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Keterangan AHLI Pemohon, atas nama : 

DR.(Yuris) DR.(Mp). H.TEGUH SAMUDERA,SH.MH.**) dalam perkara 

permohonan Pengujian Undang-undang No. 63/PUU-XV/2017, yaitu 

pengujian Pasa1 32 ayat (3) a Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-undang 

Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 28 dan Tahun 2009 Nomor 62) terhadap 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  Pasal 27 ayat 

(1),  Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (1). 

 

FUNGSI DAN PERAN ADVOKAT*) 

------------------------------------------------------------------------ 

1. PENDAHULUAN. 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menentukan secara tegas bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum” 

(vide pasal 1 ayat (3) UUD 45-perubahan ketiga- disahkan MPR 10-11-2001).  

Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi 

setiap orang di hadapan hukum (equality before the law).  Oleh karena itu, 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga 

menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 

hadapan hukum. 

                                                 
**) Advokat ,  berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.: A. 781 - Kp. 04. 13 - Th. l982 tanggal 20 
Maret 1982, pada “TEGUH SAMUDERA & ASSOCIATES”, Ketua Dewan Pengawas DPP Ikatan Advokat Indonesia 
(IKADIN;  Ketua Dewan Penasehat DPP Kongres Advokat Indonesia; Dewan Penasehat DPP Perhimpunan Advokat 
Indonesia (Peradi); Dewan Pesasehat  Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI); Dewan Pengarah Lembaga 
Sertifikasi Profesi Perancang  Peraturan PerUndang-undanga Indonesia; Dosen pada: Fakultas Hukum dan 
Pascasarjana (S-1,S-2 dan S-3) di berbagai Universitas di Indonesia;  
 
*) Disampaikan pada “Sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara PUU No. 63/PUU-XV/2017, Jakarta 14 
November 2017. 
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Guna memahami secara substansial terhadap pembahasan fungsi dan 

peran Advokat, maka Ahli memandang perlu mengemukakan pengertian dari 

tiap-tiap kata pada bahasan ini sebagaimana dalam KBBI: 1997 yaitu: yang 

dimaksud dengan Fungsi : kegunaan suatu hal; berfungsi:  berguna dalam  

menjalankan tugasnya; berfungsi sosial: berguna bagi kehidupan masyarakat; 

Peran: tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan/berprofesi dalam masyarakat; Profesi: organisasi yang anggota-

anggotanya adalah orang-orang yang mempunyai profesi sama; Advokat: 

orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar 

Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang yang 

berlaku, baik sebagai Advokat, pengacara, penasehat hukum, pengacara 

praktek ataupun sebagai konsultan hukum; 

 

2. PERAN DAN FUNGSI ADVOKAT. 

Ahli berpendapat, bahwa dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara 

hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi 

Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab adalah 

merupakan hal yang sangat penting, di samping lembaga peradilan dan 

instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.  

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Advokat, melalui jasa 

hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya 

keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, 

termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak 

fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem 

peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum 

dan hak asasi manusia. 

Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur 

profesi di luar peradilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses 

peradilan pada masa saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan 

berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki 

kahidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa di seluruh 
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dunia. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam 

pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberikan 

sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaruan 

hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk 

dalam penyelesaian di luar pengadilan. 

Sebagai landasan kokoh pelaksanaan tugas pengabdian Advokat 

dalam kehidupan masyarakat itu dibentuklah Undang-undang Advokat 

sebagaimana diamanatkan pula dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 14 

Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, 

sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999. 

Undang-undang No.: 18 tahun 2003 tentang Advokat, mengatur secara 

komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi Advokat 

[fungsinya]: seperti dalam (1) pengangkatan, (2) pengawasan, dan (3) 

penindakan serta ketentuan bagi (4) pengembangan organisasi Advokat yang 

kuat di masa mendatang. Di samping itu juga diatur  berbagai prinsip dalam 

penyelenggaraan tugas profesi Advokat khususnya dalam peranannya dalam 

(1) menegakkan keadilan serta (2) terwujudnya prinsip-prinsip negara 

hukum pada umumnya. 

Menurut pendapat Ahli, tidak dapat kita pungkiri, bahwa saat ini profesi 

Advokat yang bebas dan mandiri serta  bertanggung jawab itu sangat diperlukan 

untuk  menjaga kekuasaan kehakiman yang bebas dari: (1) segala campur 

tangan dan (2) pengaruh dari luar. Karena kekuasaan kehakiman yang 

independen itu semata-mata demi terselengaranya peradilan yang jujur, adil 

dan bersih demi kepastian hukum bagai semua pihak agar: (1) keadilan, (2) 

kebenaran dan (3) hak asasi manusia itu terwujud dengan kokoh dan tegak 

sebagaimana yang semestinya bagi kehidupan manusia; 

Advokat selain berperan: (1) memberi jasa hukum (baik di dalam 

maupun di luar pengadilan), juga wajib (2) memberi bantuan hukum secara 

cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. 

