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Abstract

This study entitled: "Performance Advocate In Delivering Integrated
Criminal Justice System in Indonesia", while the formulation of research
problems are: how to advocate performance in realizing the integrated criminal
justice system in Indonesia. This study is a qualitative study, using normative
juridical approach with a qualitative descriptive analysis. The conclusions of this
study are: that the lawyer's performance in realizing intergrated criminal justice
system in Indonesia is very important, advocates in demand should be able to
cooperate with other law enforcement agencies such as police, prosecutors and
judges in an effort to realize an integrated criminal justice system. I suggest to the
lawyers to constantly improve the quality of the individual self, so that in carrying
out its duties and functions as well as a good performance can realize intergrated
criminal justice system in Indonesia together with other law enforcement
agencies.
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I. PENDAHULUAN

Advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum di Indonesia

merupakan profesi bebas dan mandiri yang dijamin oleh undang-undang, hal

ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18

Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa :

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang

dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas, jelas bahwa advokat

merupakan profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam

menegakkan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sehingga

advokat benar-benar dituntut harus profesional dan proporsional dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya mendampingi para pencari keadilan.

Berbagai bentuk jasa layanan hukum yang diberikan oleh seorang

advokat seperti konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa,
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mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain

untuk kepentingan pencari keadilan, pelayanan bantuan hukum menyangkut

litigasi dan non litigasi.

Pencari keadilan meminta didampingi oleh seorang advokat atau lebih

merupakan sebuah kebutuhan, mengingat tidak semua para pencari keadilan

paham dan mengerti tentang hukum, baik menyangkut perkaranya maupun

proses hukumnya.  Eksistensi dan kinerja advokat sebagai penegak hukum

mempunyai peran penting dalam proses penegakan hukum, seorang advokat

dituntut harus mampu bertindak profesional serta selalu menjunjung tinggi

hukum, kebenaran dan keadilan.

Shakespeare dalam Ishaq (2010:40) mengatakan :

“Let’s kil all the lawyers dalam drama Cade’s Rebellion, di mana

untuk mendirikan pemerintahan yang totaliter, hal yang perlu sekali

dilakukan adalah membunuh para lawyers yang dikenal sebagai

pengawal konstitusi”.

Menurut Ropaun Rambe dalam Ishaq (2010:42) menjelaskan bahwa:

“Pembangunan hukum (law development) ialah mendorong dan

mengarahkan perkembangan hukum melalui penyusunan dan

pembentukan undang-undang dan pembentukan hukum kebiasaan

yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan-kebutuhan masyarakat (resing

demand) yang berkembang ke arah modernisasi”.

Mengenai kinerja advokat sebagai unsur penegak hukum, tidak

terlepas dari sebuah kebijakan kriminal, menurut Sudarto dalam Barda

Nawawi Arief (2010:3) mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal

yaitu :

a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi

dasar dari reaksi terhadap pelenggaran hukum berupa pidana;

b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak

hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
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c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah

seluruh kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan

dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan normo-

norma sentral dari masyarakat.

Kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan di Indonesia

merupakan sebuah upaya yang komprehensif untuk mengatasi berbagai

macam persoalan yang timbul dari suatu tindak pidana, bagaimana penegak

hukum bekerja dan melakukan tugas serta fungsi masing-masing dalam

proses penegakan hukum membawa pengaruh yang besar dalam sistem

peradilan pidana, sehingga menjadi tolok ukur apakah penegakan hukum

berjalan dengan baik atau justru sebaliknya.

