada tetangga saya 

yang bernama mbak Emi untuk menguruskan permasalahan anak kami; 

3. Oleh tetangga saya yang bernama mbak Enmi saya dikenalkan oleh seorang 

Pengacara yang bernama H. Bahrun Naja, S.H. dan di situ saya minta tolong 

beliau untuk dapat mengurus anak saya. 

4. Selang 2 minggu sejak pertemuan saya dengan bapak H. Bahrun Naja, S.H., oleh 

Pengacara tersebut saya dimintai uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) 

yang katanya untuk bapak penyidik di Polsek Jaten agar bisa merubah pasal dari 

pengedar narkoba menjadi pemakai narkoba sehingga hukumannnya lebih 

ringan. 



5. Selang beberapa hari ternyata Pak Bahrun minta lagi sebesar Rp. 15.000.000,- 

(lima belas juta rupiah) yang katanya untuk meminimalkan hukuman anak saya 

sehingga hukuman maksimalnya 7 (tujuh) bulan. Dengan permintaan tersebut 

saya bentul-betul kaget karena harus kemana mencari uang sebanyak itu. 

6. Karena harta saya hanya rumah, maka rumah saya jual dengan cepat dan jauh di 

bawah harga pasaran umum dan pada tanggal 6 Desember 2005 sekitar jam 

13.00 saya ditemani oleh tetangga saya mbak Emi menyerahkan uang sebesar 

Rp. 15.000.000,-(lima belas juta) kepada pak Bahrun dirumahnya. 

7. Pada saat saya menyerahkan uang tersebut, pak Bahrun menjanjikan pada saya 

bahwa hukuman anak saya berkisar antara 4 – 7 bulan, pak Bahrun tidak akan 

menggunakan uang saya sepeserpun karena uang itu untuk kepolisian, kejaksaan 

dan hakim serta mencairkan surat keterangan gila bagi anak saya untuk 

memuluskan proses hukum tersebut. Dan semenjak penyerahan uang tersebut 

saya menyerahkan sepenuhnya pada Bahrun untuk mengurus anak saya sampai 

dengan putusnya hukuman. 

8. Kami sangat kecewa sekali setelah mengetahui cara kerja Pak Bahrun dalam 

membela kliennya yang ternyata semua bohong belaka. Setelah beliau menerima 

uang justru sangat sulit untuk dihubungi sekedar saya dan keluarga akan 

konsultasi dan pada saat pelimpahan dari polisi ke kejaksaan pak Bahrun tidak 

ada, pelimpahan dari kejaksaan ke pengadilan juga tidak ada, bahkan mulai 

sidang dipengadilanpun sama sekali tidak pernah mendampingi dan bila 

ditanyakan kepada pak Bahrun selalu dijawab tidak tahu jadwal sidang. Sebuah 

jawaban yang tidak semestinya dilontarkan oleh seorang Pengacara. 

9. Seringkali saya mengeluhkan kejadian yang menempa pada diri saya pada 

teman-teman yang kenal dengan pak Bahrun, namun setengah tidak percaya 

saya mendapat kabar bahwa pak Bahrun memang sering menelantarkan kliennya 

dan bahkan kebal hukum (tidak mungkin ditahan) karena dia punya surat 

keterangan gila. Saya semakin menjadi heran “apakah seorang Pengacara yang 

memiliki keterangan gila bisa menjadi anggota IKADIN ?” 

10. Karena saya merasa ditipu saya melaporkan ke POLRES Karanganyar pada 

tanggal 14 Februari 2006. Kekecewaan saya semakin bertambah karena kami 



melihat pihak penyidik justru cenderung membela pak Bahrun dan hingga saat 

ini saya melihat belum ada tindak lanjut yang jelas. 

11. Pernah suatu kali kami menanyakan kepada pihak penyidik mengapa belum juga 

di proses perkara ini, penyidik hanya memberi Komentar bahwa yang lebih 

berhak memproses kasus ini adalah IKADIN. 

