
 

Kepada Yang Terhormat, 

Bapak Ketua  

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia   

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  

JAKARTA PUSAT  

 

Perihal : Permohonan Sebagai Pihak Terkait terhadap Permohonan Register No. 

35/PUU-XVI/2018, Tanggal 26 April 2018 tentang Pengujian Undang-

Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat  [Pasal 1 

Ayat (4), Pasal 2 Ayat (1),dan (2), Pasal 3 Ayat (1) huruf f, Pasal 4 Ayat (3), 

Pasal 7 Ayat (2), Pasal 8 Ayat (1) dan (2), Pasal 9 Ayat (1), Pasal 10 Ayat (1) 

huruf c, Pasal 11, Pasal 12 Ayat (1), Pasal 13 Ayat (1) dan (3), Pasal 23 Ayat 

(2), Pasal 26 Ayat (1), (2), (4), (5), (6) dan (7), Pasal 27 Ayat (1), (3),dan (5), 

Pasal 28 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 29 Ayat (1), (2), (4) dan (5), Pasal 30 Ayat 

(1), Pasal 32 Ayat (3) dan (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf, dan 

Pasal 5 Ayat (2) sepanjang frasa organisasi advokat] terhadap Pasal 28 D ayat 

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

================================================= 

 

Mempermaklumkan dengan hormat, 

Ijinkanlah kami, Dewan Pimpinan Pusat FERARI “FEDERASI ADVOKAT REPUBLIK 

INDONESIA”, yang dalam hal ini diwakili oleh DR(Yuris) DR(Mp). H. TEGUH SAMUDERA, SH. MH. 

dan KORES TAMBUNAN, SH. MH. yang menjalankan jabatannya masing-masing sebagai KETUA UMUM 

dan SEKRETARIS JENDERAL, dari dan oleh karenanya SAH bertindak untuk dan atas nama Organisasi 

Advokat FERARI “FEDERASI ADVOKAT REPUBLIK INDONESIA”, suatu organisasi profesi 

advokat yang berdiri pada tanggal 10 November 2017 berdasarkan  Akta Notaris Nomor: 

3, yang dibuat Notaris Krisna Hadipayana, SH., M.Kn dan telah mendapat Pengesahan 

dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat 

Keputusan Nomor : AHU-0016612.AH.01.07.TAHUN 2017, tanggal 20 November  



2017 tentang “ PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN 

FERARI” sebagai salah satu organisasi advokat yang bercirikan “PROFESIONAL 

RELIGIUS”, yang berkedudukan di Jakarta Pusat,  berkantor di Jl. Garuda No. 71-B, 

Kemayoran, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya akan disebut sebagai PIHAK TERKAIT; 

Bahwa PIHAK TERKAIT dalam permohonan ini berdasarkan SURAT KUASA 

KHUSUS tertanggal 21 Mei 2018 (terlampir) memberikan kuasa kepada : 

1. Nama   : _______________________ ; 

Tempat/TglLahir : _______________________ ; 

Kewarganegaraan : _______________________ ; 

Alamat : _______________________ ; 

 

2. Nama   : _______________________ ; 

Tempat/Tgl Lahir : _______________________ ; 

Kewarganegaraan : _______________________ ; 

Alamat : _______________________ ; dst………. 

Bahwa Pihak Terkait adalah Organisasi Advokat FEDERASI ADVOKAT 

REPUBLIK INDONESIA [ FERARI ] yang merupakan badan hukum perkumpulan atau 

privat, dan para Pengurusnya adalah  sebagai Warga Negara Indonesia, yang berasal 

dari berbagai suku, agama dan latar belakang politik, sosial, budaya  yang ada di 

Indonessia atau lintas suku, lintas agama, dan lintas pemahaman politik, yang 

kesemuanya  sepakat untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara diatas 

kepentingan golongan, yang meyakini penuh dan benar, bahwa kehidupan 

berbangsa dan bernegara yang baik hanyalah dapat diwujudkan dengan 

mempertahankan sistem demokrasi serta konsep negara hukum yang berkeadilan 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, sehingga Advokat FERARI 

adalah advokat “PROFESIONAL RELIGIUS”; 

 



A. Bahwa Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk 

kiranya berkenan menerima permohonan Pihak Terkait yaitu menjadi/sebagai Pihak 

Terkait  dalam Permohonan Register  No. 35/PUU-XVI/2018 ; 

  

Adapun Permohonan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan hukum  

dengan dalil-dalil sebagai berikut: 

 

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI. 