Dalam sistem peradilan pidana, dalam rangka untuk mewujudkan

sistem peradilan pidana yang terpadu  di Indonesia bukan merupakan

pekerjaan yang mudah, pertanyaannya adalah apakah dalam sistem

penegakan hukum sudah ada keterpaduan antar sesama penegak hukum di

Indonesia yaitu polisi, jaksa, hakim dan advokat?.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengangkat permasalahan

kinerja advokat dalam sistem peradilan pidana tersebut ke dalam suatu karya

ilmiah berbentuk jurnal dengan judul: “Kinerja Advokat Dalam

Mewujudkan Integrated Criminal Justice System di Indonesia”.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi rumusan masalah adalah

bagaimana kinerja advokat dalam mewujudkan integrated criminal justice

system di Indonesia?

III. PEMBAHASAN

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di

dalam maupun di luar pengadilan, tidak semua orang dapat menjadi seorang

advokat, untuk dapat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan.  Menurut
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ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 tentang

Advokat Pasal 3 yang berbunyi :

(1) Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut :

a. warga negara Republik Indonesia;

b. bertempat tinggal di Indonesia;

c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau pejabat

negara;

d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;

e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi

hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

f. lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat;

g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada

kantor advokat;

h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana

kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun

atau lebih;

i. berprilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan

mempunyai integritas yang tinggi.

(2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan

praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu

sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan

perundang-undangan.

Menurut Hyman Gross dalam C. Djisman Samosir (2012:34), sistem

peradilan pidana itu merupakan :

1. Kritik sosial yang mencakup:

a. suatu penuntutan yang merupakan kritik terhadap perbuatan

yang melanggar hukum;
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b. tuntutan itu sendiri harus diuji secara kritis dalam menentukan

kesalahan;

c. tuntutan harus berdasarkan pengujian dan pembuktian agar

dimungkinkan menjatuhkan pidana bagi seseorang;

d. kritik moral, yaitu bahwa kejahatan itu secara moral salah, dan

pidana itu secara moral dapat dibenarkan.

2. Kritik moral, yaitu bahwa kejahatan secara moral salah, dan oleh

karena itu hukuman dibenarkan.

Berkenaan dengan sistem peradilan pidana sebagaimana dikemukakan

oleh Hyman Gross di atas, tidak terlepas dari peran advokat sebagai salah

satu unsur penegak hukum di Indonesia, advokat merupakan orang yang

berprofesi memberi jasa hukum bagi mereka yang membutuhkan bantuan

hukum, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18

Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 butir 1 menyebutkan :

“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum,

baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi

persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini”.

Kemudian menurut Frans Hendra Winarta dalam Ishaq (2010:3)

menyatakan bahwa: “Pekerjaan konseling (konsultan hukum)

sudah termasuk didalamnya mendampingi, membantu dan

menyatakan salah atau tidak bersalah seseorang di pengadilan

maupun sidang umum lainnya”.

Sebelum penulis mengkaji lebih jauh mengenai kinerja advokat,

penting bagi kita untuk mengetahui advokat sebagai salah satu unsur

penegak hukum, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik

Indonesia No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 5 ayat (1) berbunyi:

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang di

jamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”.
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Berdasarkan defenisi di atas, begitu beratnya tugas seorang

advokat sebagai penegak hukum, sama seperti penegak hukum lainnya

walaupun mungkin sudut pandang berbeda dengan para jaksa, polisi dan

hakim dalam menangani perkara, namun tujuannya sama yaitu

menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran.

Kehadiran advokat mendampingi para pencari keadilan tidak

hanya mendampingi klien di luar maupun di dalam persidangan, akan

tetapi yang lebih penting adalah upaya menentang kesewenang-

wenangan, karena tidak menutup kemungkinan masih terjadi dalam

dunia peradilan Indonesia saat ini,  sehingga berpengaruh terhadap

penerapan hukuman. Menurut Cesare Beccaria dalam Topo Santoso

dan Eva Achjani Zulfa (2001:5-6) tergambar delapan prinsip yang

menjadi landasan bagaimana hukum pidana, hukum acara pidana dan

proses penghukuman dijalankan, kedelapan prinsip tersebut adalah :

1. Perlunya dibentuk suatu masyarakatberdasarkan prinsip social

contract;

