
BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PIDANA, ADVOKAT DAN PROFESI 

 

2.1 Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang mendasar di dalam 

hukum pidana, atau dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (geern straf 

zonder schuld). Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan 

dalam diri si pelaku tindak pidana disebut leer van het materiele feit. Sedangkan di 

dalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas 

“tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi asas ini merupakan hukum tidak tertulis dan 

berlaku juga di Indonesia.1 

Oleh karena itu, membicarakan pertanggungjawaban pidana harus diperhatikan 

pengertian dua hal, sebagai berikut: 

a. Tidak pidana (daad strafrecht) 

b. Pelaku tindak pidana (dader strafrecht) 

Pengertian kedua hal tersebut di atas, harus diperhatikan denga seksama, karena 

didalam hukum pidana dikenal prinsip-prinsip bahwa suatu perbuatan yang telah 
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memenuhi semua unsur tindak pidana belum tentu si pelakunya dapat dimintai 

pertanggungjawaban pidana. Perlu ditegaskan kembali bahwa pertanggungjawaban 

pidana hanya dapat diberlakukan kepada si pelaku tindak pidana, apabila dirinya 

mempuyai kesalahan atau dapat disalahkan karena melakukan tindak pidana. Unsur 

kesalahan di dalam diri si pelaku tindak pidana inilah yang akan menjadi dasar 

pertimbangan bagi hakim atau syarat umum untuk menjatuhkan pidana (algemene 

voorwaarde voor strafbaarheid).2 

Prakteknya asas “tiada pidana tanpa kesalahan” oleh beberapa negara termasuk 

indonesia tidak selalu dilaksanakan secara murni atau yang dikenal dengan asas 

“pidana tanpa kesalahan” atau “strict strafrecht”. Apabila “strict strafrecht” yang 

diikuti, maka penjatuhan pidana tidak lagi dibutuhkan unsur kesalahan, artinya 

penjatuhan pidana itu tidak ditentukan ada atau tidaknya unsur kesalahan, melainkan 

didasarkan pada perbuatan yang dilakukan atau akibat dari dari perbuatan yang 

dilakukan. Akan tetapi, tidak semua jenis tindak pidana diberlakukan asas strict 

strafrecht, melainkan beberapa jenis tindak pidana tertentu terutama jenis tindak pidana 

yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana berat atau jenis pelanggaran tertentu.3 

Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 1930 

terutama di negara-negara yang menganut sistem Anglo Saxon yang dirumuskan 

sebagai “actus non facit reum, nisi mens sit rea”. Menurut asas ini bahwa suatu 

                                                           
        2 Ibid 

       3 Ibid 



perbuatan belum dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan kesalahan 

pelakunya, kecuali perbuatan yang dilakukan itu didasari niat jahat. Sedangkan 

rumusan asas “actus non facit reum, nisi mens sit rea” pada dasarnya terdiri atas dua 

asas, yaitu “actus reus” dan “mens rea”.4 

Actus reus, adalah asas kesalahan yang didasarkan karena suatu perbuatan yang 

dikehendaki pelaku dan mencocoki rumusan tindak pidana dalam undang-undang 

(wederrechtelikheid). Sedangkan mens rea, adalah asas kesalahan yang menunjukkan 

keadaan jiwa yang mendasari seseorang yang dengan sengaja untuk melakukan suatu 

tindak pidana.5 

Dengan demikian, sesuatu perbuatan yang telah memenuhi  atau mencocoki 

unsur-unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana, belumlah cukup bagi hakim untuk 

menjatuhkan pidana kepada si pelakunya, kecuali si pelakutelah memenuhi syarat-

syarat tertetu untuk disebut mempunyai kesalahan. Oleh karenanya, bilamana si pelaku 

dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan terlebih dahulu harus 

dikoreksi keadaan jiwanya, apabila dirinya dapat disalahkan, maka dirinya pun tidak 

dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, artinya meskipun melakukan tindak pidana 

apabila dirinya tidak dapat disalahkan karena keadaan jiwanya, maka dirinya tidak 

dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. 

2.1.1 Pengertian kesalahan 
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Dalam hukum pidana banyak teori yang membicarakan masalah kesalahan, ada 

teori yang mengajarkan kesalahan sebagai unsur mutlak dari tindak pidana, dan ada 

pula teori yang mengajarkan kesalahan sebagai bagian dari pertanggungjawaban. 

Disamping itu, perkataan kesalahan di dalam hukum pidana digunakan sebagai kata 

terjemahan dari istilah schuld, walaupun sebagai kata terjemahan itu dianggap kurang 

tepat, karena perkataan kesalahan dapat diartikan sebagai fout. Menurut Satochid 

Kartanegara bahwa tidak ada perkataan yang tepat untuk menterjemahkan istilah 

schuld, tetapi perkataan kesalahan merupakan perkataan yang paling mendekati untuk 

menterjemahkan  istilah schuld. 

Untuk memahami perngertian dan ruang lingkup kesalahan di bidang hukum pidana, 

berikut disampaikan beberapa pandangan dari para ahli maupun menurut doktrin6 

1. Simons 

Unsur kesalahan di dalam hukum pidana menurut simons dikaitkan dengan 

toerekeningsvatbaareid. Oleh karenanya, perlu diingatkan kembali mengenai 

unsur-unsur tindak pidana dirumuskan simons, sebagai berikut : 

 Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (perbuatan manusia) 

 Perbuatan itu karena dikehendaki (gewild) atau tanpa keinsyafan 

(bewust) 

 Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum (wederrechtlijk) 
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 Seseorang yang melakukan perbuatan itu harus toerekeningsvatbaareid 

Seseorang disebut toerekeningsvatbaareid (dapat dipertanggungjawabkan), 

karena orang tersebut memang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung 

jawab. Toerekeningsvatbaareid inilah yang ada hubungannya dengan 

kesalahan. Jadi, yang dimaksud dengan kesalahan menurut Simons adalah 

seseorang yang melakukan tindak pidana yang dihubungkan dengan 

kemampuan bertanggung jawab, karenanya orang itu dapat dijatuhi pidana. 