 

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 06/PMK/2005, 

Mahkamah Konstitusi Berwenang Menerima, Mengadili, Memeriksa, dan 

Memutus Perkara Permohonan Yang Di Ajukan oleh Organisasi Advokat 

FEDERASI ADVOKAT REPUBLIK INDONESIA [ FERARI ] Sebagai Pihak Terkait 

Terhadap Permohonan Register No. 35/PUU-XVI/2018, yakni :  

 

1. Bahwa menurut Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: 

“Bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, dan 

selanjutnya Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar menyatakan Mahkamah 

Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 

putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran 

partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu” ; 

 

2. Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi 

mempunyai kewenangan untuk melakukan Pengujian Undang-Undang terhadap 

Undang-Undang Dasar dan menurut ketentuan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-

Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah 

Diubah Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi 

: 

 



“Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final untuk : 

 

(a) Menguji Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945 ; dst ……….” 

 

Jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum yang berbunyi: 

“Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusanya bersifat final untuk antara lain menguji undang-undang 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”  

 

Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi : 

“ Bahwa dalam suatu Undang-Undang bertentangan diduga dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujianya dilakukan 

oleh Mahkamah Konstitusi “ 

 

B. Bahwa objek permohonan Pihak Terkait adalah Pokok Permohonan Register No. 

35/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian terhadap Pengujian Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

 

C. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut hukum Mahkamah 

Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus 

Permohonan Pihak Terkait terhadap Permohonan Register No. 35/PUU-

XVI/2018 tentang Pengujian terhadap Pengujian Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

 

II. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT. 

 

D. Kedudukan Hukum Pihak Terkait Adalah orang Perorangan Warga Negara 

Indonesia Yang Berkelompok dan Mempunyai Kepentingan Yang Sama  yaitu 

bergabung dalam suatu perkumpulan Organisasi Advokat FEDERASI 



ADVOKAT REPUBLIK INDONESIA [ FERARI ] yang berbentuk Badan Hukum 

Perkumpulan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia RI No.: AHU-0016612.AH.01.07. Tahun 2017 tanggal 20 November 

2017; 

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 

Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut : 

 

“ Bahwa Pemohon adalah pihak yang mengganggap hak dan atau kewenangan 

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu : 

(a) Perorangan warga Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai 

kepentingan sama) ; 

(b) Kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang diatur dalam Undang Undang; 

(c) Badan hukum publik atau privat ; 

(d) Lembaga Negara. ” 

 

2. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 

06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-

Undang, telah membuka ruang kepada pihak yang kewenanganya 

terpengaruh baik secara langsung atau tidak langsung terhadap Pokok 

Permohonan, atau memiliki kepedulian yang tinggi terhadap Permohonan 

terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (2), 

sehingga menurut hukum Pihak Terkait memiliki dasar sebagai Pihak dalam 

Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi; 

 

3. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai perorangan Warga Negara Indonesia 

berprofesi sebagai Advokat yang berkelompok dan bernaung pada 

Organisasi Advokat FEDERASI ADVOKAT REPUBLIK INDONESIA [ 

FERARI ] yang berbentuk Badan Hukum Perkumpulan berdasarkan 

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.: AHU-



0016612.AH.01.07. Tahun 2017 tanggal 20 November 2017; serta memiliki 

Kepentingan yang sama dalam mempertahankan, menjaga, dan 

mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 sebagai falsafah dan dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  

