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REFORMASI HUKUM KEADVOKATAN INDONESIA

Nediyanto Ramadhan

Abstract

On Law Act No. 18 0f 2003 on the advocates that lawyer is protected in

carrying out their profession only in the courtroom, lawyers in carrying out

their profession outside the court did not receive legal protection at all,

because it still needed a fundamental change in the context of legal

reform in Indonesia to meet keadvokatan advocate profession really

officium nobile.
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I. PENDAHULUAN

Advokat merupakan salah satu unsur penegak hukum selain

polisi, jaksa dan hakim, kehadiran advokat dalam sistem penegakan

hukum sangat diperlukan di era reformasi dan penegakan hukum

serta alam demokrasi, advokat dalam menjalankan tugas dan

profesinya tentu membutuhkan perlindungan dari pemerintah sama

halnya dengan penegak hukum lainnya.

Kehadiran advokat sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas

dalam hal memberikan pemahaman dan pencerahan hukum kepada

seluruh lapisan masyarakat, sehingga masyarakat kita menjadi pintar

dan cerdas serta memahami pentingnya penegakan hukum ditengah-
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tengah masyarakat, hukum harus dijadikan landasan dalam bertindak,

hukum harus diletakkan dalam posisi teratas dalam bingkai dan

konsep bahwa negara kita adalah berlandaskan hukum, hukum harus

dijadikan panglima sehingga terciptanya kedamaian, ketenteraman,

dan tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya sehari-hari

akan menghadapi berbagai macam persoalan baik itu pribadi maupun

badan hukum menyangkut pidana, perdata dan tata usaha Negara,

advokat dituntut harus mampu menjadi yang terdepan dalam

penegakan hukum di Indonesia, karena independensi advokat sejak

lama diakui oleh pemerintah, terakhir dengan diberlakukannya UU RI

No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan terobosan baru

dalam penegakan hukum, advokat tidak lagi berada di bawah

kekuasaan kehakiman seperti sebelumnya, saat ini advokat sudah

bebas dan mandiri dalam menjalankan tugas dan profesinya sebagai

salah satu penegak hukum di Indonesia.

Profesi advokat merupakan instrumen badan peradilan untuk

menegakkan hukum dan kebenaran dalam suatu negara hukum,

selain itu advokat juga berperan diluar pengadilan.  Kebutuhan jasa

hukum advokat pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan

dengan berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama
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dalam memasuki kehidupan dalam pergaulan antar bangsa. Melalui

jasa konsultasi hukum, negosiasi dan pembelaan perkara, profesi

advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan

masyarakat serta memberikan perubahan dan pembaharuan hukum

nasional khususnya dalam “melayani” masyarakat yang ingin

menegakkan keadilan dan kebenaran.

Profesi advokat adalah officium nobile (pekerjaan yang mulia),

karena itulah seorang advokat, dengan bekal ilmu pengetahuan

hukum dan seperangkat kode etik advokat diberi status sebagai

penegak hukum dalam kekuasaan yang merdeka.  Semua ini, demi

tegaknya keadilan dan kebenaran, yang disertai dengan penghargaan

terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).  Disisi lain, profesi advokat juga

menempatkan insan hukum yang satu ini sebagai pejuang keadilan

dan demokrasi.

Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi

penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan

ketentuan Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Dalam hal ini, peranan advokat sangat diperlukan dalam menegakkan

kembali wibawa hukum dan pengadilan yang sudah terpuruk dalam

praktik mafia hukum di Indonesia, dan dari profesi advokat inilah yang

paling banyak diharapkan mengingat karakteristiknya sebagai lembaga
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yang independen dan bebas dari pengaruh politik baik dari kekuasaan

ekskutif maupun legislatif.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, advokat harus berdiri

didepan dalam agenda reformasi hukum nasional terutama dalam

sistem peradilan di Indonesia yang dimata masyarakat sudah sangat

terpuruk, namun disatu sisi advokat juga dihadapkan dengan resiko

tuntutan baik secara pidana maupun perdata dalam menjalankan

tugasnya jika dalam menjalankan profesinya tidak mempunyai itikad

baik dalam menegakkan hukum dan keadilan.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi permasalahan adalah

Bagaimanakah bentuk reformasi hukum keadvokatan Indonesia

menurut UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat?