- Bahwa Sdr. H. Bahrun Naja, S.H. sebagai Teradu telah memberikan Surat Jawaban 

tertinggal 8 April 2006 berisi sanggahan telah melakukan pelanggaran kode etik 

advokat Indonesia yang pada pokoknya sebagai berikut : 

1. Benar bahwa pada tanggal 19 November 2005 telah ditangkap oleh pihak yang 

berwajib di Polsek Jaten Karanganyar seorang bernama Yosep Suprato karena 

kasus narkoba. 

2. Kemudian tanggal 20 Nopember 2005 datang ke rumah saya seseorang yang 

sebelumnya tidak saya kenal meminta saya untuk mendampingi pemeriksaan 

atas anaknya yang tertangkap dan sedang diproses untuk dimintai keterangan 

guna kepentingan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Perlu saya 

terangkan juga bahwa uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut adalah 

biaya operasional selama dalam mendampingi proses pemeriksaan di Polsek 

Jaten Karanganyar. 

3. Tidak benar bahwa saya menganjurkan kepada pelapor untuk menjual rumah. 

4. Benar bahwa uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang saya terima 

dari pelapor merupakan jasa/ honor Pengacara. 

5. Saya pernah dipanggil di Polres Karanganyar atas dasar laporannya, dengan 

itikat baik, saya menghadap ke Penyidik untuk diketemukan dengan pelapor. 

Setelah dihubungi oleh Penyidik ternyata Pelapor tidak pernah menunjukkan 

batang hidungnya, padahal pertemuan tersebut dikehendaki oleh pelapor. 

6. Kami telah menjalankan profesi secara benar dan profesional, hal ini dapat 

dibuktikan pada waktu pemeriksaan BAP di Polsek Jaten Karanganyar, kami 

telah mendampingi yang dapat dibuktikan dengan adanya surat kuasa dalam 

berkas perkara atas nama Yosep Suprato, kemudian dalam proses preventif di 

Kejaksaan Negeri Karanganyar sayapun mendampinginya, dalam proses 

peradilan di Pengadilan Negeri Karanganyar saya datang 3 (tiga) kali. Yang 

pertama ketemu dengan Yosep Suprapto, pada pertemuan tersebut adapula 



pelapor (Sri Suwarni) pada pertemuan tersebut pemberi kuasa (Yosep Suprato) 

memberitahukan kepada saya bahwa dia tidak menggunakan Pengacara. Yang 

kedua saya datang lagi dengan maksud ingin mendampingi tapi yang 

bersangkutan tidak mau didampingi. Begitu pula yang ketiga. 

 

- Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil aduannya, Ny. Sri Suwarni telah mengajukan 

bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut : 

1. Bukti-bukti surat : 

a. Kwitansi penerimaan uang biaya perkara Yosep Suprato Perum Wahyu 

Utomo, Jaten, Karanganyar sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) 

tertinggal 6 Desember 2005 dari Ny. Sri Suwarni kepada H. Bahrun Naja, 

S.H. 

b. Surat tanda penerimaan laporan No. Pol. STPL/25/II/2006/SPK Polres 

Karanganyar tertinggal 14 Februari 2006. 

c. Surat Ny. Sri Winarni kepada Kapolres Karanganyar tertinggal 9 Maret 

2006. 

2. Saksi-Saksi : 

a. Adapun saksi Sdri. Emi Budi Sulistya, alamat Kartika 2 No. 7 Perum Wahyu 

Utomo, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga menerangkan sebagai berikut : 

- Pertama pada bulan Nopember 2005 anak ibu Sri Winarni bernama 

Yosep ditangkap di Polsek Jaten. 

- Bahwa saksi punya teman yang mengenalkan Sdr Bahrun Naja yang 

sepengetahuannya sebagai advokat kemudian memberitahu Ibu Winarni. 