Dengan demikian menurut Ahli, Advokat itu : (1) tidak boleh melakukan 

diskriminasi, (2) tidak boleh mata duitan,  (3) tidak boleh memegang jabatan lain 
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yang bertentangan dengan tugas dan martabat profesinya maupun jabatan yang 

meminta pengabdian yang merugikan profesi Advokat atau mengurangi 

kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.   

Sehingga Advokat yang menjadi pejabat negara, dilarang melaksanakan 

tugas profesinya alias cuti dengan menanggalkan segala atribut  profesi 

keAdvokatanya; 

Tujuan utama UU Advokat adalah: perlindungan   terhadap profesi 

Advokat, agar (1) bebas dan (2) mandiri serta (3) bertanggung jawab dalam 

menjalankan  profesinya, sesuai dengan: (1) kode etik  maupun (2) peraturan  

perUndang-undangan.  

Menurut Ahli, materi muatan pokok  yang terpenting  dalam Undang-

undang Advokat adalah : tentang pengakuan bahwa Advokat adalah penegak 

hukum yang bebas dan mandiri dan dijamin oleh hukum dan perUndang-

undangan (vide pasal 5 ayat 1). Untuk menjaga kemandiriaannya, maka 

Advokat mengatur dan mengurus sendiri profesinya dalam satu organisasi 

profesi Advokat (self governing body), tanpa campur tangan atau kontrol dari 

kekuasaan pemerintah.  Hal itu tercermin dari ketentuan bahwa organisasi 

Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan 

mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini 

dengan maksud dan tujuan meningkatkan kualitas profesi Advokat [pasal 

28 ayat (1)];  Mengenai organisasi Advokat itu pun ditetapkan oleh para 

Advokat sendiri dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga [pasal 

28 ayat (2)]; Kemandirian tersebut dapat dilihat pada: (1) proses pendidikan 

khusus profesi; (2) ujian calon Advokat, (3) magang; (4) pengangkatan Advokat, 

(5) pengawasan, (6) penindakan sampai pemberhentian Advokat, semuanya 

diatur dan diurus sendiri  oleh organisasi Advokat [vide Pasal 2 ayat (2) jo. 

Pasal 9 ayat (1)]; Proses rekruitmen itu sendiri yang diberi kewajiban menerima 

calon–calon Advokat yang akan melakukan magang [pasal 29 ayat (5)], dengan 

kewajiban  memberikan bimbingan, pelatihan dan kesempatan praktek terhadap 

para calon Advokat [pasal 29 ayat (6)] adalah para Advokat yang menjadi 

anggota organisasi profesinya;  
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Dengan demikian menurut Ahli, ada 2 (dua) prinsip (1) kebebasan dan 

kemandirian profesi Advokat dan (2) organisasi Advokat yang mengurus dirinya 

sendiri ( self governing body )] yang menjadi roh (jiwa)  ataupun semangat 

(spirit) dari Undang-undang Advokat; yang notabene dua prinsip tersebut telah 

39 tahun diperjuangkan tetapi tidak pernah dapat diterima oleh pemerintah Orde 

Lama maupun Orde Baru; Undang-undang Advokat itu merupakan hasil era 

reformasi di bidang hukum, berkat dukungan dari  pembentuk Undang-undang 

dan pemerintah, termasuk para Advokat  serta organisasi profesi Advokat. 

Dalam rangka perlindungan terhadap profesi Advokat yang bebas dalam 

menjalankan tugas profesi yang menjadi tanggung jawabnya ( pasal 15)  dan 

khusus di muka pengadilan, Advokat bebas mengeluarkan pendapat dan 

pernyataan dengan tetap berpegang pada kode etik dan peraturan perUndang-

undangan (pasal 14), maka Advokat pun  tidak dapat dituntut baik secara 

perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya,  asalkan dengan 

itikad baik untuk kepentingan klien dalam persidangan ( pasal 16). 

Advokat juga mempunyai hak untuk memperoleh informasi, data, dan 

dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun  pihak lain yang 

berkaitan yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan klien sesuai 

dengan peraturan perUndang-undangan ( pasal 17 ); Advokat juga berhak, 

bahwa dirinya wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh 

dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang–

undang. Dalam hubungan ini Advokat berhak atas kerahasiaan  hubungannya 

dengan klien, termasuk perlindungan atas dokumen terhadap penyitaan atau 

pemeriksaan. Begitu pula perlindungan terhadap penyadapan atas 

komunikasi elektronik Advokat (pasal 19). 