III.PEMBAHASAN

Sebenarnya Pasal 38 UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang

kekuasaan kehakiman telah mengisyaratkan perlunya pengaturan

profesi advokat dalam UU tersendiri.  Namun hal itu tidak menjadi

perhatian pemerintah hingga akhirnya tuntutan pengaturan tersebut

semakin besar di kalangan organisasi advokat. Reformasi
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keadvokatan setelah 33 tahun barulah perjuangan itu berhasil melalui

pembentukan UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Berbagai argumentasi yang melatarbelakangi lambatnya respon

pemerintah terhadap pengaturan profesi advokat ini.  Diantaranya

terkait dengan tipe kepemimpinan pemerintahan pada masa itu,

misalnya pemerintahan Bung Karno pada masa Orde Lama, pernah

berkata kepada Mr. Sartono yang menjadi pembelanya di landraad

Bandung 1930 berikut petikannya :

“Mr. Sartono, aku pujikan segala usaha-usaha kamu, para
advokat selalu berpegang teguh kepada UU.  Mereka lebih
kuat menganut cara menembus UU, suatu revolusi menolak
UU yang berlaku hari ini dan maju diatas basis
meninggalkan UU itu.  Karena sulit untuk melancarkan
suatu revolusi beserta kaum advokat dan pengacara.
Adalah juga sulit untuk membangun pertahanan suatu
revolusi dengan para advokat dan pengacara, yang kami
harapkan adalah luapan semangat peri kemanusiaan, inilah
yang akan kukerjakan”. (Sejarah Hukum,
http://www.blogster.com/khaerultanjung/sejarah hukum
advokat indonesia).

Demikian pula pada pemerintahan orde baru, campur tangan

pemerintah dalam pembentukan dan perpecahan organisasi advokat

telah menyebabkan tingkah laku, praktek dan sepak terjang para

advokat menjadi tidak terkontrol lagi oleh organisasi profesi yang
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seharusnya ketat memberlakukan Kode Etik Profesi Advokat dan

mengawasi praktek profesi advokat.

Sejak lahirnya UU Advokat, profesi advokat mendapat

pengakuan sehingga setara dengan penegak hukum lainnya dalam

prakteknya.  Pengaturan ini juga berimplikasi pada rekrutmen advokat

secara sistematis sehingga diharapkan para advokat nantinya

melaksanakan amanat profesi ini sebagai profesi yang mulia (officium

nobile).

Sebagaimana diketahui bahwa komponen sistem peradilan

pidana di Indonesia itu terdiri dari :

1. Kepolisian (UU RI No. 2 Tahun 2002);

2. Kejaksaan (UU RI No. 16 Tahun 2004);

3. Pengadilan (UU RI No. 48 Tahun 2009);

4. Pemasyarakatan (UU RI No. 12 Tahun 1995);

5. Advokat (UU RI No. 18 Tahun 2003);

Dalam tulisan ini membahas tentang reformasi keadvokatan

yang dilihat dari perlindungan hukum terhadap advokat dalam

menjalankan TUPOKSI-nya, maka untuk dipahami terlebih dahulu apa

saja tugas advokat, tugas advokat secara umum adalah sebagai

berikut :

- Memberikan pelayanan hukum (legal service);
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- Memberikan nasihat hukum (legal advice);

- Memberikan konsultasi hukum(legal consultant);

- Memberikan pendapat hukum (legal opinion);

- Menyusun kontrak (legal drafting);

- Memberi informasi hukum;

- Membela kepentingan dan mewakili klien didalam atau diluar

pengadilan;

- Membela dan melindungi HAM;

- Memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada rakyat yang

lemah dan tidak mampu (legal aid); (Barda Nawawi Arief,

Bahan Kuliah Bahan Sistem Peradilan Pidana Pascasarjana

Ilmu Hukum Universitas Bengkulu. 2010)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara

hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan

kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (equality before

the law). Oleh karena itu, Undang-undang dasar juga menentukan

bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan

hukum.
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Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam

kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat

sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab

merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan

instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa

hukum yang diberikan, Advokat Menjalankan tugas profesinya demi

tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat

pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat

pencari keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat

dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.

Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah

satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi

manusia.