Selanjutnya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 merupakan kesepakatan para pendiri Negara Republik 

Indonesia untuk bersatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar 

terwujudnya Negara yang sejahtera, adil dan makmur ; 

 

4. Bahwa PIHAK TERKAIT mempunyai kepedulian terhadap pengamalan 

Pancasila sebagai ideologi bangsa demi menjaga persatuan dan kesatuan 

serta keutuhan maupun ketentraman hidup bersama dalam berbangsa dan 

bernegara di Negara Kesatuan RI, sehingga PIHAK TERKAIT sangat 

berkepentingan terhadap Undang-Undang Advokat, karena telah adanya 

banyak  Organisasi Advokat yang berdiri secara sah menurut hukum 

sebagai badan hukum perkumpulan dengan berbagai nama antara lain 

FERARI (Federasi Advokat Republik Indonesia), dan juga : Perkumpulan 

Advokat Indonesia [PERADIN], Persatuan Advokat Wanita Indonesia 

[PAWIN],  Gerakan Advokat Indonesia [GERADIN], Kongres Advokat 

Indonesia [KAI], Kongres Advokat Indonesia 2008 [KAI 2008], maupun 

lain-lainnya, yang asas dan kegiatannya tidak bertentangan dengan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, dengan mendasarkan pada Undang-undang Advokat; 

 

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka PIHAK TERKAIT 

mempunyai kedudukan hukum sebagaimana Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 

ayat (2) dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 

06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-

Undang.  

 



6. Bahwa PIHAK TERKAIT  menilai Undang-undang Advokat tersebut  

KONSTITUSIONAL DAN TIDAK BERTENTANGAN dengan UNDANG -

UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, baik 

secara formil pembentukannya maupun secara materiil subtansi, isi dan 

norma hukum yang tersirat maupun tersurat didalam Undang-Undang a 

quo. dan apabila dinyatakan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 

Tahun 2003 Tentang Advokat  [Pasal 1 Ayat (4), Pasal 2 Ayat (1),dan (2), 

Pasal 3 Ayat (1) huruf f, Pasal 4 Ayat (3), Pasal 7 Ayat (2), Pasal 8 Ayat (1) 

dan (2), Pasal 9 Ayat (1), Pasal 10 Ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 Ayat 

(1), Pasal 13 Ayat (1) dan (3), Pasal 23 Ayat (2), Pasal 26 Ayat (1), (2), (4), (5), 

(6) dan (7), Pasal 27 Ayat (1), (3),dan (5), Pasal 28 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 

29 Ayat (1), (2), (4) dan (5), Pasal 30 Ayat (1), Pasal 32 Ayat (3) dan (4), Pasal 

33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf, dan Pasal 5 Ayat (2) sepanjang frasa 

organisasi advokat] secara hukum bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikawatirkan akan 

menimbulkan ketidak tertiban  hukum di tengah-tengah masyarakat dan 

melanggar hak asasi manusia khususnya Pihak Terkait dengan seluruh 

anggotanya yang tersebar diseluruh Indonesia dan berlatar belakang lintas 

suku, agama, ras dan antar golongan, politik, sosial budaya yang berbeda-

beda; 

 

7. Bahwa menurut PIHAK TERKAIT secara filosofis, sosiologis, yuridis dan 

historis maupun asas kemanfaatan dan kepastian hukum (rechtzekerheid), UU 

Advokat yang menjadi objek dalam perkara permohonan Para Pemohon, 

telah dibentuk dan diundangkan secara benar, sah dan menurut 

konstitusi sebagaimana yang termaktub dalam pasal  5 jo 20 Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan memperhatikan 

perkembangan dan kenyataan social yang ada saat itu.  