Setelah Bahrun ketemu pihak keluarga dari Ibu Winarni bahwa Yosep 

ditahan di Polsek Jaten, Sdr. Bahrun kemudian menelpon temannya di 

Polsek Jaten, ternyata benar bahwa Sdr. Yosep ditahan di Polsek Jaten. 

- Kemudian Sdr. Bahrun Naja dan istri Yosep ke Polsek Jaten setelah itu 

meminta uang untuk merubah pasal dari Pengedar menjadi pemakai 

sejumlah Rp. 3.000.000,-. 

- Setelah itu Sdr, Bahrun meminta uang Rp. 15.00.000, - agar hukumannya 

lebih ringan lagi. 



- Selang 2 minggu Sdr. Bahrun menanyakan kepada keluarga tersangka 

Yosep tentang uang 15 juta rupiah tersebut agar hukuman nanti bisa 

ringan maksimum 7 bulan minimal 4 bulan, karena itu pengadu Sri 

Winarni menjual rumah yang ditinggalinya untuk membayar Sdr. Bahrun 

15 juta. Tanggal 5 Desember 2005 uang 15 juta rupiah diserahkan di 

rumah Sdr. Bahrun dan kata Sdr. Bahrun ia tidak akan menggunakan 

uang sepeserpun, melainkan menjanjikan meringankan hukuman kalau 

tidak 7 bulan ya 4 bulan. 

- Saat pelimpahan perkara saksi tidak ikut tapi saat sidang saksi tahu 

bahwa tersangka Yosep tidak didampingi Pengacara. 

Atas keterangan saksi tersebut Pengadu membenarkan, sedangkan 

Teradu membenarkan sebagian. 

Teradu menerangkan bahwa uang 3 juta rupiah untuk transportasi 

sedangkan 15 juta untuk honor Pengacara dan untuk dana secret yang 

biasa dikalangan Pengacara. Teradu mendampingi tersangka di 

kepolisian 3 atau 4 kali dan setiap pelimpahan teradu hadir. Bahwa di 

pengadilan Teradu tidak mendampingi tersangka karena ditolak 

tersangka yang katanya tidak mau pakai Pengacara. 

b. Sri Handoko Nugroho beralamat di Bangunharjo RT.01/08 Jebres Surakarta, 

menerangkan sebagai berikut : 

- Bahwa saksi tahu Sdr. Bahrun minta uang 3 juta untuk merubah pasal 

yang dikenakan terhadap tersangka Yosep dari pengedar menjadi  

pemakai. 

- Bahwa uang 3 juta itu 1,5 juta untuk keperluan Yosep dan 1,5 untuk 

keperluan adik saksi untuk merubah pasal. 

- Bahrun meminta uang tersebut dirumah seorang diprapatan lipa’an. 

- Penyerahan uan 3 juta siang hari antara jam satu hingga jam dua siang 

dan diterima sendiri oleh Sdr. Bahrun tanpa kwitansi. 

- Yang menyerahkan saksi sendiri dan yang bawa uang saksi-saksinya. 

- Setelah itu dimintai uang lagi untuk membuat surat gila. 

- Saksi tahu gelagat tidak baik Sdr. Bahrun maka tidak diberi. 

- Adik saksi tidak didampingi oleh Sdr. Bahrun. 



- Bahwa Pengadian sudah memutus hukuman 7 bulan untuk adik saksi 

dan 1 tahun untuk Yosep. 

- Adik saksi dan yosep tertangkap oleh polisi dirumah masing-masing. 

- Dari kepolisian hingga putusan pengadilan dikenakan pasal pengguna. 

- Saksi tidak tahu perkaranya dicabut. 

- Setelah satu minggu Bahrun datang kerumah minta uang tetapi tidak 

diberi 

- Yosep dalam tahanan memberi tahu saksi bahwa Sdr. Bahrun minta 

uang 15 juta. 