Kemampuan bertanggung jawab ini digunakan untuk menunjukkan suatu 

keadaan jiwa yang tertentu dari pelaku tindak pidana dan hubungannya antara 

keadaan jiwa dengan tindak pidana yang dilakukan haruslah sedemikian rupa, 

sehingga orang itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.7 

2. Jan Remmelink 

Jan Remmelink merumuskan pengertian kesalahan sebagai pencelaan 

yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku 

pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang 

yang sebenarnya dapat dihindarinya. Kemungkinan dapat dihindari perilaku 

menyimpang merupakan lapis pertamauntuk menetapkan kesalahan, yaitu 

suatu perbuatan harus memiliki sifat layak dipidana (strafwaardigheid), atau 

dengan perkataan lain harus relevan dari sudut pandang hukum pidana: de 
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minimis non curat praetor, Sifat ketercelaan itu merupakan pengertian 

berjenjang atau tingkatan kesalahan itu dapat dilihat dari berbagai tingkatan.8 

Pencelaan atas kesalahan (schu/dvemijt) menurut Jan Remmelinkselalu 

ditujukan terhadap manusia dan karenanya bersifat personal.Relasi kesalahan 

adalah relasi identitas. Selanjutnya untuk menelaahsecara singkat mengenai 

makna pengertian kesalahan, sebagai berikut: 

a. Kesalahan sebagai salah satu bagian rumusan atau unsur tindakpidana, 

yang mencakup baik dolussatau culpa. Di sini unsur 

kesalahandihadapkan dengan unsur delik yang tertentu yang 

memungkinkanpelaku dilepaskan dari kesalahan sebagai pengecualian. 

b. Kesalahan sejak tahun 1916 telah dimengerti sebagai 

ketercelaan(verwijtbaarheid).   Ketercelaan   itu   dipandang   sebagai   

cerminanpandangan atau penilaian masyarakat hukum terhadap 

seberapa jauhperistiwa yang dikonstatasi sebenarnya dapat dihindari. 

Dalam hal inikesalahan tidak dipandang sebagai unsur delik, melainkan 

lebihsebagai tuntutan implisit bagi penuntutan dapat atau tidaknya 

pidanadijatuhkan. 

c. Istilah kesalahan sering digunakan oleh pembentuk undang-undang 

dalam merumuskan delik, misalnya: Pasal 357 KUHP (karena kealpaan 

menyebabkan matinya orang). Dalam hal ini yang menjadi dasar 
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pengertian adalah tidak dipahaminya, tidak disadari, atau tidak diduga 

oleh pelaku apa yang sebenarnya ia dengan mudah dan sebenarnya harus 

dilakukan. 

d. Istilah kesalahan yang disebut tersangka, yaitu sebelum proses 

penuntutan adalah mereka yang berdasarkan fakta atau situasi-situasi 

yang ada, secara nalar dapat diduga bersalah melakukan perbuatan 

pidana (keperlakuan atau daderschap). 

Penggunaan istiiah kesalahan ditinjau dari hukum materiil sering digunakan, 

terutama dalam penetapan yurisdiksi. Demikian juga dalam perumusan delik untuk 

menetapkan perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana sering digunakan 

istiiah "karena kesalahannya atau bersalah". Dalam pengertian ini, maka terbersit 

bahwa kesalahan itu bersifat personal, dan pada prinsipnya hanya pelaku yang 

memenuhi unsur-unsur delik. 

 

3. Moeljatno 

Moeljatno mengkaitkan pengertian kesalahan seseorang dengan 

kemampuan bertanggung jawab, yaitu harus ditentukan oleh dua hal, sebagai 

berikut:  

a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yangbaik dan 

yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawanhukum 



b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafantentang 

baik dan buruknya perbuatan itu.9 

Kemampuan bertanggung jawab sebagaimana pada huruf a di atas 

merupakan faktor akal (intelektual factor), yaitu dapat membedal antara 

perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak. Sedang pada huruf b 

merupakan faktor perasaan (volitional factor), yaitu dapat menyesuaikan 

tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan yang 

tidak. Sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu 

menentukan kehendaknya menurut keinsyal tentang baik dan buruknya 

perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalah dan kalau melakukan pidana. 

Orang yang demikian ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

 

2.1.2 Kemampuan bertanggung jawab 

Asas "tiada pidana tanpa kesalahan" sering disebut sebagai jan-tungnya hukum 

pidana, karena persoalan pertanggungjawaban pidana berpegang kepada suatu prinsip, 

yaitu disyaratkan adanya unsur kesalahan di dalam diri seseorang. Walaupun, KUHP 

maupun peraturan-peraturan lain di luar KUHP tidak secara tegas memberikan 

penjelasan apa yang dimaksud dengan kesalahan, prinsip kesalahan ini telah diakui dan 

menjadi dasar pertimbangan bagi hakim bilamana akan menjatuhkan pidana kepada 

pelaku tindak pidana. Artinya, apabila seseorang itu tidak dapat disalahkan atas tindak 
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pidana yang dilakukan, konsekuensinya adalah ia tidak dapat dimintai 

pertanggungjawaban pidana. 

Pertanggungjawaban pidana berarti pelaku yang dimintai pertanggungjawaban 

pidana disyaratkan toerekeningsvatbaarheid (kemampuan bertanggung jawab). Oleh 

karena itu, kemampuan bertanggung jawab tersebut harus diketahui hubungan antara 

keadaan jiwa seseorang dan perbuatan yang dilakukan orang tersebut. Keadaan jiwa 

seseorang itu harus sedemikian rupa, sehingga keadaan jiwa itu sebagai dasar penilaian 

bahwa ia mempunyai kemampuan bertanggungjawab. 

Kemampuan bertanggung jawab itulah yang akan dijadikan alasan pembenar 

bilamana seseorang yang melakukan tindak pidana untuk dimintai 

pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, apabila seseorang itu berdasarkan syarat-

syarat tertentu yang menjadi alasan ketidakmampuan untuk bertanggung jawab, maka 

ketidakmampuan bertanggungjawab tersebut menjadi alasan pembenar dirinya tidak 

dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi, pertanggungjawaban pidana pada 

hakikatnya berpegang pada suatu asas "tiada pidana tanpa kesalahan".  

Apa yang dimaksud dengan toerekeningsvatbaarheid, menurut Satochid 

Kartanegara berkaitan dengan keadaan jiwa seseorang, mana keadaan jiwa seseorang 

itu harus memenuhi syarat-syarat ai disebut toerekeningsvatbaarheid, sebagai berikut: 

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau 

tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapatjuga mengerti akan 

perbuatannya 



2. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan 

kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu 

3. Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah 

perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan baik dari sudut hukum, 

masyarakat maupun dari sudut tata susila. 

