
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pesatnya perkembangan masyarakat dan tingginya persaingan – persaingan di 

antara sesama anggota masyarakat dalam menentukan nasib di masa depan, (salah 

satunya adalah memenuhi  kebutuhan hidup dimana kebutuhan hidup harus dipenuhi 

untuk dapat bertahan hidup atau untuk memuaskan suatu hasrat yang timbul. 

kebutuhan tersebut jelas mempunyai dampak terhadap manusia dan lingkungannya, 

Namun karena sumber ekonomi yang langka masyarakat kemudian memilih profesi 

yang paling dominan dan universal dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka salah 

satunya ialah profesi dibidang hukum. 

Saat ini profesi hukum sudah tidak di pandang sebelah mata oleh masyarakat 

mengingat perkembangan masyarakat akan keberadaan hukumnya yang tidak lepas 

dari kehidupan manusia bahwa manusia hidup bermasyarakat membutuhkan peraturan-

peraturan yang disebut hukum, yaitu norma yang mengatur perilaku hidup manusia 

yang jumlah dan sifatnya tak terhingga banyaknya, yang dimungkinkan akan saling 

bertemu dalam suatu hubungan-hubungan tertentu. Sehingga masyarakat saat ini 

memiliki pandangan yang berbeda akan hukum tersebut. Hukum sangatlah dibutuhkan 

dimanapun karena semua perbuatan pasti akan menimbulkan akibat hukum. Sama 

halnya dengan profesi dibidang hukum, Saat ini tidak sedikit profesi-profesi dibidang 



hukum terkenal dan muncul media masa. Inilah yang mengubah pandangan masyarakat 

terlebih lagi anak-anak yang sedang menuntut ilmu untuk kedepannya seperti yang 

dulunya sejak anak-anak yang bercita-cita menjadi dokter, dan di karenakan mereka 

sering menonton televisi dimana yang sering di liput di televisi adalah orang-orang 

berprofesi dibidang hukum, maka bukan tidak mungkin pada saat remaja mereka ingin 

menjadi seorang yang berprofesi dibidang hukum.1 

Suatu Profesi dapat didefinisikan secara singkat sebagai jabatan seseorang 

kalau profesi tersebut tidak bersifat komersial, mekanis, pertanian, dan sebagainya. 

Menurut Muhammad Imaduddin Abdulrahim dalam tulisannya yang berjudul 

Profesionalisme Dalam Islam pada Jurnal Ulumul Qur’an Nomor 2, Vol.IV Tahun 

1993 mengemukakan bahwa sifat Profesional biasanya dipahami sebagai suatu kualitas 

yang wajib dipunyai setiap eksekutif yang baik dimana di dalamnya terkandung 

beberapa ciri-ciri. Pertama, mempunyai keterampilan atau keahlian tinggi dalam suatu 

bidang. Kedua, mempunyai ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisa 

suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi, cepat dan tepat serta cermat dalam 

mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan. Ketiga, mempunyai sikap 

berorientasi ke hari depan, sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan 

lingkungan yang terbentang dihadapannya. Keempat, mempunyai sikap mandiri 

berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi (‘izzat al-nafs atau selfconfidence), 

serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam 

                                                           
       1 Suhrawardi K. Lubis, 1994, Etika Profesi Hukum, Jakarta, hlm 1 



memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya. Dengan demikian jadi 

yang dimaksud dengan profesi hukum ini adalah segala pekerjaan yang ada kaitannya 

dengan masalah hukum. Dalam mencapai keanggotaan profesi hukum ini diperlukan 

kualifikasi akademis, ujian akreditas, ujian kode etik, atau izin serta ijasah. 2 