- Saksi tidak tahu sendiri penyerahan uang 15 juta tersebut. 

c. Wahyuningsih, Jl. Mawar 11 No. 18 RT. 06 RW. 17 Ngringo, Jaten 

- Maksud dan tujuan Bahrun Naja minta uang kepada pengadu adalah 

untuk merubah pasal dari Pengedar menjadi pemakai. 

- Saksi datang dengan Handoko, Suyoko dan wawan ke rumah Bahrun di 

kebakramat malam hari. 

- Kalau suami saksi Suharto diubah dari pasal 82 menjadi pasal 78 yaitu 

dari pengedar menjadi pemakai. 

- Alternatif lain adalah dengan mengupayakan surat gila membayar Rp. 4 

juta. 

- uang Rp. 3 juta diberi dari saksi yang dikasihkan ke Bahrun Sdr. P. 

Handono. 

- Setelah itu tidak kelihatan di Polsek 

- Suami saksi ditakut-takuti oleh Bahrun, kalau “Glundungan” berat 

maksimal 20 tahun. Glundungan adalah dibiarkan apa adanya. 

- Saksi selalu menghubungi HP Bahrun tetapi tidak pernah diangkat, tidak 

pernah tersambung. 

- Pernah menghubungi menanyakan uang Rp. 3 juta. 

- Pelimpahan ke Kejaksaan Bahrun datang dengan istrinya. 

- Saksi pernah ke Pengadilan Negeri Karanganyar dan tidak melihat 

Bahrun. 

- Suami saksi dengan Yosep sidangnya berbeda. 



d. Danang Setyo Prakoso, Puntukkrejo RT. 06/11 Ngringo, Jaten, Karanganyar 

menerangkan sebagai berikut : 

- Saksi antar pelapor ke rumah Bahrun di Kebakramat pada malam hari 

bulan Desember 2005. 

- Saksi mendengar pembicaraan antara Bahrun dengan pelapor dari luar. 

- Bahwa saksi mendengar bahwa Bahrun berjanji meringankan hukuman 

Yosep dibawah 7 bulan diatas 4 bulan dan bila tidak akan dikembalikan 

uangnya. 

- Bahwa saksi berada disitu sekitar 10 menit dengan tujuan pelapor 

menanyakan kenapa Sdr. Bahrun tidak ngurusi Yosep sebagai kliennya. 

e. Haryoko Nugroho, Jl. Melati 5/61 Perumnas Palur RT. 04 RW XVII 

- Bahrun minta uang 3 juta untuk merubah pasal yang dikenakan pada 

Sdr. Yosep. 

- Saksi tahu ketempat Bahrun malam dan ketemu di Kebakramat. 

- Kenal Bahrun di rumah mas Wawan. 

- Dirumah berbicara satu jam. 

- Yang dibicarakan juga mengusahakan surat gila yang menurut Bahrun 

biayanya antara 7,5 juta sampai 15 juta. 

- Bahwa Sdr. H. Bahrun Naja, S.H. tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-

saksi dan juga selama jalannya sidang ternyata Sdr. H. Bahrun Naja, S.H hanya 

hadir di persidangan dewan kehormatan cabang Ikadin Surakarta satu kali saja 

selebihnya tidak hadir tanpa alasan yang sah. 

 

Fakta yang terungkap dipersidangan adalah : 

1. Menimbang bahwa benar Sdr. Yosep Suprapto anak pelapor/pengadu Sri 

Suwarni terkena masalah narkoba dan ditangkap oleh polisi sektor Jaten, 

Karanganyar pada tanggal 19 Maret 2005. 

2. Menimbang bahwa benar saksi Emi Budi Sulistya mengenalkan teradu Sdr. 

Bahrun Naja, S.H. kepada pengadu Sri Winarni sebagai Pengacara dan meminta 

tolong mengurus masalah anaknya yang terkena masalah narkoba bernama 

Yosep Suprapto yang ditangkap dan ditahan di Polsek Jaten, Karanganyar. 