Ketiga syarat tersebut di atas harus dipenuhi bilamana seseorang dapat dianggap 

mampu bertanggung jawab, sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana 

atas tindak pidana yang dilakukan. Menurut Satochid Kartanegara, seorang anak yang 

masih amat muda adalah tidak dapat diharapkan  untuk mengerti akan segala akibat 

daripada  perbuatannya, dan tidak dapat pula diharapkan untuk mengerti akan nilai-

nilai daripada perbuatannya. Demikian pula, terhadap orang gila atau orang  yang 

menderita  sakit jiwa  tidak dapat diharapkan  bahwa  ia dapat menyadari akan 

perbuatan yang dilakukan itu dilarang, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun tata 

susila.10 

 

1. Kemampuan Bertanggung Jawab dalam KUHP 

Pembicaraan mengenai kemampuan bertanggung jawab selalu dikaitkan dengan 

keadaan jiwa si pelaku tindak pidana, artinya keadaanjiwa itu harus sedemikian rupa 

sehingga ia dapat dimintai per tanggung jawaban pidana. Sebagai unsur yang bersifat 

subjektif ini di dalam KUHP tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan 
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kemampuan bertanggung jawab. Akan tetapi, KUHP hanya memberikan syarat-syarat 

bilamana keadaan jiwa seseorang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung 

jawab, sebagaimana dijabarkan Pasal 44 KUHP, yangberbunyi: 

(1) Barang siapa  melakukan  perbuatan  yang  tidak dapat dipertanggungkan   

kepadanya   karena jiwanya  cacat dalam  pertumbuhan atau terganggu karena 

penyakit, tidak dipidana.  

(2) Jika   ternyata   perbuatan   itu  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan kepada 

pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, 

maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit 

jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.  

(3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung Pengadilan 

Tinggi, dan Pengadilan Negeri. 

 

Rumusan Pasal 44 KUHP tersebut di atas, dapat diketahui bahv pembentuk 

undang-undang telah tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan 

pertanggungjawaban. Pasal tersebut hanya memberikan penjelasan mengenai 

pertanggungjawaban yang dirumuskan secara negatif, artinya apabila keadaan jiwa 

seorang pelaku tindak pidana menunjukkan kemampuan bertanggung jawab, maka ia 

dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, apabila tidak menunjukkan 

keadaan jiwa yang tidak mempunyai kemampuan bertanggung jawab maka dalam 

praktek penegakan hukum pidana diperlukan adanya pembuktian untuk mencari 

kebenaran akan ketidakmampuan itu. 



Pasal 44 ayat (1) KUHP pada hakikatnya untuk menunjukkan syarat-syarat 

bilamana seseorang dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab, 

yaitu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

a. Jiwanya cacat daiam pertumbuhan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kurang 

sempurna akalnya (pikirannya) sehingga sifat dan perbuatannya seperti kekanak-

kanakan, seperti: idiot, buta/tuli, imbicil (dungu), atau bisu sejak dilahirkan. 

Orang-orang yang digolongkan semacam ini disebut abnormal. 

b. Jiwanya terganggu karena penyakit. Dalam hal ini yang dimaksud adalah orang-

orang yang mengalami penyakit kejiwaan, seperti : orang gila, penyakit syaraf 

(epilepsi), histeris, dan penyakit-penyakit jiwa lainnya. Gangguan keadaan jiwa 

dalam golongan ini disebut penyakit patologis. 

 

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (1) 

KUHP, apabila melakukan tindak pidana maka ia tidak dijatuhi pidana. Dalam hal ini, 

persoalan keadaan jiwa seseorang yang cacat dalam pertumbuhan atau terganggu 

karena penyakit diperlukan pembuktian berdasarkan hasil pemeriksaan dokter penyakit 

jiwa (psikiater). Sehingga, apabila penyidik (polisi) menjumpai dan mengetahui bahwa 

keadaan jiwa si pelaku tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut, 

maka penyidik dapat meminta bantuan atau nasehat dari dokter penyakit jiwa 

(psikiater) yang dibuat dalam berita acara pemeriksaan. Akan tetapi, yang dapat 

menentukan apakah pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan bertanggung jawab 

atau tidak adalah kewenangan hakim. 



Pada prinsipnya, keterangan dokter penyakit jiwa (psikiater) yang 

merekomendasikan bahwa pelaku tindak pidana dalam keadaan jiwa yang tidak normal 

tidak mengikat hakim. Keterangan dokter penyakit jiwa itu hanya bersifat sebagai 

deskripsi atau penggambaran mengenai keadaan jiwa si pelaku pada saat melakukan 

tindak pidana. Artinya, secara yuridis hakimlah yang berkuasa menentukan apakah 

kejiwaan si pelaku pada saat melakukan tindak pidana dalam keadaan normal atau tidak 

normal, sehingga ia dianggap mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atau 

tidak. 

Dengan demikian, hanyalah hakim yang berkuasa menentukan apakah pelaku 

tindak pidana itu mempunyai kemampuan bertanggung jawab atau tidak. Apabila 

hakim berpendapat bahwa pelaku tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan 

karena pertumbuhan Jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka orang itu 

tidak dipidanaatau dibebaskan dari segala tuntutan pidana. Akan tetapi, hakim dalam 

menjatuhkan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat KUHP, apabila   

ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena 

pertumbuhan Jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat 

memerintahkan supaya orang dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun 

sebagai waktu percobaan. 

 

2. Kemampuan Bertanggung Jawab di Luar KUHP 

Pendirian umum KUHP adalah setiap orang dianggap mampu bertanggung jawab 

artinya keadaan Jiwanya normal atau sehat, sehingga apabila melakukan tindak pidana 



ia akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana pula. Perlu dicatat bahwa 

kemampuan bertanggung jawab atau keadaan jiwa pelaku harus dianggap sebagai suatu 

unsur yang diam dalam setiap tindak pidana (stilzidjgend element van elk delict). 

Sehingga kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur yang diam dalam setiap tindak 

pidana tidak perlu dibuktikan, kecuali terdapat keraguan barulah dilakukan pembuktian 

terhadap unsur tersebut. 

Kemampuan bertanggung jawab tidak hanya dikaitkan dengan Pas 44 ayat (1) 

KUHP, karena perkataan "keadaan jiwa yang normal sebenarnya mempunyai 

pengertian yang sangat luas. Dalam praktek penegakan hukum, apabila kemampuan 

bertanggung jawab hanya didasarkan Pasal 44 KUHP justru akan timbul persoalan. 