Penegak hukum pada umumnya di Indonesia yang kita kenal ada 3 yaitu Hakim, 

jaksa, dan polisi. Namun sejak terbitnya UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, 

maka Advokat kini sudah di golongkan sebagai Profesi dibidang Hukum.Advokat 

merupakan salah satu dari sekian banyak profesi yang sangat diminati banyak orang 

karena setiap ada kasus hangat ataupun kasus-kasus baru yang beredar di berita seperti 

kasus Angeline, di media masa selalu blow up oleh pendapat Advokat. Advokat sebagai 

profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum 

Pesatnya perkembangan masyarakat dan makin kompleksnya relasi – relasi 

yang terjalin diantara mereka, baik di bidang sosial maupun ekonomi perlu diikuti 

dengan keluarnya berbagai aturan hukum guna untuk menjaga ketertiban dalam relasi 

tersebut. Rumitnya aturan hukum yang berlaku membuat aturan tersebut tidak mudah 

dipahami oleh masyarakat. Mereka kemudian makin bergantung kepada profesi hukum 

advokat guna menyelesaikan segala permasalahan hukum yang dihadapinya. Kondisi 

ini menempatkan profesi advokat pada posisi yang sangat penting dalam kehidupan 

masyarakat.3 

                                                           
       2 Ibid, hlm 10 

       3 Hadi Herdiansyah, 2004, Kode Etik Advokat Indonesia, Jakarta, hlm V 



Besarnya ketergantungan masyarakat kepada profesi advokat ini membuat 

advokat rentan terhadap godaan yang dapat membuat mereka melakukan tindakan – 

tindakan tercela dalam menjalankan profesinya demi mendapatkan keuntungan pribadi 

semata. Keberadaan kode etik profesi sangat penting guna menjaga agar advokat dalam 

berpraktek atau beracara tidak keluar dari nilai – nilai profesi. Kode etik diperlukan 

guna menjaga agar advokat mengabdi  kepada kepentingan masyarakat dan menjaga 

kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat kepada advokat tersebut. 

Profesi advokat di Indonesia sesungguhnya sudah memiliki kode etik bersama 

yang disebut dengan Kode Etik Advokat Indonesia. Berlakunya kode etik ini 

ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002 oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), 

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

Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia 

(SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan 

Hukum Pasar Modal (HKHPM). Berdasarkan Pasal 33 undang – undang No. 18 tahun 

2003 tentang advokat (UU Advokat), kode etik ini dinyatakan mutatis mutandis 

berlaku sampai dengan adanya ketentuan baru yang dibuat oleh organisasi advokat. 

Sebelum itu, masing – masing organisasi advokat memiliki kode etik sendiri. 

Namun bila dilihat dari penerapan dan penegakannya selama ini, sering terlihat 

betapa kode etik advokat lebih banyak menjadi komplemen yang tidak diperhatikan 

oleh kebanyakan advokat. Pelanggaran atas kode etik kerap sekali dilakukan oleh para 

advokat ketika menjalankan profesinya dan bahkan mereka  tidak segan – segan 



melakukan perbuatan tersebut secara terbuka. Sementara di sisi lain, organisasi profesi 

advokat yang ada terkesan kurang tanggap terhadap makin banyaknya pelanggaran 

kode etik yang terjadi. Belum terlihat upaya serius  dari organisasi profesi advokat guna 

menindak pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para advokat. Hanya sedikit 

kasus pelanggaran kode etik yang mendapat penyelesaian secara tuntas. Organisasi 

profesi advokat ini ternyata kurang berhasil dalam menjalankan perannya menegakkan  

kode etik. 

Kurang berhasilnya penegakan kode etik advokat ini memang tidak dapat 

dilimpahkan sepenuhnya kepada organisasi profesi advokat itu sendiri. Kondisi dan 

kebijakan pengaturan mengenai profesi advokat yang berlaku selama ini juga tidak 

memungkinkan bagi organisasi  profesi advokat untuk bergerak secara leluasa dalam 

menjalankan perannya tersebut. Sulitnya penegakan kode etik dipengaruhi oleh 

berbagai faktor yang satu sama lain saling terkait, satu diantara faktor tersebut terletak 

pada materi kode etik advokat tersebut. 

Advokat dalam menjalankan profesinya untuk menegakkan keadilan rawan 

terhadap masalah-masalah terutama terhadap implementasi undang-undang Advokat 

itu sendiri, tidak jarang Advokat tersebut tersandung ke dalam masalah hukum yang 

merupakan tindak kriminal dalam menjalankan profesi sebagai seorang advokat, 

Seperti contoh kasus Bambang Widjojanto yang sebagai kuasa hukum atau pengacara 

dari salah satu pasangan kandidat kepala daerah di Kota Waringin Barat Kalimantan 

Tengah yang menyuruh kliennya memberikan keterangan palsu dimana hal tersebut 



merupakan tindak pidana.4 Sebagaimana diatur dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP yang 

menyebutkan bahwa : 

“Barangsiapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya 

memberikan keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada 

keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas 

sumpah, baik dengan lisan atau tulisan secara pribadi atau oleh kuasanya yang khusus 

ditujuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.  