3. Menimbang bahwa benar kemudian Sdr. H. Bahrun Naja, SH. kemudian 

menelepon temannya di Polsek Jaten dan benar bahwa Sdr. Yosep Suprapto 

ditahan disana karena masalah narkoba. 

4. Menimbang bahwa benar kemudian Sdr. H. Bahrun Naja, S.H. Teradu 

menyatakan bahwa bisa membantu dan meminta uang sebebsar Rp. 3.000.000,- 

(tuga juta rupiah) pada Pengadu untuk merubah pasal yang dikenakan kepada 

anaknya yang terkena kasus narkoba bernama Yosep Suprapto di Polsek Jaten 

dari pengedar menjadi pemakai. Walaupun Sdr. H. Bahrun Naja, S.H. 

menyangkal dan menyatakan uang Rp. 3 juta tersebut untuk operasional 

Pengacara namun fakta hukum bahwa para saksi menyatakan bahwa uang tiga 

juta rupiah tidak dipakai sendiri melainkan untuk keperluan merubah pasal dari 

Pengedar menjadi Pemakai, maka bantahan Sdr. H. Bahrun Naja, SH, haruslah 

dikesampingkan. 

5. Menimbang bahwa benar Sdr. Bahrun meminta uang Rp. 15.000.000,- (lima 

belas juta rupiah) kepada Pengadu (bukti terlampir dalam berkas) untuk lebih 

meringankan lagi hukuman Sdr. Yosep Suprapto yang terlibat narkoba yaitu 

paling tinggi 7 bulan dan paling ringan 4 bulan, kalau tidak (glundungan saja), 

berat hukumannya bisa 20 tahun. Oleh karena itu dengan terpaksa Pengadu 

menjual rumah tempat tinggalnya secara cepat dan murah untuk memenuhi 

permintaan Sdr. Bahrun tersebut sehingga sekarang Pengadu tidak lagi punya 

rumah dan sekarang tinggal di tempat saudara. Bahwa walaupun Sdr. H. Bahrun 

Naja, SH. menyatakan bahwa uang tersebut adalah merupakan jasa Pengacara 

dan untuk secreet yang katanya biasa dikalangan Pengacara memberikan sesuatu 

untuk pengurusan agar mulus, justru ini akan merugikan citra advokat dan 

melanggar kode etik profesi. 

6. Menimbang bahwa Sdr. H. Bahrun Naja, SH, juga menyatakan sanggup 

mengusahakan surat keterangan gila untuk Sdr. Yosep Suprapto agar 

hukumannya lebih ringan lagi kalau mau membayar uang antara 7,5 juta sampai 

15 juta rupiah namun tidak dipenuhi oleh Pengadu karena memang sudah tidak 

punya uang lagi untuk itu dan Pengadu sudah ragu. 

7. Menimbang bahwa benar Sdr. H. Bahrun Naja, S.H. yang telah mengaku sebagai 

kuasa hukum Yosep Suprapto anak Teradu sesuai keterangannya didepan sidang 



Kehormatan, ternyata tidak pernah menghadiri persidangan terdakwa Yosep 

Suprapto sehingga jelas telah menelantarkan kliennya yang seharusnya 

dibelanya. Bahwa Sdr. H. Bahrun Naja, S.H. berdalih bahwa terdakwa sendiri 

telah menolak dirinya sendiri untuk membela, manun Sdr. Bahrun tidak bisa 

menunjukkan surat pencabutan kuasa dari Sdr. Yosep Suprapto. 

8. Menimbang bahwa benar atas perbuatan Sdr.  H. Bahrun Naja, S.H. tersebut 

pengadu Ny. Sri Winarni telah melaporkannya ke Polres Karanganyar dengan 

Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol: STPL/25/II/2006/SPK tanggal 14 

Februari 2006 (bukti terlampir dalam berkas). 