2. Sumber hukum adalah undang-undang dan bukan hakim,

penjatuhan hukuman oleh hakim harus didasarkan semata-

mata karena undang-undang;

3. Tugas hakim hanyalah menentukan kesalahan seseorang;

4. Menghukum adalah merupakan hak negara, dan hak itu

diperlukan untuk melindungi masyarakat dari keserakahan

individu;

5. Harus dibuat suatu skala perbandingan antara kejahatan dan

penghukuman;

6. Motif manusia pada dasarnya didasarkan pada keuntungan

dan kerugian, artinya manusia dalam melakukan perbuatan

akan selalu menimbang kesenangan atau kesengsaraan yang

akan didapatnya (prinsip hedonisme);
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7. Dalam menentukan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh

suatu kejahatan maka yang menjadi dasar penentuan hukuman

adalah perbuatannya dan bukan niatnya;

8. Prinsip dari hukum pidana adalah ada pada sanksinya yang

positif.

Kedelapan prinsip tersebut menggambarkan bagaimana sebuah

sistem peradilan pidana berjalan dengan baik, terutama menyangkut

proses penyelesaian perkara pidana, peran advokat menjadi sangat

penting dalam upaya mencari kebenaran materiil, oleh karena itu kinerja

advokat menjadi sebuah ukuran apakah proses hukum dapat berjalan

dengan baik atau tidak bagi para pencari keadilan dalam upaya untuk

mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas perkara yang sedang

dihadapinya.

Kepastian hukum menurut penulis tidak hanya mengenai

penjatuhan hukuman semata, melainkan sebuah proses pengembalian

keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana ditengah-tengah

masyarakat, keberhasilan kinerja advokat juga dapat diukur dari moral

dan etika seorang advokat itu sendiri dalam melakukan pendampingan

perkara yang diserahkan kepadanya. Berkaitan dengan moral dan etika

seorang advokat.  Menurut Muladi dalam Sudarto (2007:179-191)

penegakan hukum pidana selalu bersentuhan dengan moral dan etika,

didasarkan pada empat alasan yaitu :

a) Sistem Peradilan Pidana (SPP) secara khas melibatkan

penggunaan paksaan atau kekerasan (coercion), dengan

kemungkinan terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan

kekuasaan (abuse of power);

b) Hampir semua profesional dalam penegakan hukum pidana

merupakan pegawai pemerintah (public servant) yg memiliki

kewajiban khusus terhadap publik yg dilayani;
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c) Bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat guna

membantu memecahkan dilema etis yg dihadapi seseorang di

dalam kehidupan profesionalnya (enlightened moral

judgment);

d) Dalam kehidupan profesi sering dikatakan bahwa set of ethical

requirements are as part of its meaning.

Dalam suatu peradilan pidana pihak-pihak yang mempunyai peran

penting adalah penuntut umum, hakim, terdakwa dan penasihat hukum

atau advokat serta para saksi, sehingga dalam mewujudkan peradilan

pidana terpadu perlu adanya sistem kinerja yang baik antar sesama

penegak hukum.

Misalnya memahami masalah kejahatan dan diabaikannya korban

terkadang timbul perbedaan antar sesama penegak hukum, jika timbul

perbedaan bagaimana mungkin penegakan hukum dapat dilakukan

dengan baik dalam arti terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu.

Memahami masalah kejahatan menurut Arif Gosita dalam Bambang

Waluyo (2012:8-9) terjadi karena beberapa faktor yaitu :

1. Masalah kejahatan tidak dilihat dipahami menurut proporsi

yang sebenarnya secara dimensional;

2. Pengatasan penanggulangan permasalahan kejahatan yang

tidak didasarkan pada konsep, teori etimologi criminal yang

rasional, bertanggung jawab, dan bermartabat;

3. Pemahaman dan penaggulangan permasalahan kejahatan tidak

didasarkan pada pengertian citra mengenai manusia yang tepat

(tidak melihat dan mengenai manusia pelaku dan manusia

korban sebagai manusia sesama kita).