Karenanya banyak keadaan-keadaan jiwa yang tidak diatur di dalam KUHP. 

Keadaan-keadaan jiwa yang berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab 

yang tidak terdapat di dalam KUHP di antaranya sebagai berikut : 

 

a. Tidak Mampu Bertanggung Jawab untuk Sebagian 

Tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian (gedeelijkt 

ontorekeningsvatbaarheid) adalah keadaan-keadaan jiwa seseorang yang dalam 

keadaan tertentu tidak dapat dipertanggungjawabkan, tetapi dalam keadaan yang lain 

dapat dipertanggungjawabkan. Dalam keadaan jiwa tertentu, apabila iamelakukan 

tindak pidana, maka perbuatannya itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban-

pidana. Dengan perkataan lain, seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat 

dimintai pertanggungjawaban pidana, apabila tindak pidana tersebut benar-benar 



disebabkan karena keadaan jiwa tersebut. Akan tetapi, dalam keadaan jiwa yang lain 

atau keadaan jiwa di luar keadaan jiwa yang tertentu tersebut, ia tetap dapat dimintai 

pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang telah dilakukan. 

Keadaan-keadaan jiwa yang menyebabkan tidak dapat dipertanggungjawabkan 

untuk sebagian ini disebut psykhopaten, di antaranya sebagai berikut: 

1) Kleptomanie, adalah keadaan jiwa yang menghinggapi seseorang yang selalu 

terdorong untuk mengambil barang tertentu milik orang lain, tetapi ia tidak 

mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya itu bersifat melawan hukum. 

Barang tertentu yang diambil pada umumnya tidak mempunyai nilai baginya, ia 

hanya mengambil begitu saja, tanpa disadari apa barang itu berharga atau tidak 

baginya. Sedangkan jenis-jenis barang yang lain diabaikan, artinya ia dalam 

keadaan normal dan tidak mengambil barang-barang tersebut. Misalnya A selalu 

terdorong dan di mana saja apabila melihat korek api langsung diambil begitu saja, 

tetapi ia tidak menyadari bahwa perbuatannya itu bersifat melawan hukum. 

Sedangkan jenis korek api yang lain atau lain-lain jenis barang diabaikan, dalam 

arti ia berkeadaan normal atau sehat. 

2) Pyromani, adalah keadaan jiwa yang menghinggapi seseorang untuk melakukan 

perbuatan berupa pembakaran tanpa tujuan dan alasan yang jelas. Dalam 

melakukan perbuatan itu, ia tidak menyadari bahwa perbuatannya itu bersifat 

melawan hukum. Sedangkan dalam keadaan lain ia sehat atau normal. 



3) Nymphomani, adalah keadaan jiwa yang menghinggapi seorang laki-laki yang 

selalu untuk berbuat tidak senonoh apabila melihat seorang wanita. Akan tetapi, 

dalam hal-hal lain, ia dalam keadaan normal. 

4) Claustrophobic, adalah keadaan jiwa seseorang yang selalu merasa ketakutan 

apabila berada di ruangan sempit, sedangkan dalam ruang lain, baik dalam keadaan 

gelap, terang atau luas ia biasa saja atau normal. Akibat rasa ketakutan itu biasanya 

mendorong ia melakukan perbuatan-perbuatan seperti memecah kaca, 

pengrusakan, dan sebagainya. 

Orang-orang yang dihinggapi penyakit psykhopaten pada dasarnya tidak dapat 

dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakuka Hal ini bukan berarti mereka 

yang mengidap penyakit tersebut merupakan pertumbuhan jiwanya cacat atau 

terganggu karena penyakit sehingga apabila melakukan tindak pidana pada dasarnya 

dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Dengan perkataan lain, bahwa 

perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah tindak pidana yang bukan 

karena penyakit psykhopaten. Patut dicatat kembali, bahwa prinsip dalam penegakan 

hukum pidana adalah setiap orang dianggap mampu bertanggung jawab atau dianggap 

dalam keadaan jiwa normal. 

 

b. Kurang Mampu Dipertanggungjawabkan 

Orang-orang yang dihinggapi keadaan jiwa kurang mampu 

dipertanggungjawabkan (verminderde toerekeningsvatbaarheid) pada dasarnya tetap 

dianggap normal dan dapat dipertanggungjawabka secara pidana atas tindak pidana 



yang diperbuat. Dalam pengertian ini apabila orang yang demikian melakukan tindak 

pidana sebenarnya masih terdapat keadaan jiwa yang dapat dipertanggungjawabkan, 

tetapi keadaan jiwanya dalam keadaan kurang dari normal. Keadaan yang kurang 

mampu dipertanggungjawabkan ini dalam praktek biasanya merupakan alasan yang 

dapat meringankan pertanggungjawaban pidana11, artinya si pelaku tindak pidana 

masih tetap dapat dipertanggungjawabkan atau dijatuhi pidana. 

Oleh karena itu, perlu dibedakan antara keadaan jiwa yang normal dan keadaan 

jiwa kurang normal (sebagian kurang normal), sebagaiberikut : 

1) Kejiwaan seseorang dalam keadaan normal pada saat melakukan tindak pidana 

berarti mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara normal, sehingga ia 

dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. 

2) Keadaan jiwa yang kurang mampu bertanggung jawab, yang berarti keadaan 

jiwanya berada dalam keadaan kurang normal, maka keadaan jiwa tersebut hanya 

akan meringankan pidananya daripada pelaku tindak pidana yang normal. Dalam 

praktek, biasanya orang-orang yang tergolong mempunyai keadaan jiwayang    

kurang    normal   menunjukkan    perilaku   yang   sangat berbahaya bagi orang 

lain atau masyarakat sekitarnya. 

 

c. Persoalan Onbewust 
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Dalam praktek, pada umumnya seseorang dianggap tidak dapat 

dipertanggungjawabkan apabila memenuhi apa yang dimaksud di dalam Pasal 44 ayat 

(1) KUHP, yaitu karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena 

penyakit. Akan tetapi, masih terdapat persoalan lain yang harus diperhatikan sebelum 

hakim menentukan bahwa orang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, yaitu 

onbewust (keadaan tidak sadarkan diri)12. Seseorang yang mengalami onbewust dapat 

melakukan perbuatan apa saja yang dimungkinkan menimbulkan suatu akibat yang 

bersifat melawan hukum, tetapi orang ini digolongkan mempunyai keadaan jiwa 

menurut Pasal 44 ayat (1) KUHP, yaitu : jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau jiwa 

terganggu karena penyakit. 