Undang–undang menjamin pula, bahwa Advokat dalam menjalankan 

profesinya tidak dapat diidentikkan  (baca : disamakan) dengan klienya 

dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang maupun  

masyarakat (pasal 19 ayat 2). Karenanya menurut Ahli, hal ini teramat penting 

dijaga, karena masih adanya kecenderungan disebagian penguasa maupun 

sebagian masyarakat yang menyamakakan Advokat atau sipembela sama 



Page | 6 

 

dengan pihak yang dibelanya, baik klien perorangan, golongan ataupun 

pemerintah;   Jikalau kecenderungan tersebut terjadi, akan sangat merugikan 

kebebasan profesi, karena Advokat akan ragu-ragu, bahkan takut membela 

kliennya dengan alasan khawatir akan diintimidasi, diteror dan lain-lainnya dari 

pihak yang merasa dirugikan atau pun pihak yang tidak senang; Padahal 

sebenarnya, hak membela diri adalah merupakan hak asasi dari seseorang 

dan juga merupakan hak hukumnya yang wajib dilindungi demi tegaknya 

proses peradilan yang obyektif, jujur, dan adil (fair trial); 

Menurut Ahli, Advokat dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya 

adalah merupakan sikap dan panggilan dalam profesi yang diyakini 

sebagai tugas yang mulia, luhur dan manusiawi (officium nobiele) yang 

telah melekat dan mendarah daging pada jiwanya yang harus  dilaksanakan 

dengan penuh tanggung jawab dan demi nama baiknya; Di dalam  Undang-

undang Advokat juga telah menentukan bahwa dalam menjalankan tugas 

profesinya, Advokat  dilarang membedakan perlakuan terhadap  kliennya 

berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, ataupun latar 

belakang sosial dan budaya (pasal 19 ayat 1); 

Adanya aturan yang bersifat larangan memegang  jabatan yang 

bertentangan  dengan  kepentingan, tugas dan martabat  profesinya  [pasal 20 

ayat (1)] ataupun memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian 

rupa hingga merugikan profesi Advokat atau merugikan kebebasan dan 

kemerdekaan dalam menjalankan profesinya [pasal 20 ayat (2)] adalah  untuk 

menjaga kemurnian profesi Advokat [yang bebas dan mandiri serta 

bertanggung jawab] dari pengaruh kekuasaan ataupun pekerjaan lain yang 

bertentangan dengan kebebasan profesi ataupun yang merendahkan 

martabat profesi Advokat, yang nanti pada akhirnya dapat terjadi keadaan 

yang merugikan kepentingan klien maupun dirinya dalam menjalankan 

tugas profesinya sebagai Advokat;  

Jadi, sekalipun Advokat kemudian menjadi pejabat Negara, tetap saja 

Advokat tersebut tidak boleh melaksanakan tugas profesi Advokat selama 

memangku jabatan dimaksud (pasal 20 ayat 3). Adanya larangan dalam hal ini 
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adalah semata menjaga agar dapat menghindari penyalahgunaan jabatan 

negara bagi pribadi si Advokat atau bagi kepentingan kliennya ; 

Sesuai dengan asas hukum, asas keseimbangan, maka menurut Ahli, 

hak-hak yang diberikan  kepada profesi Advokat diimbangi pula dengan 

diberikan kewajiban hukum  yaitu kewajiban untuk tunduk dan taat pada etika  

profesi maupun terhadap peraturan perUndang-undangan demi melindungi 

masyarakat khususnya para pencari keadilan  atau pengguna jasa Advokat;  

 
3. PRINSIP-PRINSIP DASAR TENTANG PERAN ADVOKAT. 

 
Sepengetahuan Ahli telah ada prinsip-prinsip Dasar tentang Peran 

Advokat yang telah “disahkan” oleh KONGRES PERSERIKATAN BANGSA-
BANGSA, Kedelapan tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap 
Pelaku Kejahatan, Havana, Kuba, 27 Agustus - 7 September 1990; Prinsip-
prinsip tersebut telah diakui secara universal dan menjadi pedoman atau 
landasan berpikir dalam pembentukan hukum dan perilaku pemerintah dalam 
menjalankan wewenangnya yang menurut Ahli dipandang relevan dikutip dan 
dikemukakan disini yakni  sebagai berikut : 

 
“Akses kepada Advokat dan pelayanan hukum: 

 
1. Semua orang berhak untuk minta bantuan seorang Advokat mengenai 

pilihan mereka untuk melindungi dan menetapkan hak-hak mereka dan 
untuk melindungi mereka pada semua dalam proses pengadilan pidana. 
 

2. Pemerintah-pemerintah harus memastikan bahwa prosedur yang efisien 
mekanisme yang responsif untuk akses yang efektif dan setara kepada 
Advokat disediakan kepada semua orang di wilayahnya dan tunduk 
pada yurisdiksinya, tanpa pembedaan dalam hal apapun, seperti misalnya 
diskriminasi yang berdasarkan pada ras, warna kulit, asal-usul etnis, jenis 
kelamin, agama, pandangan politik atau lain-lain, asal-usul kebangsaan atau 
sosial, kekayaan, kelahiran, status ekonomi atau lainnya. 
 