 

Kenyataannya sampai sekarang kasus ini belum dilimpahkan ke pengadilan 

untuk di sidang karena belum mendapat kepastian hukum. Menimbang bahwa dalam 

Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003jo putusan MK No. 26/PUU-XI/2013 tentang Advokat, 

disebutkan  bahwa “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana 

dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan 

Klien di dalam dan di luar sidang pengadilan” Dalam pasal tersebut Advokat dalam 

menjalankan Profesinya selain dijamin Oleh Undang-Undang secara normatif juga 

memiliki hak imunitas atau kekebalan dalam menjalankan profesinya dengan 

berpegang pada kode etik profesi. Namun yang menjadi sorotan disini ialah itikad baik 

yang dimaksud dalam pasal tersebut seperti apa, karena itikad baik yang dimaksud 

dalam pasal tersebut mempunyai arti yang sangat luas atau umum dimana hak 

kekebalan advokat bergantung dari itikadbaik dari advokat tersebut. Hal ini 

menimbulkan norma kabur yang timbul di masyarakat dan jelas ini sangat betentangan 

                                                           
       4Fabian Januarius, 2015, Jokowi Tak Dianggap Intervensi Jika Hentikan Kasus Bambang 

Widjojanto, nasional.kompas.com, (Cited November 15), Available from URL : 

http://nasional.kompas.com/read/2015/10/12/14534611/Jokowi.Tak.Dianggap.Intervensi.jika.Hentikan

.Kasus.Bambang.Widjojanto 



dengan asas kepastian hukum dimana tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan 

dan juga hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat 

umum. 

Sebagai suatu negara hukum yang berlandaskan pancasila dan undang-undang 

dasar 1945 perlu adanya suatu norma kepastian hukum yang mengatur tentang advokat 

dalam menjalankan profesinya. Asas kepastian hukum memberi hak kepada yang 

berkepentingan untuk mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum 

negara yang telah ditentukan. 

Bertitik tolak dari hal tersebut diatas itulah maka saya tertarik untuk membahas lebih 

dalam tentang “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ADVOKAT DALAM 

MENJALANKAN PROFESI BERKAITAN DENGAN ITIKAD BAIK DALAM 

PASAL 16 UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2003” sehingga dengan 

demikian dapat memberi gambaran yang pasti bagi masyarakat luas termasuk juga 

bagi penegak hukum dan pembentuk undang-undang. 

 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 



Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dalam skripsi ini akan 

ditulis beberapa permasalahan yang dianggap perlu diketemukan penyelesaiannya. 

Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut : 

1. Apakah yang dimaksud dengan “itikad baik” dalam Pasal 16 undang-

undang No. 18 tahun 2003 jo putusan MK No. 26/PUU-XI/2013? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana Advokat dalam menjalankan profesi 

apabila seorang advokat tidak beritikad baik sesuai dalam pasal 16 undang-undang 

No. 18 tahun 2003? 

 

1.3 Ruang Lingkup Masalah 

Agar tidak terjadi suatu pembahasan yang berlebihan dan agar pembahasan 

sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat, maka perlu untuk memberikan batasan-

batasan terhadap permasalahan tersebut di atas. Maka ruang lingkup yang dibatasi 

hanya mengenai tanggung jawab pidana seorang advokat dalam menjalankan 

profesinya terkait dengan Undang – undang No. 18 tahun 2003 Pasal 16 jo putusan MK 

No. 26/PUU-XI/2013. 