 



8. Bahwa saat pertama kali diundangkan dan diterapkan hingga saat sekarang, 

Undangundang dimaksud telah banyak memberikan sumbangsih bagi bangsa 

dan Negara, antara lain telah banyak meningkatkan kualitas profesi advokat, 

dengan banyaknya advokat yang professional dan mendapat jenjang 

pendidikan Strata tiga (S3), melahirkan banyak sarjana hukum maupun yang 

berlatar belakang sarjana hukum menjadi dan menjalankan profesi Advokat, 

meningkatkan sumber daya manusia dengan telah berhasil guna menjadi 

profesi advokat menjadi profesi yang sangat popular dan paling banyak 

diminati baik oleh para sarjana hukum maupun para pensiunan baik sipil, polisi 

maupun militer, bahkan juga ada advokat yang menjadi hakim Konstitusi, 

Ketua Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung non karier maupun Duta Besar 

serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, juga jabatan-jabatan lainnya yang 

strtategis demi menjaga tegaknya  hukum dan keadilan serta konstitusi Negara 

Republik Indonesia, tak ketinggalan juga banyak advokat yang juga 

memberikan banyak bantuan hukum secara Cuma-Cuma sebagaimana yang 

ditentukan pada pasal 22 sehingga telah pula banyak memberikan bantuan 

pada para pencari keadilan; 

 

9. Bahwa oleh karena itu sangat penting FERARI menjadi PIHAK TERKAIT dalam 

pengujian UU Advokat a quo yang telah diperiksa dan disidangkan di Mahkamah 

Konstitusi,  agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memiliki 

kewenangan dalam memeriksa dan mengambil putusan : berkenan menyatakan :  

Undang-undang ADVOKAT tidak bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjamin Hak Asasi 

Manusia.  

 

 

E. Hubungan Hukum dan Kepentingan PIHAK TERKAIT Terhadap Pokok 

Permohonan Register No. 35/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-

Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat [Pasal 1 Ayat 

(4), Pasal 2 Ayat (1),dan (2), Pasal 3 Ayat (1) huruf f, Pasal 4 Ayat (3), Pasal 7 Ayat 

(2), Pasal 8 Ayat (1) dan (2), Pasal 9 Ayat (1), Pasal 10 Ayat (1) huruf c, Pasal 11, 

Pasal 12 Ayat (1), Pasal 13 Ayat (1) dan (3), Pasal 23 Ayat (2), Pasal 26 Ayat (1), 

(2), (4), (5), (6) dan (7), Pasal 27 Ayat (1), (3),dan (5), Pasal 28 Ayat (1), (2) dan 

(3), Pasal 29 Ayat (1), (2), (4) dan (5), Pasal 30 Ayat (1), Pasal 32 Ayat (3) dan (4), 

Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf, dan Pasal 5 Ayat (2) sepanjang frasa 



organisasi advokat] terhadap  Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : 

   

1. Bahwa Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 berbunyi : “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama 

dihadapan hukum”;  

 

2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa 

“Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara” 

dengan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum bahwa 

Negara Indonesia adalah negara hukum. Maka,  segala aspek kehidupan 

dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk 

pemerintahan harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.  

Oleh karenanya, dalam mengatasi segala permasalahan yang timbul 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara  harus 

bersesuaian dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya ; 

 

3. Bahwa selanjutnya, Pancasila yang memiliki kedudukan dasar sebagai norma 

fundamental Negara (staatsfundamentalnorm) merupakan istilah yang 

digunakan Hans Nawiasky dengan teorinya tentang Jenjang Norma Hukum 

(die theorie von stufenordnung der rechtsnormen) sebagai pengembangan dari 

teori Hans Kelsen tentang Jenjang Norma (Hamidi.2006; 59). Berkenaan 

dengan hal tersebut, Hans Nawiasky menggunakan hirarkisitas hukum yang 

mempunyai 4 (empat) tingkatan, yaitu : 

a. Staatsfundamentalnorm yang berupa norma dasar bernegara atau 

sumber dari segala sumber hukum ; 

b. Staatsgrundgezetze yang berupa hukum dasar yang apabila dituangkan 

dalam dokumen negara menjadi konstitusi atau vervassung ; 



c. Formelegezetze atau undang-undang formal yang pada peraturan 

tersebut dapat ditetapkan suatu ketentuan yang bersifat imperative, 

dalam pengertian pelaksanaan maupun sanksi hukum ; dan 

d. Verordnung en dan autonome satzungen, yakni aturan-aturan 

pelaksanaandan peraturan yang otonom, baik yang lahir dari delegasi 

maupun atribusi (Dardji;1999;21); 