3. Pemerintah-pemerintah harus memastikan bersedianya dana dan sumber 
daya lainnya yang cukup untuk pelayanan hukum bagi orang-orang miskin 
dan, kalau perlu, kepada orang-orang lain yang kurang beruntung. 
Perhimpunan Advokat profesional harus bekerjasama dalam organisasi dan 
penyediaan pelayanan, fasilitas dan sumber daya lainnya. 

 
4. Pemerintah dan perhimpunan Advokat profesional akan memajukan 

program untuk memberi informasi kepada masyarakat tentang hak dan 
kewajiban mereka berdasarkan hukum dan peranan penting Advokat 
dalam melindungi kebebasan-kebebasan fundamental mereka. Perhatian 
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khusus harus ditujukan kepada bantuan kepada orang-orang miskin dan 
orang-orang yang kurang mampu sehingga memungkinkan mereka untuk 
menyatakan hak-hak mereka dan untuk minta bantuan Advokat. 

 
5. Pemerintah-pemerintah harus menjamin bahwa aparat yang berwenang akan 

memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi Advokat pada saat 
ditangkap atau ditahan atau apabila dituduh dengan pelanggaran pidana. 

 
6. Orang yang tidak mempunyai Advokat, dalam hal bagaimanapun juga di 

mana kepentingan keadilan membutuhkan, berhak untuk mempunyai 
seorang Advokat yang mempunyai pengalaman dan kompetensi yang 
sesuai dengan sifat pelanggaran yang ditugaskan kepada mereka untuk 
memberikan bantuan hukum secara efektif, tanpa bayaran oleh mereka 
kalau kekurangan sarana yang cukup untuk membayar pelayanan tersebut. 

 
7. Pemerintah-pemerintah selanjutnya harus memastikan bahwa semua orang 

yang ditangkap atau ditahan, dengan atau tanpa tujuan pidana, harus 
mempunyai akses dengan segera kepada seorang Advokat, dan dalam 
keadaan apapun tidak lebih lambat dari empatpuluh delapan jam dari waktu 
penangkapan atau penahanan. 

 
8. Semua orang yang ditangkap, ditahan atau dipenjarakan harus diberi 

kesempatan, waktu dan fasilitas yang cukup untuk dikunjungi oleh 
Advokatnya untuk berkomunikasi dan berkonsultasi, tanpa penyadapan atau 
penyensoran dan dalam kerahasiaan sepenuhnya. Konsultasi tersebut dapat 
diawasi, tetapi tidak boleh didengar oleh para pejabat penegak hukum. 

 
Kualifikasi dan Latihan: 
 
9. Pemerintah, perhimpunan Advokat profesional dan lembaga pendidikan 

harus memastikan bahwa para Advokat mendapat pendidikan dan latihan 
yang layak dan memperoleh kesadaran mengenai cita-cita dan kewajiban etis 
Advokat dan hak asasi manusia serta kebebasan dasar yang diakui oleh 
hukum nasional dan internasional. 
 

10. Pemerintah, perhimpunan Advokat profesional dan lembaga pendidikan 
harus menjamin bahwa tidak ada diskriminasi terhadap seseorang berkenaan 
dengan pemasukan atau kelanjutan praktek dalam rangka profesi hukum atas 
dasar ras, warna kulit, jenis atau sosial, kekayaan, kelahiran, status ekonomi 
atau lainnya, kecuali adanya suatu persyaratan, bahwa seorang Advokat 
haruslah warga negara dari negara yang bersangkutan, harus tidak dianggap 
diskriminatif. 
 

11. Di negara-negara di mana ada kelompok, masyarakat atau daerah yang 
kebutuhannya akan pelayanan hukum tidak terpenuhi, terutama di mana 
kelompok-kelompok tersebut mempunyai kebudayaan, tradisi atau bahasa 



Page | 9 

 

yang berbeda atau telah menjadi korban diskriminasi masa lalu. Pemerintah, 
perhimpunan Advokat profesional dan lembaga pendidikan harus mengambil 
tindakan khusus untuk memberi kesempatan kepada para calon dari 
kelompok-kelompok ini untuk memasuki profesi hukum dan harus 
memastikan bahwa mereka menerima latihan yang memadai bagi kebutuhan 
kelompok mereka. 

 
Kewajiban dan tanggung jawab: 
 
12.  Para Advokat setiap saat harus mempertahankan kehormatan dan martabat 

profesi mereka sebagai bagian yang amat penting dari pelaksanaan keadilan. 
 