1.4 Orisinalitas 

Skripsi ini merupakan karya tulis asli penulis, sehingga skripsi ini dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan penulis sangat terbuka atas saran dan 

kririk yang membangun bagi penyempurnaannya. Untuk memperlihatkan orisinalitas dari 



skripsi ini, maka dapat dibandingkan dengan tesis-tesis yang pernah ada sebelumnya. Adapun 

tesis-tesis sebelumnya yang menyangkut tentang Advokat  adalah sebagai berikut : 

1. Tesis dengan judul “perlindungan hukum masyarakat pencari keadilan (justitiabelen) 

dala pemberian jasa advokat palsu (counterfeit services) di kota Makassar“ditulis oleh 

Yasser S. Wahab tahun 2012 dari Universitas Hasanuddin Makassar, dengan rumusan 

masalahnya adalah : 

1) Bagaimanakah mengenali pelaku pemberi jasa advokat palsu? 

2) Bagaimanakah modus operandi pemberi jasa advokat palsu? 

3) Bagaimanakah wujud perlindungan hukum bagi korban pengguna jasa 

advokat palsu di kota Makassar? 

2. Tesis dengan judul “pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma bagi tersangka dan 

terdakwa yang tidak mampu dalam sistem peradilan pidana di kabupaten 

Banggai“ditulis oleh Andi Munafri. DM tahun 2011 dari Universitas Hasanuddin 

Makassa, dengan rumusan masalahnya adalah :  

1) Bagaimanakah pelaksanaan bantuan hukum Cuma-Cuma bagi tersangka dan 

terdakwa tidak mampu dalam sistem peradilan pidana di Kabupaten Banggai? 

2) Bagaimanakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum 

Cuma-Cuma bagi tersangka dan terdakwa tidak mampu dalam sistem 

peradilan pidana di Kabupaten Banggai? 

Bertolak dari beberapa tesis diatas, bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis 

mengambil perbandingan dari 2 tesis yang disebutkan diatas. 



Sehingga dapat dilihat dan dibandingkan, bahwa 2 tesis yang disebutkan diatas berbeda 

penulisannya dari karya tulis yang dibuat oleh penulis (baik dilihat dari judul, fokus penelitian, 

dan rumusan masalah). 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini ada 2 (dua) tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. 

a. Tujuan Umum  

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah yakni untuk mengetahui tanggung 

jawab pidana seorang advokat dalam menjalankan profesinya yang berkaitan dengan 

itikad baik dalam Pasal 16 Undang-undang No. 18 tahun 2003. 

 

a. Tujuan Khusus  

1. Untuk mengetahui makna tentang itikad baik dalam Pasal 16 undang-

undang No. 18 tahun 2003 jo putusan MK No. 26/PUU-XI/2013. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi advokat 

yang melakukan tindak pidana saat menjalankan tugasnya. 

1.6    Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian 

bagi pengembangan Ilmu Hukum di bidang Hukum Pidana, khususnya pemahaman 

dalam bidang profesi hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap advokat 

yang melakukan tindak pidana saat menjalankan tugasnya. Selain itu juga dapat 

meningkatkan pengetahuan mahasiswa dalam bidang hukum pidana, mengembangkan 



wawasan dalam hal pengetahuan mengenai hukum profesi di bidang hukum dan 

diharapkan mahasiswa juga dapat berkontribusi dalam pengembangan Ilmu Hukum di 

Indonesia, khususnya Ilmu Hukum di bidang hukum pidana, dengan menyerap bahan 

pembentukan hukum dari aspek sosial. 

 

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

dan sumbangan pemikiran bagi pembentuk undang-undang khususnya bagi badan 

legislatif pembuat undang-undang di Indonesia agar mengadakan pengkajian ulang 

pasal mengingat advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam 

menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan klien di dalam 

maupun di luar pengadilan yang disebutkan dalam Pasal 16 Undang-Undang No 18 

tahun 2003 tentang Advokat. 

 

1.6 Landasan Teoritis 

Pembahasan ini akan menjelaskan suatu landasan teoritis yang menjadi landasan 

berpikir dan yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas mengenai tanggung 

jawab pidana seorang advokat dalam menjalankan profesi. 