Jadi,  persoalan keadaan jiwa yang menyebabkan tidak dapat 

dipertanggungjawabkan secara pidana adalah mereka yang mengalami keadaan-

keadaan, sebagai berikut:  

a. Jiwanya cacat dalam pertumbuhan;  

b. Jiwa terganggu karena penyakit;  

c. Tidak sadarkan diri (onbewust). 

 

2.2 Pengertian Tentang Advokat 

Dalam bahasa indonesia, pengertian advokat berasal dari bahasa latin yaitu 

advocare, yang artinya to defend (mempertahankan), to call to ones said (memanggil 
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seseorang untuk mengatakan sesuatu), dan to vouch or to warrant (menjamin). 

Sedangkan dalam bahasa inggris, pengertian advokat dijelaskan dengan kata advocate 

yang berarti, to defend by argument (mempertahankan dengan argumentasi), to support 

(mendukung), dan indicate or recommend publicly (menandai adanya atau 

merekomendasi di depan umum).13 

Kemudian secara istilah, advokat diartikan sebagai seseorang yang 

melaksanakan kegiatan advokasi. Yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh 

seseorang atau kelompok orang untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak maupun 

kewajiban klien atau penerima jasa hukum, baik bersifat perseorangan maupun 

kelompok berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam Pasal 1 ayat (1), undang-undang no 18 tahun 2003 tentang advokat, 

dijelaskan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik 

didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratanberdasarkan ketentuan 

undang-undang. Senada dengan itu, Kode Etik Advokat Indonesia (KAEI) tahun 2002 

juga menerangkan hal serupa. Baik itu sebagai advokat, pengacara, penasihat hukum, 

pengacara praktik, ataupun sebagai konsultan hukum (Pasal 1 ayat (1), kode etik 

advokat indonesia tahun 2002). 

Di indonesia sendiri, istilah advokat bisa juga diterjemahkan sebagai lawyer, 

kadang diartikan sebagai “pengacara”, atau “pembela”, “penasihat hukum”, “pokrol”, 
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dan kadang juga disebut “adjuster”. Namun dari sekian banyak istilah itu yang paling 

sering digunakan adalah “advokat”, “pembela”, “pengacara”, dan “penasihat hukum”. 

Kesemuanya mempunyai makna yang sama. Berbagai macam istilah tersebut hanyalah 

persoalan tentang penyebutan. Istilah-istilah itu bermuara pada suatu bidang yang 

sama, yaitu profesi dibidang penyediaan jasa hukum (legal profession). 

Sebenarnya, istilah advokat itu sendiri bukan dicetuskan oleh orang indonesia. 

Melainkan mengadopsi dari bahasa Belanda, yakni istilah advocaat, yang berarti 

seseorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah 

memperoleh gelar meester in de rechten (Mr). jasa tersebut diberikan baik di dalam 

maupun di luar ruang persidangan. Sehingga tugas utama seorang advokat adalah 

memberikan pelayanan kepada klien atau penerima jasa hukum. 

Sedangkan bentuk konkretnya berupa pelayanan secara langsung, mulai dari 

proses penyidikan di kepolisian, penuntutan dikejaksaan dan pengadilan (disebut juga 

litigasi), maupun pemberian layanan non litigasi. Dengan kata lain sebagai penyedia 

jasa bantuan hukum, maka seorang advokat harus bersedia memberi bantuan hukum 

kepada klien, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. 

Jasa hukum yang diberikan meliputi konsultasi hukum, bantuan hukum, 

menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukantindakan 

hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya sebagai penerima jasa hukum, sesuai 

ketentuan yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (2), UU No. 18 tahun 2003 tentang 

Advokat. 



Secara historis, profesi advokat sendiri termasuk salah satu profesi yang terbilang 

sudah tua di Indonesia. Ya, jauh sebelum bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan 

di tahun 1945 , masyarakat telah terlebih dahulu mengenal istilah profesi advokat. 

lambat laun terus berkembang. Kemudian pada tahun 1947 diperkenalkan peraturan 

yang mengurusi masalah profesi advokat. peraturan itu dikenal dengan nama reglement 

op de rechterlijke organisatie en het beleid der justitie in Indonesia.  

Pada awalnya , di Indonesia profesi penyedia jasa hukum sering dikenal dengan 

sebutan “ Penasihat Hukum ”. Penggunaan istilah itu tak lain mengacu pada beberapa 

undang – undang yang berlaku di Indonesia seperti KUHAP, UU Mahkamah Agung , 

dan UU Peradilan Umum. Tetapi seiring waktu , sebutan tersebut mengalami 

pergeseran. Istilah advokat mulai digunakan sebagai penyebutan penyedia jasa hukum. 

Bahkan istilah tersebut menjadi baku setelah keluarnya Undang – Undang No. 18 

Tahun 2003.  

Selanjutnya dalam Undang – Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga 

dijelaskan bahwa, advokat adalah penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara 

dengan penegak hukum lainnya. Seperti hakim , jaksa ,dan polisi. Namun demikian , 

meski sama – sama sebagai penegak hukum , peran dan fungsi masing – masing 

berbeda satu sama lain. Bila merujuk pada konsep Trias Politika tentang pemisahan 

kekuasaan negara , maka hakim disini sebagai penegak hukum yang menjalankan 

kekuasaan secara yudikatif , sedangkan jaksa dan polisi menjalankan kekuasaan 

eksekutif.  



Konsep tersebut dapat di ambil sebuah gambaran bahwa hakim mewakili 

kepentingan negara, sedangkan jaksa dan polisi mewakili kepentingan pemerintahan . 

Namun disinilah peran sentral dari seorang advokat. advokat tidak termasuk dalam 

lingkaran kekuasaan tersebut . Namun , advokat sebagai penegak hukum yang dalam 

menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan 

masyarakat ( klien ) dan tidak terpengaruh pada kekuasaan negara ( yudikatif maupun 

eksekutif ). 