13. Kewajiban para Advokat terhadap klien-klien mereka harus mencakup: 
(a) Memberi nasehat kepada para klien mengenai hak dan kewajiban 

hukum mereka dan mengenai fungsi dari sistem hukum sejauh bahwa hal 
itu relevan dengan berfungsinya sistem hukum dan sejauh bahwa hal itu 
berkaitan dengan hak dan kewajiban hukum para klien; 

(b) Membantu para klien dengan setiap cara yang tepat, dan mengambil 
tindakan hukum untuk melindungi kepentingannya; 

(c) Membantu para klien di depan pengadilan, majelis atau pejabat 
pemerintahan, di mana sesuai. 

 
14. Para Advokat dalam melindungi hak klien-klien mereka dan dalam 

memajukan kepentingan keadilan, akan berusaha untuk menjunjung 
tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang diakui oleh hukum 
nasional dan internasional dan setiap akan bertindak bebas dan tekun 
sesuai dengan hukum dan standar serta etika profesi hukum yang 
diakui. 
 

15. Para Advokat harus selalu menghormati dengan loyal kepentingan para klien. 
 
Jaminan-jaminan untuk berfungsinya para Advokat: 
 
16. Pemerintah-pemerintah harus menjamin bahwa para Advokat: 

(a) Dapat melaksanakan semua fungsi profesional mereka tanpa 
intimidasi hambatan, gangguan atau campur tangan yang tidak 
selayaknya; 

(b) Dapat bepergian dan berkonsultasi dengan klien mereka secara bebas 
di negara mereka sendiri dan di luar negeri; 

(c) Tidak akan mengalami, atau diancam dengan penuntutan atau sanksi 
administratif, ekonomi atau lainnya untuk setiap tindakan yang 
diambil sesuai dengan kewajiban, standar dan etika profesional. 

 
17. Apabila keselamatan para Advokat terancam sebagai akibat dari 

pelaksanaan fungsinya, mereka harus mendapat penjagaan secukupnya oleh 
para penguasa; 
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18. Para Advokat harus tidak diidentifikasi dengan klien atau perkara klien 

mereka sebagai akibat dari pelaksanaan fungsi mereka. 
 

19. Tidak ada pengadilan atau pejabat pemerintah di mana hak untuk 
memberi nasehat hukum di mana hak untuk memberi nasehat itu diakui 
di hadapannya yang akan menolak untuk mengakui hak seorang 
Advokat untuk hadir di hadapannya untuk kliennya kecuali kalau Advokat 
itu telah didiskualifikasi sesuai dengan hukum dan kebiasaan nasional dan 
sesuai dengan prinsip-prinsip ini. 
 

20. Para Advokat harus menikmati kekebalan perdata dan pidana untuk 
pernyataan-pernyataan terkait yang dikemukakan dengan niat baik dalam 
pembelaan secara tertulis atau lisan atau dalam penampilan 
profesionalnya di depan pengadilan, majelis atau pejabat hukum atau 
pemerintahan lainnya. 
 

21. Merupakan tugas dari para pejabat yang berwenang untuk memastikan 
akses para Advokat kepada informasi, arsip dan dokumen yang layak 
yang dimiliki atau dikuasai dalam waktu yang cukup untuk 
memungkinkan para Advokat, memberikan bantuan hukum yang efektif 
kepada kliennya. Akses tersebut harus diberikan sedini mungkin. 
 

22. Pemerintah-pemerintah harus mengakui dan menghormati bahwa 
semua komunikasi dan konsultasi antara para Advokat dan klien 
mereka dalam rangka hubungan profesi mereka bersifat rahasia. 

 
Kebebasan berekspresi dan berserikat: 
 
23. Para Advokat seperti warga negara lainnya berhak atas kebebasan 

berekspresi, mempunyai kepercayaan, berserikat dan berkumpul. Secara 
khusus, mereka harus mempunyai hak untuk ikut serta dalam diskusi umum 
mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan hukum, pemerintahan dan 
keadilan dan memajukan serta melindungi hak asasi manusia dan memasuki 
atau membentuk organisasi lokal, nasional atau internasional dan 
menghadiri rapat-rapatnya, tanpa mengalami pembatasan profesional 
dengan dalih tindakan mereka yang sah atau keanggotaan mereka 
dalam suatu organisasi yang sah. Dalam melaksanakan hak-hak ini, para 
Advokat akan selalu mengendalikan dirinya sesuai dengan hukum dan 
standar serta etika yang diakui mengenai profesi hukum. 

 
Perhimpunan profesional Advokat: 
 
24. Para Advokat berhak untuk membentuk dan bergabung dengan 

himpunan profesional yang berdiri sendiri untuk mewakili kepentingan-
kepentingannya, memajukan kelanjutan pendidikan dan latihan mereka 
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dan melindungi integritas profesional mereka. Badan eksekutif dari 
perhimpunan profesi itu dipilih oleh para anggota. 
 