 

4. Bahwa Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm pertama kali disampaikan 

oleh Notonagoro (Jimly; 2006). Pancasila dilihat sebagai cita hukum 

(rechtsidee) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan 

pembentukan hukum positif  untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta 

dapat digunakan untuk menguji hukum positif tersebut.  

Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai staatsfundamental norm, 

maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanannya tidak dapat 

dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.   

Menurut Hamid S. Attamimi dalam karangannya yang berjudul 

”Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia” yang 

membahas Pancasila dari sudut filsafat hukum menyampaikan bahwa ia 

sengaja tidak memakai istilah ideologi dalam karangannya, karena menurutnya 

istilah cita hukum (rechtsidee) lebih tepat, karena ideologi mempunyai konotasi 

program sosial politik yang cenderung menempatkan lain- lainnya termasuk 

hukum sebagai alatnya dan oleh karena itu berada dalam subordinasinya. Cita 

hukum itu tidak lain adalah Pancasila sebagai pokok-pokok pikiran yang 

mewujudkan cita hukum bangsa Indonesia (Hamid;1991; 61); 

 

5. Bahwa kedudukan Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm yang menjadi 

dasar dari pembentukan, penerapan, dan pelaksanan hukum  tidak dapat 

dilepaskan dari nilai-nilai dalam pembentukan dan penerapan hukum positif di 

Republik Indonesia, sehingga pancasila dijadikan parameter tunggal dalam 

seluruh pembentukan hukum Republik Indonesia.  

 



6. Selanjutnya, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, Telah Sah, Pada 

Tanggal 5 April 2003, Undang-undang Advokat Diundangkan Di Jakarta, Pada 

Tanggal 5 April 2003 yang secara filosofi, sosiologis dan yuridis, agar Advokat 

sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam 

menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi 

terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum; berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.  

 

7. Dengan demikian terbukti justru Undang-undang Advokat diundangkan 

antara lain adalah untuk menjamin dan melindungi Advokat sebagai 

profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan 

hukum, sejalan dengan ketentuan pasal 28 D ayat (1)  Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

 

8. Bahwa PIHAK TERKAIT memiliki kepentingan yang sama, yaitu 

bertanggung jawab dalam menegakkan hokum, berkewajiban 

mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempunyai kepentingan 

maupun komitmen kepada Pemerintah untuk selalu memegang teguh dan 

mengamalkan Pancasila secara subtantif, sehingga tercipta masyarakat 

Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa, berprikemanusian yang adil 

dan beradab, serta menjunjung persatuan Indonesia dan berhikmat pada 

permusyawaratan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; 

 

9. Bahwa memperhatikan konten undang-undang Advokat  dihubungkan dengan 
keadaan saat ini di Indonesia sebagaimana kenyatannya yaitu :  
 
(i)   bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan mewujudkan 
tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan;  
 

(ii)   bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari 
luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk 



terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi 
semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi 
manusia;  
 

(iii) Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, 
mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga 
peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa 
hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan 
berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha 
memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan 
hukum. 

 

(iv)  Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam 
menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. 

 

(v) Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar 
pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang  
semakin meningkat,  sejalan  dengan  semakin  berkembangnya kebutuhan hukum 
masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam 
pergaulan antar bangsa. 