Selain dalam proses peradilan, peran advokat juga terlibat di

jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum advokat di luar

proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan

dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat

terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam

pergaulan antar bangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi

maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi advokat

ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat
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serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan

perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar

pengadilan.

Kendati keberadaan dan fungsi advokat sudah berkembang

sebagaimana saat ini, peraturan perundang-undangan yang mengatur

institusi Advokat sampai saat dibentuknya Undang-undang Nomor 18

Tahun 2003 Tentang Advokat masih berdasarkan pada peraturan

perundang-undangan peninggalan zaman kolonial, seperti ditemukan

dalam Reglement op de rechterlijke Organisatie en het Beleid der

Justitie in Indonesie (Stb. 1847 : 23 jo. Stb.1848 : 57), Pasal 185

sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya

kemudian; Bepalingen dat der Advokaten, procureurs en Deuwaarders

(Stb. 1848 : 8); Bevoegdheid department hoofd in burgelijke zaken

van land (Stb. 1910 : 446 jo. Stb. 1922 : 523); dan

Vertegenwoordiging van deland in rechthen (K. B. S. 1922 : 522).

Untuk menggantikan peraturan perundang-undangan yang

diskriminatif dan yang sudah tidak sesuai lagi dengan sistem

ketatanegaraan yang berlaku, serta sekaligus untuk memberikan

landasan yang kokoh pelaksanaan tugas pengabdian Advokat dalam

kehidupan masyarakat dibentuk Undang-undang Tentang Advokat
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sebagaimana diamanatkan pula dalam Pasal 38 Undang-undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum,

baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan

berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Pengemban

profesi advokat sebagai profesi hukum, dituntut melaksanakan profesi

hukumnya dengan mendasarkan diri pada nilai-nilai moralitas umum

(common morality) seperti :

a. Nilai-nilai kemanusiaan (humanity) dalam arti penghormatan

pada martabat kemanusiaan;

b. Nilai keadilan (justice), dalam arti dorongan untuk selalu

memberikan kepada orang yang menjadi haknya;

c. Nilai kepatutan atau kewajaran (reasonableness), dalam arti

bahwa upaya mewujudkan ketertiban dan keadilan di dalam

masyarakat;

d. Nilai kejujuran (honesty), dalam arti adanya dorongan kuat

untuk memelihara kejujuran dan menghindari diri dari

perbuatan yang curang;

e. Kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas

dan kehormatan profesinya;
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f. Nilai pelayanan kepentingan public (to serve public interest),

dalam arti bahwa di dalam pengembangan profesi hukum

telah inherent semangat keberpihakan pada hak-hak dan

kepuasan masyarakat pencari keadilan yang merupakan

konsekuensi langsung dari dipegang teguhnya nilai-nilai

keadilan, kejujuran, dan kredibilitas profesinya. (Varia

Advokat, 2008 : Advokat Pejuang Demokrasi)

Memperhatikan serta mencermati situasi dan kondisi saat ini

setelah reformasi keadvokatan sangat disayangkan bahwa ketentuan

Pasal 5 Ayat (1) UU RI Nomor 18 Tahun 2003 yang menyatakan

bahwa :

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri

yang dijamin oleh hukum dan Peraturan Perundang-undangan”.

Namun, apakah pada kenyataannya seorang advokat dalam

menjalankan tugas dan fungsinya benar-benar secara murni dan

konsekwen memperjuangkan keadilan, kebenaran dan kebajikan

walaupun langit runtuh (fiat justitia ruad coelum).

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap seorang

advokat atau Penasihat Hukum (sebutan berdasarkan KUHAP) dalam

menjalankan tugas dan fungsinya, ketentuan Pasal 16 UU RI No. 18

Tahun 2003 tentang Advokat dengan tegas menyebutkan :
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“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun

pidana dalam menjalankan tugas dan profesinya dengan itikad

baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang

pengadilan.”

Sementara itu, dalam ketentuan UU RI No. 8 Tahun 1981

(KUHAP) tidak satupun pasal mengatur mengenai perlindungan

terhadap Penasihat Hukum dalam menjalankan tugas profesinya,

namun ketentuan undang-undang tersebut hanya mengatur mengenai

pemberian bantuan hukum oleh Penasihat Hukum, tentu hal ini

menjadi tidak seimbang antara beban tugas seorang advokat dalam

menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana kebutuhan akan

profesi advokat yang bebas dan mandiri sangat diperlukan dalam

menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan cita-cita dan

tujuan penegakan hukum di Indonesia untuk mencapai kesejahteraan

dan kemakmuran rakyat.