25. Perhimpunan profesional Advokat akan bekerja sama dengan Pemerintah 
untuk memastikan bahwa setiap orang mempunyai akses yang efektif 
dan setara kepada pelayanan hukum dan bahwa para Advokat dapat, 
tanpa campur tangan yang tak semestinya, untuk memberi nasehat dan 
membantu klien mereka sesuai dengan hukum dan standar dan etika 
profesional yang diakui. 

 
 
Proses persidangan disiplin: 
 
26. Kode prilaku profesional bagi para Advokat akan ditetapkan oleh profesi 

hukum melalui badan yang layak, atau dengan perundangan, sesuai dengan 
hukum dan kebiasaan nasional dan standar dan norma internasional yang 
diakui. 
 

27. Tuduhan atau keluhan yang diajukan terhadap para Advokat dalam kapasitas 
profesionalnya akan diproses dengan segera dan adil berdasarkan prosedur 
yang benar. Para Advokat mempunyai hak atas pemeriksaan yang adil, 
termasuk hak untuk dibantu oleh seorang Advokat yang dipilihnya. 
 

28. Proses persidangan disiplin terhadap Advokat akan dibawa ke depan komite 
disiplin tidak memihak yang dibentuk oleh profesi hukum, di depan suatu 
kewenangan yang mandiri berdasarkan Undang-undang, atau di depan suatu 
pengadilan, dan tunduk pada suatu tinjauan yudisial mandiri. 
 

29. Semua proses persidangan disipliner akan ditentukan sesuai dengan kode 
prilaku profesional dan standar serta etika yang diakui lainnya dari profesi 
hukum dan dengan mengingat prinsip-prinsip ini.” 

 
Ditilik dari keberadaan Advokat dimasa romawi kuno yang berfungsi sosial 

karena kepedulian para bangsawan terhadap nasib kaum papa, maka sifat 

berbudi luhur yang harus diteladani hingga kini, adalah sebagaimana 

dimanifestasikan dari pergerakan pemberi bantuan hukum kepada rakyat miskin 

yang kemudian dilegalisasikan kedalam Undang-undang dengan “mewajibkan 

Advokat memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari 

keadilan yang tidak mampu” [pasal 22 ayat (1)]. Dalam konteks  ini relevan 

dikemukakan, bahwa para adavokat juga  wajib: tunduk serta mematuhi kode 

etik Advokat  yang sama yang dibuat oleh organisasi Advokat itu sendiri [vide 

pasal 26 ayat (2)];  Kode etik Advokat adalah merupakan  standar tingkah laku 
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profesi yang menjadi  parameter  untuk mengukur  dan menilai Advokat dalam 

perannya: menjalankan tugas dan  tanggung jawab profesinya [pasal 26 ayat (1)] 

hal ini juga berlaku bagi Advokat asing yang bekerja di indonesia ( pasal 24 ) ; 

Jika ada Advokat melangar kode etik, misalnya menelantarkan klien, 

berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan  atau rekan 

seprofesinya, ataupun  bersikap, bertingkah laku, bertutur kata ataupun 

mengeluarkan peryataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum 

ataupun peraturan perUndang-undangan atau pengadilan,  bahkan lebih luas 

lagi berbagi hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan atau harkat 

dan martabat profesinya dapat dikenai tindakan (pasal 6 huruf a sampai dengan 

huruf d) selain itu Advokat juga tetap dapat sangsi hukum apabila melakukan  

pelanggaran terhadap peraturan perUndang-undangan atau perbuatan tercela 

(pasal 6 huruf c); 

Ada 2 (dua) lembaga yang dapat dijadikan sarana untuk melindungi 

kehormatan profesi Advokat dan kepentingan masyarakat, khsususnya  para 

pencari keadilan atau pengguna jasa Advokat, yaitu: (1) wewenang untuk 

mengawasi  dan (2) mengambil tindakan terhadap Advokat yang melanggar 

kode etik profesi, yakni : (1) komisi pengawas dan (2) dewan kehormatan. 

Komisi pengawas dibentuk dengan tujuan  agar Advokat dalam 

menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan 

peraturan perundangan [pasal 12 ayat (2)];  komisi pengawas  menjalankan 

tugas pengawasan sehari- hari kepada para Advokat, susunan anggota komisi 

terdiri dari unsur: (1) Advokat senor, (2) para ahli atau akademisi dan (3) tokoh 

masyarakat; Dewan Kehormatan, sebagai lembaga independen dalam struktur 

organisasi Advokat,  memiliki tugas dan wewenang: (1) menerima pengaduan; 

(2) memeriksa dan (3) mengadili  para Advokat yang diadukan telah melanggar 

kode etik Advokat  [pasal 26 ayat (5)]; Susunan Dewan Kehormatan terdiri dari 

unsur Advokat sendiri [pasal 27 ayat (3)], karena Advokat sendirilah yang 

dianggap paling memahami dunia profesi Advokat,  hal itu  sesuai pula dengan 

jiwa atau semangat kebebasan propfesi, hanya saja untuk keperluan memeriksa 

dan mengadili Advokat, secara khusus dewan kehormatan akan membentuk  
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Majelis Kehormatan, yang susunan anggotanya terdiri dari: (1)  pakar di bidang 

hukum dan (2) tokoh masyarakat [pasal27 ayat (4)]  agar dapat dijaga  nilai-nilai 

objektivitas, kejujuran dan keadilan (fairness) serta transparansi maupun 

akuntabel; 