Ungkapan klasik “ ubi societas ubi ius’’ hingga sekarang masi relevan untuk 

menggambarkan hukum yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Bahwa manusia 



hidup bermasyarakat membutuhkan peraturan-peraturan yang disebut hukum, yaitu 

suatu norma yang mengatur perilaku hidup manusia 

Hukum sebagai suatu norma berfungsi mengatur perilaku atau perbuatan-

perbuatan manusia yang boleh dilakukan atau dilarang. untuk mewujudkan ketertiban 

dalam masyarakat perlu dilengkapi dengan sarana lain berupa sanksi atau hukuman. 

inilah yang menjadi tugas hukum pidana yang berfungsi untuk menegakkan dan 

mempertahankan norma-norma dengan sanksi dan hukuman. 

adanya sanksi merupakan karakteristik dari pada hukum pidana,  yaitu suatu sarana 

untuk mempertahankan atau memulihkan nilai-nilai hukum tentang pemberian sanksi 

sebagai reaksi karena dilanggarnya norma-norma hukum, namun Perbuatan pidana 

hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. 

Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana 

telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia 

mempunyai kesalahan.5 

Berikut beberapa teori yang akan digunakan untuk membahas rumusan masalah 

diatas: 

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban atau yang di kenal dengan konsep “liability”  dalam segi 

falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke 20. Roscoe Pound  menyatakan bahwa : 

I … Use simple word “liability for the situation whereby one may exact legally and 

                                                           
       5 Moeljatno, 1983, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, hlm 134 



other legally subjected to the exaction.6 Pertanggungjawaban pidana di artikan Pound 

adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima 

pelaku dari seseorang yang telah di rugikan. Menurutnya juga bahwa 

pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum 

semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang 

ada dalam suatu masyarakat. 

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai “Criminal 

liability”. Pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah 

seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak.7 

Dalam konsep KUHP tahun 1982-1983, pada pasal 27 menyatakan bahwa 

pertanggungjawaban pidana adalah di teruskannya celaan yang objektif ada pada 

tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang 

memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat di kenai pidana karena 

perbuatannya.8 

Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk 

pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana menurut Roeslan Saleh mengatakan, 

orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan 

merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis 

                                                           
       6 Roscoe Pound, “introduction to the phlisophy of law” dalam Romli Atmasista, Perbandingan 

Hukum Pidana,Cet II, Mandar Maju, Bandung, hlm 65 

       7 S.R Siantari, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya,Cet IV, Alumni Ahaem, 

Jakarta, hlm 245 

       8 Ibid 



mengatakan “tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan” merupakan dasar dari pada di 

pidananya si pembuat.9 

b. Teori Kesalahan 

Di pidananya seseorang tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang 

bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun perbuatannya 

memenuhi unsur delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal tersebut belum 

memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya 

syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau 

bersalah (Subjective guilt). 

Di sini berlaku apa yang di sebut atas “tiada pidana tanpa kesalahan” atau nulla 

poena culpa (“culpa” disini dalam arti luas meliputi kesengajaan). 

Dari apa yang telah di sebutkan di atas, maka dapat di katakana bahwa kesalahan 

terdiri  atas beberapa unsure ialah : 

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (Schuldfahigkeit 

atau zurechnungsfahigkeit) : artinya keadaan jiwa si pembuat normal. 

2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa 

kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) : ini disebut bentuk-bentuk 

kesalahan. 

                                                           
       9 Ibid 



3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan 

pemaaf. 

Kalau ketiga unsur ada maka orang yang bersangkutan bisa di nyatakan bersalah 

atau mempunyai pertanggungjawaban pidana sehingga bisa di pidana.10 

c. Kesengajaan (Dolus) 

Sengaja atau kesengajaan adalah unsur kedua yang bersifat subjectif untuk 

menentukan dapat atau tidaknya seseorang dibebani pertanggungjawaban atas tindak 

pidana yang dilakukan. Dalam kitab undang-undang hukum pidana (criminal 

wetoboek) tahun 1809 di cantumkan : “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau 

tidak melakukan perbuatan yang di larang atau di perintahkan oleh Undang-undang.” 