Pemahaman kita terhadap penanggulangan kejahatan saja sering

terjadi perbedaan. Mengingat betapa urgennya peradilan dan kinerja
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advokat sebagai penegak hukum didalamnya, ini merupakan persoalan

serius karena ketika seorang advokat dalam menjalankan profesinya tidak

sesuai dengan yang diharapkan para pencari keadilan, dalam arti bekerja

tidak profesional dan proporsional, tentu  akan membawa pengaruh yang

tidak baik dalam pelaksanaan penegakan hukum.  Apalagi dalam proses

penegakan hukum bahwa seorang advokat tampil lebih awal, dimulai dari

tingkat penyidikan hingga perkara selesai pada semua tingkat

pemeriksaan.

Menurut Dwidja Priyatno (2006:38-39) bahwa berdasarkan

praktek peradilan pidana di Indonesia untuk dapat terselenggaranya

Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) yang baik, maka perlu

dibuat suatu pedoman pemidanaan yang lengkap dan jelas, dalam Pasal

52 Konsep Rancangan KUHP 2004 terdapat pedoman pemidanaan

bunyinya sebagai berikut :

Dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan :
a. kesalahan pembuat tindak pidana;
b. motif dan tujuan melakukannya tindak pidana;
c. sikap batin pembuat tindak pidana;
d. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
e. cara melakukan tindak pidana;
f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak

pidana;
g. riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak

pidana;
h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
k. pendangan masyarakat terhadap tindak pidana yang

dilakukan.

Selanjutnya menurut Sudarto dalam Dwidja Priyatno (2006:40)

sehubungan dengan pemidanaan mengemukakan sebagai berikut :

“Apa yang tercantum di dalam pasal ini sebenarnya merupakan
suatu daftar yang harus diteliti (check-list) sebelum hakim
menjatuhkan pidana.  Penelitian seperti ini senantiasa dilakukan
dengan tertib dan seksama oleh seorang pilot sebelum ia
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mengangkasa.  Dalam daftar tersebut memuat hal-hal yang
bersifat subjektif yang menyangkut orangnya dan juga hal-hal
yang bersifat objektif yang menyangkut hal-hal yang di luar
pembuat.  Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan
penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami
mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.”

Pendapat ahli di atas menunjukkan bahwa dalam sistem peradilan

pidana mengenai penerapan sanksi pidana menjadi terukur, bagaimana

hakim memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya dengan

berpegang pada pedoman pemidanaan, oleh karena itu peran advokat

mendampingi para pencari keadilan dalam upaya mencari kebenaran dan

keadilan sangat penting, advokat sebagai penegak hukum dituntut bekerja

secara profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan

pembelaan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa salah satu tolok ukur

kinerja advokat dalam mewujudkan intergrated criminal justice system di

Indonesia adalah bagaimana seorang advokat mampu memposisikan diri

sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri serta profesional dan

proporsional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, karena profesi

advokat merupakan profesi yang sangat mulia (officium nobile) dengan

berprinsip pada “keadilan tetap ditegakkan meskipun langit akan runtuh”

(fiat justitia ruat coelum).

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik

kesimpulan bahwa kinerja advokat dalam mewujudkan intergrated

criminal justice system di Indonesia sangat penting, advokat di tuntut

harus mampu bekerjasama dengan penegak hukum lainnya seperti polisi,

jaksa dan hakim dalam upaya mewujudkan sistem peradilan pidana yang

terpadu.
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4.2 Saran

Penulis sarankan kepada para advokat agar senantiasa

meningkatkan kualitas diri masing-masing, sehingga dalam menjalankan

tugas dan fungsinya serta kinerja yang baik dapat mewujudkan

intergrated criminal justice system di Indonesia bersama penegak hukum

lainnya.
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