Dalam proses menggunakan wewenangnya tersebut, dewan kehormatan 

harus memperhatikan adanya ketentuan yang menunjukkan penghormatan bagi 

profesi Advokat yaitu adanya kesempatan bagi Advokat yang diadili oleh 

Dewan Kehormatan untuk membela diri,  sebelum akhirnya Dewan 

Kehormatan akan menjatuhkan sanksi [pasal 7 ayat (3)]; Sanksi yang dimiliki dan 

dapat dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan adalah hukuman yang dapat berupa: 

(1) teguran lisan , (2) teguran tertulis, (3) pemberhentian sementara 3 sampai12 

bulan,dan (4) pemberhentian tetap [pasal 7 ayat (1)];  

Jadi hanya dewan kehormatan yang dapat menjatuhkan sanksi 

pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap, salinan putusan hukuman 

pemberhentian sementara  tersebut disampaikan pula kepada Mahkamah 

Agung, akan tetapi apabila sangsinya berupa pemberhentian tetap, salinan 

putusannya selain disampaikan  kepada Mahkamah  Agung, juga disampaikan 

ke Pengadilan Tinggi dan lembaga penegak hukum lainnya (Polisi, Jaksa dan 

Pengadilan);  

[Sebagai catatan untuk melawan lupa, perlu diingat dan menjadi catatan sejarah 

perjuangan Advokat  Indonesia dimasa mendatang, bahwa kini tidak ada lagi jaminan 

hukum bagi profesi Advokat, karena walaupun semula Undang-undang memberikan 

perlindungan berupa sanksi kepada setiap orang  yang dengan sengaja menjalankan 

profesi Advokat dan bertindak seolah–olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat 

sebagaimana diatur dalam undang–undang ini , dipidana penjara paling lama 5 (lima ) 

tahun dan denda paling banyak lima puluh juta rupiah (pasal 31), akan tetapi kemudian 

berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi No.:006/PUU-II/2004 tgl 13-12-2004, 

ketentuan dimaksud dinyatakan tidak berkekuatan hukum karena dinyatakan 

bertentangan dengan UUD Negara RI tahun 1945 pasal 28 F; Padahal sebenarnya 

dalam proses persidangannya, penulis sebagai salah satu wakil dari organisasi profesi 

telah menjelaskan dengan gamblang tentang maksud dan makna ketentuan tersebut 

diatur (lihat pertimbangan hukum putusan a quo) ];   
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4. TIDAK SEPATUTNYA ADA TINDAKAN PEJABAT PEMERINTAH MAUPUN 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENOLAK PERAN 
ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESINYA. 

 

Menurut Ahli, sekalipun pada mulanya profesi Advokat dimarjinalkan oleh 

penguasa atau pemerintah waktu itu, sehingga para Advokat perlu berjuang 

sampai setidaknya 39 tahun baru mendapatkan pengakuan dari Negara dengan 

adanya Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, namun secara 

jujur, adil dan harus diterima pada kenyataannya, bahwa keberadaan dan peran 

profesi Advokat sangat diperlukan oleh semua kalangan baik warga Negara 

Indonesia, bahkan Negara atau pemerintah termasuk pejabatnya, dari Presiden, 

Menteri, Jenderal, Hakim, Jaksa, Polisi, pengusaha konglomerat sampai  rakyat 

jelata, bahkan politikus maupun lembaga-lembaga Negara ataupun lembaga 

swasta nasional maupun internasional, serta orang asing/WNA maupun 

perusahaan asing, saat ini banyak yang memerlukan jasa Advokat, terlepas 

dengan honorarium ataupun prodeo. Semua itu karena kebutuhan hidup dan 

tingkat kesadaran hukum mereka yang tinggi serta pemahaman tentang hak-

haknya yang dilindungi oleh hukum karena pergaulan hidup dalam Negara 

hukum. 