9. Menimbang adanya fakta-fakta tersebut yang masing-masing diperkuat oleh 

bukti-bukti yang diajukan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Dewan 

Kehormatan cabang Ikadin Surakarta berpendapat bahwa Dewan Kehormatan 

Cabang Ikadin Surakarta hanya berwenang memeriksa dan mengadili 

pelanggaran kode etik Advokat Indonesia, sedangkan masalah hukum pidana 

antara Pengadu dengan Teradu adalah bukan kewenangan Dewan Kehormatan 

Cabang Ikadin Surakarta untuk mengadilinya, melainkan kewenangan 

kepolisian. 

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Dewan Kehormatan Cabang Ikadin 

Surakarta mempertimbangkan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Sdr. H. 

Bahrun Naja, S.H. sebagai berikut : 

- Menimbang bahwa selama jalannya persidangan ternyata Sdr. H. Bahrun Naja, 

SH. hanya hadir dipersidangan Dewan Kehormatan Cabang Ikadin Surakarta 

satu kali saja selebihnya tidak hadir tanpa alasan yang sah. Halaupun ada alasan, 

yaitu sedang keluar kota ada urusan, sehingga Majelis Dewan Kehormatan 

beranggapan bahwa Sdr. H. Bahrun Naja, S.H. kurang menghargai persidangan 

yang menentukan nasib dirinya kedepan. 

- Menimbang bahwa dr. H. Bahrun Naja, S.H telah melanggar sumpah jabatan 

sebagai advokat sebagaimana tersebut dalam pasal 4 ayat (1) poin 5 UU No. 18 

tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan : “Bahwa saya akan menjaga 

tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan 

kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai Advokat. 



- Menimbang bahwa Sdr. H. Bahrun Naja, S.H. telah melanggar Kode Etik 

Advokat Indonesia Bab III Pasal 4 tentang Hubungan Dengan Klien huruf 

b, c, d, e dan I yaitu : 

a) huruf b menyatakan, Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan 

yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang 

diurusnya; kenyataannya Teradu H. Bahrun Naja, S.H. telah menjanjikan 

kepada kliennya bahwa dengan membayar sejumlah uang akan dapat 

merubah pasal dari pengedar menjadi pemakai, juga Teradu mengaku dapat 

mengusahakan surat gila untuk Sdr. Yosep anak Pengadu yang sedang 

terkena masalah narkoba di Polsek Jaten agar hukumannya menjadi lebih 

ringan. 

b) Huruf c menyatakan, Advokat tidak benar menjamin kepada kliennya 

bahwa perkara yang ditanganinya akan dimenangkan; nyatanya Teradu 

H. Bahrun Naja, S.H. telah menjanjikan kepada kliennya bahwa dengan 

membayar sejumlah uang akan dapat merubah pasal dari pengedar menjadi 

pemakai, juga telah menjamin hukuman yang dikenakan pada Yosep 

Suprapto anak Pengadu paling tinggi 7 bulan atau paling rendah 4 bulan dan 

kalau tidak membayar apa-apa atau “glundungan” saja hukumananya bisa 

berat bisa 20 tahun penjara sehingga terpaksa untuk menyelamatkan 

anaknya yang terkena kasus narkoba di Polsek jaten, Pengadu menjual 

rumah satu-satunya secara cepat untuk memenuhi permintaan Teradu H. 

Bahrun Naja, S.H. namun ternyata anak pelapor tidak diurusi hingga diputus 

hukuman 1 tahun penjara. 

c) Huruf d menyatakan, dalam menentukan honorarium Advokat wajib 

mempertimbangkan kemampuan klien; Kenyataannya Teradu tidak 

memperhatikan kemampuan klien untuk membayar honorarium, meskipun 

menurut pada saksi Sdr. H. Bahrun Naja, S.H. mengaku uang-uang 

diberikan kepada Teradu bukan untuk dirinya sepeserpun, namun ternyata 

untuk memenuhi permintaan teradu H. Bahrun naja S.H Pengadu harus 

menjual rumah tinggal satu-satunya sehingga Pengadu dan keluarga saat ini 

tidak punya rumah lagi untuk berteduh. 