Jika kita melihat ketentuan Pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2003

tentang Advokat, jelas bahwa perlindungan hukum terhadap seorang

advokat dalam menjalankan tugas profesinya adalah “Hanya Di sidang

Pengadilan”, sementara itu advokat dalam menjalankan tugas

profesinya tidak hanya disidang pengadilan namun termasuk juga

diluar pengadilan (litigasi dan non litigasi), tentu hal ini bertolak
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belakang dengan tuntutan kemandirian seorang advokat dengan

beban tugas profesi yang sangat berat dalam menegakkan hukum dan

keadilan.

Sebagaimana penulis singgung sebelumnya, advokat

merupakan profesi yang mulia (officium nobile), oleh karena itu tidak

salah jika masyarakat kita menaruh harapan besar kepada advokat

sebagai penegak hukum, advokat dalam menjalankan tugas

kesehariannya dilindungi oleh undang-undang, advokat berstatus

sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri sebagaimana

ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

yang berbunyi sebagai berikut:

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri

yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan ketentuan diatas, jelas bahwa profesi advokat

yang bebas dan mandiri adalah bebas dari campur tangan dalam

bentuk apapun baik itu campur tangan pemerintah, lembaga

peradilan, maupun lembaga penegak hukum lainnya.  Sebelum

dikeluarkannya UU RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, advokat

yang dalam UU RI No. 8 Tahun 1981 dikenal dengan sebutan

“penasihat hukum” diangkat oleh Pengadilan Tinggi masing-masing

daerah dimana penasihat hukum tersebut berdomisili, artinya
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advokat/penasihat hukum masih dibawah Mahkamah Agung/Menteri

Kehakiman, advokat/penasihat hukum bertanggungjawab dan berada

dalam pengawasan  Mahkamah Agung/Menteri Kehakiman ketika itu.

Namun, perkembangan hukum saat ini dengan telah dikeluarkannya

UU RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat telah menempatkan

advokat benar-benar sebagai profesi yang mulia “officium nobile”,

diakui dan dijamin undang-undang dalam menjalankan profesinya.

Namun, dari sisi perlindungan hukumnya masih dipertanyakan?

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 14 UU RI No. 18 Tahun

2003 tentang Advokat menyatakan bahwa :

“Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan

dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di

dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang teguh pada

kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.”

Sudah saatnya (menurut Penulis), UU RI No. 18 Tahun 2003

tentang Advokat diubah khususnya mengenai perlindungan hukum

keadvokatan terhadap seorang advokat dalam menjalankan

profesinya, walaupun telah ada undang-undang yang menaungi

profesi advokat menuju kemandirian dan kekebasan advokat, namun

masih belum cukup melindungi advokat, karena itu butuh perubahan

mendasar, reformasi, karena tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan
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beban tugas profesi yang begitu besar yang diemban oleh seorang

advokat, walaupun telah dikeluarkannya UU RI No. 18 Tahun 2003

tentang Advokat, namun belum sepenuhnya menjamin bahwa profesi

advokat itu benar-benar dilindungi dan bebas dari tanpa campur

tangan pihak lainnya, oleh karena itu perlindungan hukum terhadap

advokat dalam menjalankan tugas profesinya wajib diberikan baik di

dalam persidangan maupun di luar persidangan (litigasi dan non

litigasi), oleh karena itu masih diperlukan langkah perubahan universal

keadvokatan (reformasi keadvokatan) yang benar-benar sebagai

profesi officium nobile.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka

dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap advokat

menurut UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah hanya di

sidang pengadilan, sedangkan kenyataannya advokat dalam

menjalankan tugas profesinya tidak hanya di sidang pengadilan

(litigasi), namun termasuk juga di luar pengadilan (non litigasi) juga

membutuhkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas

profesinya yang terhormat (officium nobile) dalam menegakkan

hukum, keadilan dan kebenaran meskipun langit runtuh (Fiat Justitia
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Ruat Coelum), oleh karena itu perlu adanya perubahan mendasar

terhadap UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, reformasi

keadvokatan menuju profesi advokat officium nobile.
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