2.2.1 Tugas, Fungsi, dan Peran Advokat 

Dalam Undang – Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat menjelaskan 

bahwa, advokat diartikan sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum , baik di 

dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan 

perundang – undangan . Jasa hukum yang dimaksud dalam Undang – Undang tersebut 

adalah bentuk jasa yang diberikan oleh seorang advokat. Mulai dari konsultasi hukum 

, bantuan hukum , menjalankan kuasa , mewakil ,mendampingi , membela , dan 

melakunan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum seorang klien / penerima 

jasa hukum.14 

Dalam penjelasan undang – undang no. 18 tahun 2003 telah di ungkapkan 

mengenai peran seorang advokat . melalui jasa hukum yang diberikannya , advokat 

menjalankan tugas profesinya demi terwujudnya supremasi hukum dan tegaknya 
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keadilan berdasarkan hukum . itu tak lain tak bukan hanya semata – mata untuk 

kepentingan mewakili mendampingi membela dan melakukan hukum lain untuk 

kepentingan hukum seorang klien / penerima jasa hukum demi tercapainya keadilan.  

Secara umum peran dan fungsi seorang advokat sangat kompleks . selain 

memiliki fungsi secara individu dan organisasi, seorang advokat juga memiliki peran 

yang besar untuk bangsa dan negara terutama dalam penegakan hukum di Indonesia 

antara lain :  

 Advokat berfungsi sebagai pengawal konstitusi dan Hak Asasi Manusia ( HAM 

) 

 Advokat sebagai pioneer dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia ( HAM) 

yang merupakan hak paling dasar dari warga negara  

 Advokat sebagai anak bangsa berkewajiban untuk menjaga keutuhan bangsa 

dan negara  

Disamping peran dan fungsi bagi negara, advokat juga memiliki peran dan fungsi 

profesi advokat untuk diri sendiri dan organisasi antara lain :  

 Melaksanakan kode etik advokat  

 Memegang teguh sumpah advokat  

 Menjunjung tinggi idialisme, kebenaran , dan keadilan 

 Menjaga kemandiriian , kebebasan, derajat , dan martabat advokat  

 Meningkatkan mutu pelayanan 



 Menjaga persatuan dan kesatuan advokat 

Selain peran dan fungsi yang disebutka diatas, seorang advokat sebagai salah satu 

elemen penegak hukum mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai penyedia jasa 

hukum serta memberi bantuan hukum. Dan, advokat dalam menjalankan kedua peran 

tersebut harus seimbang dan adil. 

2.2.2 Kode Etik Advokat 

Kode etik dalam arti luas yaitu etika yang nilai-nilainya terkandung dalam moral 

dan susila. Serta diciptakan dan diberlakukan untuk seluruh umat manusia secara 

universal. Sedangkan kode etik dalam arti sempit adalah etika yang diciptakan dan 

diberlakukan untuk golongan atau kelompok manusia tertentu dalam masyarakat. Kode 

etik ini yang disering juga disebut sebagai etika profesi.15 

Oleh karenanya, etika profesi diciptakan dan diberlakukan untuk suatu kalangan 

profesi tertentu. salah Satu contoh ialah kode etik advokat. kode etik advokat itu sendiri 

tercetus dan ditetapkan  pada tanggal 23 Mei 2002 berdasarkan kesepakatan 7 (tujuh) 

Organisasi Advokat Indonesia yang terdiri  dari : Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), 

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

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Serikat Pengacara Indonesia 

(SPI), dan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI). Yang kemudian 

dikenal dengan kode etik advokat indonesia. 
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Merujuk pada pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia, tahun 2002 

menjelaskan bahwa, Kode Etik Advokat Indonesiaberfungsi sebagai hukum tertinggi 

dalam menjalankan profesi advokat itu sendiri, yang menjamin dan melindungi para 

advokat. namun begitu, didalamnya juga membebankan kewajiban kepada setiap 

advokat untuk senantiasa jujur dan bertanggung jawab dalam setiap menjalankan 

profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama dirinya 

sendiri. 

Namun demikian, keberadaan kode etik mengenai advokat tidak dimaksudkan 

untk mengurangi atau menghambat kemandirian profesi itu sendiri. Yang mana profesi 

advokat memiliki kewajiban mulia dan terpandang (officium nobile) (Pasal 3 huruf g, 

Kode Etik Advokat Indonesia tahun 2002). 

Oleh karena itu, sesuai ketentuan pada pembukaan kode etik advokat indonesia 

tahun 2002, maka setiap advokat harus bisa menjaga citra dan martabat kehormatan 

[rofesinya, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi yang 

pelaksanaannya diawasi oleh dewan kehormatan. Yang mana eksistensinya telah dan 

harus diakui setiap advokat tanpa melihat asal-usul keanggotaan organisasi profesinya, 

yang pada saat mengucapkan sumpah profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhan 

terhadap kode etik advokat yang berlaku. 

Selanjutnya, sesuai BAB IX, Pasal 26 ayat (1), Undang-undang No. 18 tahun 

2003 tentang Advokat, bahwa kode etik advokat berfungsi sebagai kontrol bagi para 

advokat didalam menjalankan tugas profesinya. Sehingga ia diharapkan dapat menjaga 



martabat dan kehormatan profesinya. Setiap advokat wajib tunduk dan patuh kepada 

kode etik profesi advokat serta ketentuan dari dewan kehormatan organisasi advokat 

(Pasal 26 ayat (2), UUA No. 18 tahun 2003). 

 Kepribadian Seorang Advokat 

Dalam BAB II, Pasal 2, Kode Etik Advokat indonesia (KEAI) tahun 2002 

tentang Kepribadian Advokat, yang dikatakan sebagai Advokat Indonesia 

adalah mereka warga negara Indonesia yang bertakwa kepada tuhan yang maha 

esa, mempunyai sikap kesatria, jujur dalam membela dan mempertahankan 

keadilan dan kebenaran. Itu pun harus dilandasi moral yang tinggi, berbudi 

luhur dan mulia, dan tak kalah penting dalam melaksanakan tugas profesinya 

harus senantiasa menjunjung tinggi hukum, undang-undang dasar republik 

indonseia, kode etik advokat serta sumpah jabatannya. 

 Hubungan Advokat dengan Klien 

Merujuk BAB II, Pasal 4, Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) tahun 2002, 

seorang Advokat dalam menjalin hubungan dengan klien tak serta merta 

semaunya sendiri. Karena sebagai penegak hukum, advokat memiliki aturan 

yang telah dirumuskan dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Dan, itu menjadi 

panduan bagi seorang advokat dalam menjalankan profesinya. 

 Hubungan advokat dengan teman sejawat 

Dalam BAB IV, Pasal 5 Kode Etik Advokat tahun 2002 di paparkan mengenai 

hubungan advokat dengan teman sejawat diharuskan untuk menjalin hubungan 



yang harmonis yang berdasarkan sikap saling menghormati, saling menghargai, 

serta mempercayai satu dengan yang lain. 