Oleh karena itu Ahli berpendapat, dengan mengkaji  permohonan 

Pemohon yang nyata dalam realitanya mengalami sendiri adanya sikap tindak 

atau tindakan pejabat pemerintah menolak kehadiran Advokat yang 

mendampingi kliennya dengan dasar adanya surat kuasa [kuasa lisan pun 

sebenarnya sah dan dibenarkan di mata hukum], adalah suatu hal yang sangat 

menyakitkan dan mencederai demokrasi dan melanggar hak asasi manusia serta 

merobek asas persamaan didepan hukum. Ketidakpahaman pejabat yang hanya 

mampu berpegang pada aturan yang tidak adil dan bahkan diskriminatif tersebut 

adalah sangat tidak mencerminkan bahwa pejabat pemerintah adalah abdi 

Negara yang bertugas melayani kepada masyarakat warga negara, dan atas 

pelayanannya pun mendapat gaji dari uang Negara yang didapat dari rakyat 

yang antara lain adalah Advokat dan kliennya yang menghadap dan ditolak oleh 

pejabat pemerintah dimaksud. 
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Pejabat maupun aturan yang melarang atau berakibat meniadakan peran 

profesi Advokat adalah sangat kejam dan tidak manusiawi yang cenderung 

arogan dan piawai menunjukan otoritas kekuasaanya semata, hal tersebut patut 

dipahami sebagai adanya rasa takut akan diketahui perbuatan yang tidak baik 

pada dirinya atau setidaknya terbayang rasa takut yang amat dalam yang ada 

pada diri pejabat pemerintah, karena tidak bisa berbuat lain selain harus 

mengikuti dan taat pada aturan hukum yang tentu dikuasai dan dipahami oleh 

Advokat yang menghadap didepannya. Pejabat yang menolak tersebut patut 

diduga takut diketahui adanya kecenderungan kebiasaan berbuat tidak baik 

dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, dan lupa bahwa dirinya jika 

terkena atau mendapat atau terlibat masalah hukum pun akan minta atau 

setidaknya memerlukan bantuan atau peran Advokat untuk mendampingi atau 

mewakilinya.   

Sebagaimana telah dikemukakan Ahli diatas, baik berdasarkan Undang-

undang maupun prinsip-prinsip peran Advokat yang diakui secara universal, 

peran Advokat hanyalah memberi advise sesuai dengan hukum, tidak dapat 

menentukan kebijaksanaan, yang secara umum dapat dikatakan hanya bisa 

memohon atau mengajukan keberatan atau protes, itupun atas dasar apabila 

ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan hukum. Hal itu semua, semata 

adalah supaya segala sesuatunya yang dihadapi adalah benar, sah serta sesuai 

dan secara atau menurut hukum, bukan menurut maunya sang 

pejabat/penguasa. Jadi singkatnya, peran Advokat adalah hanya sebagai 

penjaga hukum, penjaga konstitusi dan penjaga agar keadilan dapat tegak 

sekalipun langit akan runtuh. 

Karenanya tidak berlebihan apabila Ahli berpendapat, tidaklah berdasar pada 

rasa kemanusiaan yang beradab, transparansi, akuntabel dan asas kesetaraan maupun 

asas kesamaan di depan hukum, apabila seseorang yang mengalami masalah hukum 

pajak, dipanggil/diundang petugas/pejabat pajak, kemudian saat memenuhi 

panggilan/undangan didampingi dan/atau diwakili oleh Advokat, pejabat/petugas  pajak 

menolak dan tidak mau menerima serta mengesampingkan peran dan fungsi profesi 

Advokat, baik dengan alasan formil karena adanya peraturan maupun Undang-undang 

atau Peraturan Menteri yang ditafsirkan menyimpang dari Pasal 32 ayat 3a Undang-
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undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perlunya Wajib Pajak memberikan Kuasa kepada 

seorang Kuasa untuk mewakili atau mendampingi dalam menghadapi atau 

menyelesaikan kasusnya.  

Maka menurut  pendapat Ahli, alasan adanya peraturan maupun Undang-

undang yang melarang peran Advokat mendampingi dan/atau mewakili kliennya di 

depan pejabat/petugas  dan/atau Kantor Pelayanan Pajak, selain melanggar Undang-

undang Advokat,  adalah juga  melanggar prinsip-prinsip peran Advokat yang telah 

disahkan PBB dan berlaku universal, serta  melanggar hak asasi manusia [hak asasi diri 

Advokat maupun kliennya],  karena terbukti sah bahwa Undang-undang yang 

dimohonkan pengujiannya kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo yakni  

Pasal  32 ayat (3) a Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 

Negara Tahun 2007 Nomor 28 dan Tahun 2009 Nomor 62) adalah  bertentangan 

dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat 

(1) “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak 

ada kecualinya”; Pasal 27 ayat (2) “Tiap-tiap Warga Negara berhak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”; Pasal 28 D ayat (2) 

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang 

adil dan layak dalam hubungan kerja”, dan Pasal 28 D ayat (1) “Setiap orang 

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

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.  

Demikian uraian pendapat Ahli  yang dapat kami sampaikan. Semoga 

bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih atas kesempatan dan perhatian 

yang diberikan; 

 

Jakarta, 14 November 2017;  

 

 

DR.(YURIS)DR.(MP)H. TEGUH SAMUDERA, SH. MH. 


	FUNGSI DAN PERAN ADVOKAT*)