Dalam Memorie Van Teolichting (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan 

criminal Wetboek tahun 1881 (yang menjadi kitab undang-undang hukum pidana 

Indonesia 1915), di jelaskan : “sengaja” diartikan dengan sadar dari kehendak 

melakukan suatu kejahatan tertentu.11 

d. Kealpaan atau Kelalaian (culpa) 

Dapat di pidananya pelaku tindak pidana selain diperlukan adanya unsure 

kesengajaan, terdapat pula unsur tindak pidana yang bukan kesengajaan tetapi si pelaku 

sudah dapat dipidana, yaitu unsur kealpaan atau kelalaian (culpa).  Kealpaan dalam 

penjelasan Memorie Van Toelichting mengatakan bahwa kelalaian (culpa) terletak 

                                                           
      10 Ibid, hlm 250 

      11 Ibid, hlm 258 



antara kesengajaan dan kebetulan. Bagaimanapun juga kealpaan itu di pandang lebih 

ringan di banding dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkelsuringa mengatakan 

bahwa delik kealpaan itu merupakan delik semu sehingga di adakan pengurangan 

pidana.12 

 

1.8 Metode Penelitian 

Didalam melakukan penelitian ilmiah, tentunya menggunakan metode-metode 

ilmiah dalam penelitiannya. Demikian pula pada penelitian dan penulisan skripsi ini 

dilakukan dengan metode ilmiah, yaitu: 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis 

penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang 

dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, kaidah-

kaidah atau norma-norma sebagai patokan berperilaku manusia yang dianggap 

pantas.13 Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian hukum yang 

bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum piositif yang berlaku. 

 

 

                                                           
      12 Ibid, hlm 263 

      13 H. Zainudin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 24 



b. Jenis Pendekatan 

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian yuridis 

normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan 

(Statute Approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Pendekatan 

perundang-undangan dilakukan untuk meneliti ketentuan-ketentuan yang mengatur 

tentang tanggung jawab seorang advokat dalam menjalankan profesi dan pendekatan 

konsep dilakukan untuk meneliti aturan hukum yang kabur dan ambigu tentang 

tanggung jawab seorang advokat dalam menjalankan profesi. 

c. Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari : 

1. Bahan hukum primer 

Sumber bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang bersifat 

mengikat yakni berupa norma, kaidah dasar dan peraturan yang berkaitan. Sumber 

bahan hukum primer yang digunakan yakni : 

- Undang- Undang Dasar NRI 1945 

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

- Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat 

- Putusan MK No.26/PUU-XI/2013 tanggal 14/05/2015 

- Peraturan PERADI No. 3 Tahun 2006 tanggal 8 Desember 2006 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat 



- Surat Ketua MA No. KMA/445/VI/2003 tangal 25 Juni 2003 tentang 

Pelaksanaan UUNo.18 Tahun 2003 

- Surat Ketua MA No. 07/SEK/01/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang 

Sosialisasi KTPA Baru 

- Surat Edaran Ketua MA No. 01 Tahun 2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang 

Pengambilan Sumpah Advokat  

- Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia pasal No.1 Tahun 2006 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Advokat 

2. Bahan hukum sekunder 

Sumber bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan 

adalah literatur-literatur yang relevan dengan topik yang dibahas, baik literatur-literatur 

hukum yang berupa buku-buku hukum (textbook) yang ditulis para ahli yang 

berpengaruh (de hersender leer), pendapat para sarjana, maupun literatur non hukum 

dan artikel atau berita yang diperoleh via internet. 

3. Sumber bahan hukum tertier 

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar bahasa 

Indonesia dan kamus hukum 

 

 



d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan 

dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan (library research). Telaah kepustakaan 

dilakukan dengan sistem kartu (card system) yaitu dengan cara mengumpulkan 

beberapa buku-buku yang terkait dengan penelitian ini kemudian mencatat dan 

memahami isi dari masing-masing informasi yang diperoleh dari bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan, kemudian 

dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam 

penulisan skripsi ini 

. 

e. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dapat digunakan 

berbagai teknik analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik deskripsi, teknik evaluasi, teknik argumentasi dan teknik sistematisasi. Teknik 

deskripsi adalah teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya, 

deskripsi berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-

proposisi hukum atau non-hukum. Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau 

tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah oleh peneliti 

terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang 

tertera dalam bahan primer maupun dalam bahan hukum sekunder.  

Teknik argumentasi tidak bisa dilepaskan dari teknik evaluasi karena penilaian harus 

didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Pembahasan 



permsalahan hukum makin banyak argumen makin menunjukkan kedalaman penalaran 

hukum.Teknik sistematisasi adalah berupa upaya mencari kaitan rumusan suatu konsep 

hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat 

maupun antara yang tidak sederajat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