 Advokat Asing 

Dalam BAB I, UU Advokat No. 18 tahun 2003. Disana disebutkan bahwa, 

Advokat Asing adalah advokat yang berkewarganegaraan asing atau luar negeri 

yang menjalankan tugas profesinya di wilayah atau ruang lingkup Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan persyaratan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat (8), UU Advokat No. 

18 tahun 2003). 

 Larangan-larangan terhadap advokat 

Menurut BAB VII, Kode Etik Advokat Indonesia (KAEI) tahun 2002. 

Dijelaskan bahwa, seseorang advokat selama menjalankan tugas profesinya 

sebagai penegak hukum, harus senantiasa tunduk dan patuh terhadap peraturan 

perundang-undangan serta kode etik advokat. adapun larangan-larangan yang 

harus dihindari oleh seorang advokat : 

- Beriklan secara berlebihan 

- Berkantor ditempat yang dapat merugikan martabat sebagai profesi 

advokat 

- Memberi izin penggunaan gelar profesinya kepada orang lain 

- Delegasi pengurusan perkara kepada bawahan 



- Mempublikasikan dirinya melalui media masa untuk menarik simpati 

masyarakat 

2.2.3 Dewan Kehormatan dan Organisasi Advokat 

A. Organisasi Advokat 

Ribuan advokat di Indonesia tergabung dalam suatu wadah organisasi seperti 

halnya organisasi profesi lainnya selain advokat. dalam perundang-undangan , wadah 

tersebut dinamakan organisasi advokat. Organisasi advokat merupakan organisasi yang 

bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang bertujuan 

meningkatkan kualitas profesi advokat. layaknya organisasi profesi lainnya, organisasi 

ini memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan oleh para 

anggotanya.16 

Organisasi ini dipimpin seorang pimpinan organisasi seperti organisasi 

masyarakat pada umunya. Agar menjaga netralitas dan independesi organisasi, maka 

pemimpin organisasi dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik, baik 

di tingkat pusat mapun di tingak daerah. Lewat organisasi ini pula ditetapkan kode etik 

profesi advokat yang wajib dipatuhi seluruh anggotanya. 

Selain ketentuan diatas, beberapa persyaratan administrasi dan keorganisasian 

yang harus dimiliki oleh organisasi advokat adalah : 
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- Organisasi advokat harus memiliki daftar buku daftar anggota. Salinan buku 

daftar anggota disampaikan kepada mahkamah agung dan menteri. Undang-

undang tentang advokat menegaskan, setiap advokat wajib menjadi anggota 

organisasi. Adapun advokat  yang diangkat sesuai ketentuan undang-undang. 

- Setiap 1 (satu) tahun organisasi advokat melaporkan pertambahan atau 

perubahan jumlah anggotanya kepada Mahkamah Agung dan Menteri 

- Organisasi advokat menetapkan kantor advokat yang diberi kewajiban 

menerima calon advokat yang akan melakukan magang. 

- Kantor advokat wajib memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan 

praktik bagi calon advokat yang melakukan magang. Karenanya tak heran bila 

banyak calon advokat yang belajar dan bekerja diberbagai kantor advokat. 

Kesatuan mengenai syarat magang bagi calon Advokat diatur dalam Pasal 5 

peraturan PERADI 1/2006. Bagi calon advokat yang ingin menjalani magang wajib 

mengajukan permohonan magang kepada kantor advokat yang memenuhi syarat 

ketentuan Pasal 1 peraturan PERADI 1/2006 dengan syarat-syarat sebagai berikut : 

- Warga Negara Indonesia 

- Bertempat tinggal di Indonesia 

- Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara 

- Lulusan pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(1) Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat. 



- Telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang diselenggarakan 

PERADI dan telah lulus ujian advokat. 

Magang harus dijalani oleh calon Advokat sekurang-kurangnya dua tahun pada 

kantor Advokat, dilaksanaka setelah lulus ujian Advokat, bukan sebelum ujian 

Advokat. 

B. Dewan Kehormatan 

Selain organisasi advokatyang mewadahi kesuluruhan advokat, dalam 

perundang-undangan dikenal pula apa yang dinamakan Dewan Kehormatan yang 

dimaksud untuk menjaga profesionalitas advokat agar selalu taat pada kode etik. 

Dewan kehormatan adalah lembaga atau badan dibentuk oleh organisasi profesi 

advokat (organisasi advokat) yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi 

pelaksanaan kode etik advokat sebagaimaa semestinya oleh advokat dan berhak 

menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang advokat yang dianggap 

melanggar kode etik advokat. 

Dari pengertian di atas telah jelas bahwa dewan kehormatan memiliki kewenangan : 

- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat 

- Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran 

kode etik yang dilakukan oleh advokat. 

Pengawasan oleh Dewan Kehormatan bertujuan agar advokat  dalam 

menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan 



peraturan perundang-undangan.pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh 

komisi pengawas. Keanggotaan komisi pengawas terdiri atas unsur advokat senior, 

para ahli/akademisi, dan masyarakat yang ahli di bisang etika atau agama. 

Dewan kehormatan dapat bekerja bila ada laporan atau pengaduan yang masuk 

ke lembaga ini terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan advokat. setelah ada 

pengaduan selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan suatu pengaduan yang 

masuk dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu : 

- Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah 

- Tingkat Dewan Kehormatan Pusat 

Dewan Kehormatan Cabang/Daerah memeriksa dan mengadili pengaduan 

tingkat pertama dan Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir. Segala biaya yang 

dikeluarkan dibebankan kepada : 

- Dewan Pimpinan Cabang/Daerah di mana teradu sebagai anggota pada tingkat 

Dewa Kehormatan Cabang/Daerah 

- Dewan Pimpinan Pusat pada tingkat Dewan Kehormatan Pusat organisasi di 

mana teradu sebagai anggota 

- Pengadu/Teradu 

Untuk mempermudah penyelesaian tugas, organisasi Dewan Kehormatan baik 

pusat maupun Daerah dibagi dalam beberapa posisi. Pada Dewan Kehormatan Daerah 

misalnya, terbagi dalam posisi kepaniteraan, sekretaris, Ketua Dewan Kehormatan 



Daerah serta Majelis Kehormatan. Begitu pula pada Dewan Kehormatan Pusat terbagi 

dalam posisi Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat dan Ketua Dewan Kehormatan 

Pusat. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Peradi Nomor 3 tahun 2007 telah 

mengatur dengan jelas tentang tugas masing-masing bagian tersebut. 