d) Huruf e menyatakan, Advokat tidak dibenarkan membebani klien 

dengan biaya-biaya yang tidak perlu; kenyataannya walau tidak dipenuhi 

Teradu telah berusaha meminta uang untuk mengusahakan surat keterangan 

gila kepada Pengadu dengan biaya antara 7,5 juta sampai 15 juta agar 

hukuman Yosep anak Pengadu lebih ringan lagi. 

e) Huruf i menyatakan, Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang 

dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi 

klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang 

dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak 

mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 3 pasal huruf a; 

Kenyataannya menurut keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Teradu 

sendiri bahwa teradu sebagai kuasa hukum Yosep anak Pengadu selama 

persidangan di Pengadilan Negeri Karanganyar tidak pernah mendampingi 

kliennya guna memberikan pembelaannya. Padahal klien dalam keadaan 

membutuhkan seorang pembela didalam menghadapi kasusnya 

dipersidangan. Sehingga jelas teradu telah menelantarkan kliennya pada saat 

dibutuhkan dan posisi klien sangat tidak menguntungkan. Hal ini jelas juga 

telah melanggar ketentuan Undang-Undang No. 18 tahun 2003 pasal 6 huruf 

a, yaitu Teradu telah mengabaikan atau menelantarkan kliennya. 

- Menimbang bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, maka seharusnya 

Advokat senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat 

(officium nobile), namun ternyata tidak diamalkan oleh Teradu di dalam 

menangani Perkara Yosep Suprapto anak Pengadu. 

- Menimbang bahwa Teradu telah berbuat hal-hal yang bertentangan dengan 

kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya. 

- Menimbang bahwa 5 orang anggota Majelis Dewan Kehormatan Cabang Ikadin 

Surakarta pada tanggal 24 Juni 2006 Jam 10 WIB telah hadir secara lengkap 

pada musyawarah Majelis Dewan Kehormatan Cabang Ikadin Surakarta. Yaitu 

Johny Simanjuntak, S.H. sebagai ketua merangkap anggota, Rusma Sakiri, S.H. 

Sebgai anggota merangkap panitera, Sri Utami, S.H. sebagai anggota, Supanto, 

S.H. sebagai anggota ad.hoc dan Anwar Syuhuri sebagai anggota ad.hoc. dan 



kelima anggota Majelis tersebut sepakat menjatuhkan keputusan seperti tersebut 

dibawah ini : 

- Bahwa Majelis berharap agar dengan keputusan ini Teradu H. Bahrudin Naja, 

S.H. masih dapat memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi perbuatannya 

yang akan lebih memberatkan lagi hukumannya nanyinya. 

- Bahwa setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, 

surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Dewan Kehormatan 

Cabang Ikadin Surakarta mengambil keputusan berupa : 

1. Menerima pengaduan dari pengadu Sri Winarni; 

2. Mengadili serta menjatuhkan sanksi kepada teradu H. Bahrun Naja, S.H. 

sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat 1 huruf c Kode Etik Advokat 

Indonesia jo. Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 18 tahun 2003 

berupa pemberhentian sementara dari profesinya selama 12 (dua belas) bulan 

terhitung sejak putusan ini berkekuatan tetap ; 

3. Memutuskan bahwa seluruh konsekwensi sanksi skorsing berlaku efektif 

untuk teradu. 

 

Demikian Putusan ini dibacakan di Surakarta pada hari Jum’at tanggal 7 Juli 2006 

 

   Majelis 

   Dewan Kehormatan Cabang  

   Ikadin Surakarta 

 ANGGOTA PANITERA,  KETUA, 

 

 

 RUSMAN SAKIRI, S.H  JOHNY SIMANJUNTAK, SH. 

  

  ANGGOTA : 

 

 

 

 SRI UTAMI, S.H. SUPANTO, S.H. ANWAR SYUHURI 



 
 

 