2.3 Etika dan profesi 

Bartens (1985) menyatakan, kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan 

dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada 

anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi 

itu dimata masyarakat.17 

2.3.1 Pengertian Etika 

WJS. Poerwadarminta dalam kamus umum bahasa indonesia mengemukakan 

bahwa pengertian etika adalah ilmu pengehtahuan tentang asas-asas akhlak (moral). 

Menurut Verkuyl, perkataan etika berasal dari perkataan “ethos” sehingga muncul 

kata-kata ethika. Perkataan ethos dapat diartikan sebagai kesusilaan, perasan batin atau 

kecenderungan hat seseorang untuk berbuat kebaikan.18 

James J, Spillane SJ. mengungkapkan bahwa etika dan ethics memperhatikan dan 

mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan putusan moral. Etika 

mengarah atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas 

                                                           
       17 K.L. Suhrawardi, 1994, Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1 

       18 Ibid, hlm 2 



untuk menentukan “kebenaran” atau “kesalahan” dan tingkah laku seseorang terhadap 

orang lain. 

Dalam istilah Latin Ethos atau Ethikos selalu disebut dengan mos sehingga dari 

perkataan tersebut lahirlah moralitas atau yang sering disebut dengan moral. Namun 

demikian, apabila dibandingkan dalam pemakaian yang lebih luas perkataan etika 

dipandang sebagai lebih luas dari perkataan moral, sebab terkadang istilah moral sering 

dipergunakan hanya untuk menerangkan sikap lahiriah seseorang yang bisa dinilai dari 

wujud tinggkah laku atau perbuatannya saja. 

Dalam Ensiklopedi pendidkan dijelaskan bahwa, etika adalah filsafat tentang 

nilai, kesusilaan, tentang baik dan buruk, kecuali etika mempelajari nilai-nilai, ia juga 

merupakan pengehtahuan tentang nilai itu sendiri. Sedangkan dalam kamus istilah 

pendidikan umum diungkapkan bahwa etika adalah bagian dari filsafat yang 

mengajarkan keseluruhan budi (baik dan buruk). 

Apabila dipandang dari sudut terminologi, ada beberapa definisi yang dapat 

dijadikan sebagai rujukan, antara lain : 

Di dalam New Masters Pictorial Encyclopedia dikemukakan Ethic is the science 

of moral phyloshopy concerned not with fact, but with values, not with the caracter of, 

but the ideal human conduct (Etika ialah ilmu tentang filsafat moral, tidak mengenai 

fakta, tetapi tentang nilai-nilai, tidak mengenai tindakan manusia, tetapi dengan 

idenya). 



Di dalam Dictionery of Educational dikatakan Ethic the study of human behavior 

not only to find the truth of things as they are but also to angire into the wort of goodnes 

of human action(Etika adalah ilmu studi tentang tingkah laku manusia, tidak ahanya 

menentukan kebenarannya sebagaimana adanya, tetapi juga menyelidiki manfaat atau 

kebaikan dari seluruh tingkah laku manusia. 

SedangkanH.Hamzah Ya’kub dalam bukunya Etika Islam, merumuskan Etika 

ialah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dan memperlihatkan 

amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.19 

Dalam bahasa Indonesia perkataan etika ini kurang begitu populer dan lazimnya 

istilah ini lebih sering dipergunakan dalam kalangan terpelajar. Kata yang sepadan 

dengan itu serta lazim dipergunakan di tengah-tengah masyarakat adalah perkataan 

“susila” atau “kesusilaan”. Kesusilaan berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu terdiri dari 

kata su dan sila. Kata “su” berarti bagus, indah, cantik. Sedangkan “sila” berarti adab, 

kelakuan, perbuatan adab (sopa santun dan sebagainya), akhlak, moral. Dengan 

demikian perkataan “susila” atau “kesusilaan” dapat berarti adab yang baik, kelakuan 

yang bagus, yaitu sepadan dengan kaidah-kaidah, norma-norma atau peraturan-

peraturan hidup yang ada. 

Dalam bahasa “agama islam” istilah etika ini adalah merupakan bagian dari 

akhlak. Dikatakan bagian dari akhlak, karena akhlak bukanlah sekedar menyangkut 
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perilaku manusia yang bersifat perbuatan lahiriah saja, akan tetapi mencakup hal-hal 

yang lebih luas, yaitu meliputi bidang akidah, ibadah, dan syari’ah. Karena itu akhlak 

islami cakupannya sangat luas yaitu : 

 Etos, yang mengatur hubungan seseorang dengan khaliknya, la ma’bud bi haq 

serta kelengkapan uluhiyah dan rubbubiyah, seperti terhadap rasul-rasul allah, 

kitab-nya dan sebagainya. 

 Etis, yang mengatur sikap seseorang terhadap dirinya dan terhadap sesamanya 

dalam kegiatan kehidupan sehari-harinya. 

 Moral, yang mengatur hubungan dengan sesamanya, tetapi belainan jenis dan 

atau yang menyangkut kehormatan tiap pribadi. 

Estetika, rasa keindahan yang mendorong seseorang untuk meningkatkan keadaan 

dirinya serta lingkungannya, agar lebih indah dan menuju kesempurnaan. 

2.3.2 Pengertian Profesi 

Menurut pendapat yang dikemukakan olehJ.Spillane SJ. dalam “Nilai-nilai Etis 

dan Kekuasaan Utopis” suatu profesi dapat didefinisikan sebagai jabatan seseorang 

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

Secara tradisional ada empat profesi yakni kedokteran, hukum, pendidikan, dan 

kependetaan.20 

                                                           
       20 Ibid, hlm 3. 



Muhammad “Imaduddin Abdulrahim” dalam tulisannya yang berjudul 

profesionalisme dalam islam pada Jurnal UlumulQur’an Nomor 2, Vol.IV tahun 1993 

mengemukakan bahwa profesionalisme biasanya dipahami sebagai suatu kualitas yang 

wajib dipunyai setiap eksekutif yang baik. Di dalamnya terkandung beberapa ciri. 

Pertama, mempunyai keterampilan tinggi dalam suatu bidang, serta kemahiran dalam 

mempergunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang 

bersangkutan dengan bidang tadi. 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 ada dihadapannya. Keempat, punya 

sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi (“izzat al-nafs atau 

self-confidence), serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun 

cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya. 

 

 

 