 

(vi) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara 
tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut 
antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality 
before the law). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap 
orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil 
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 

 

(vii) Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-
kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan 
masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan 
perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 

 

(viii) Untuk memberi landasan yang kokoh pelaksanaan tugas pengabdian Advokat dalam 
kehidupan masyarakat, maka dibentuk Undang-Undang Advokat;  

 

(ix) Dalam Undang-undang Advokat telah  diatur secara komprehensif berbagai ketentuan 
penting yang melingkupi profesi Advokat, dengan tetap mempertahankan prinsip 
kebebasan dan kemandirian Advokat, seperti dalam pengangkatan, pengawasan, dan 
penindakan serta ketentuan bagi pengembangan organisasi Advokat yang kuat di 
masa mendatang.  Di samping itu diatur pula berbagai prinsip dalam penyelenggaraan 



tugas profesi Advokat khususnya dalam peranannya dalam menegakkan keadilan 
serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya. 

 

10. Maka, PIHAK TERKAIT mempunyai kepentingan terhadap Pokok 

Permohonan Register No. 35/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-

Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat 

terhadap Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, yang bertujuan agar Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat  [Pasal 1 Ayat (4), Pasal 2 

Ayat (1),dan (2), Pasal 3 Ayat (1) huruf f, Pasal 4 Ayat (3), Pasal 7 Ayat (2), 

Pasal 8 Ayat (1) dan (2), Pasal 9 Ayat (1), Pasal 10 Ayat (1) huruf c, Pasal 11, 

Pasal 12 Ayat (1), Pasal 13 Ayat (1) dan (3), Pasal 23 Ayat (2), Pasal 26 Ayat 

(1), (2), (4), (5), (6) dan (7), Pasal 27 Ayat (1), (3),dan (5), Pasal 28 Ayat (1), 

(2) dan (3), Pasal 29 Ayat (1), (2), (4) dan (5), Pasal 30 Ayat (1), Pasal 32 Ayat 

(3) dan (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf, dan Pasal 5 Ayat (2) 

sepanjang frasa organisasi advokat] dinyatakan bertentangan dengan  Pasal 

28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

dan agar dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 

tidak dimaknai PERADI merupakan satu-satunya Organisasi Profesi Advokat 

yang berwenang melaksanakan wewenang yang diatur dalam Undang-

undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 

  

III. KETERANGAN PIHAK TERKAIT SEBAGAI PIHAK YANG BERKEPENTINGAN 

TERHADAP PERMOHONAN No. 35/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian terhadap 

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang 

Advokat terhadap Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut : 

A.   KETERANGAN EKSEPSIONAL TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN 

KONSTITUSIONAL PEMOHON TERHADAP PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG 

ADVOKAT. 

 



1. Bahwa Para Pemohon ternyata tidak dapat membuktikan adanya 
kerugian atau potensi kerugian konstitusional secara langsung terhadap 
UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT, karena : 

 

1) Berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah 

Konstitusi telah menentukan bahwa yang berkualifikasi mengajukan 

Permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pihak yang hak dan atau 

kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang 

yang dimohonkan pengujian yaitu :  

a) Perorangan warga Negara Indonesia ; 

b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang ; 

c) Badan hukum publik atau privat ; atau  

d) Lembaga Negara. 

 

2) Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Undang-

Undang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 

1945, terhadap perihal tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa 

seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang 

mempunyai Kedudukan Hukum dalam Permohonan Pengujian Undang-

Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Pemohon diharuskan terlebih dahulu menjelaskan dan 

membuktikan: 

 

a) Kualifikasinya sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan 

pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 

sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-

Undang Mahkamah Konstitusi ; 

 



b) Hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan oleh 

berlakunya Undang-Undang yang diuji sesuai dengan kualifikasinya 

dalam mengajukan Permohonan ; 

 

c) Kerugian dan atau kewenangan konstitusionalnya sebagai akibat dari 

berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. 

 

3) Berdasarkan  Putusan Mahkamah Konstitusi, yakni Putusan Nomor 

006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dengan secara 

terang telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang 

kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang ditimbulkan karena 

berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat, antara 

lain :  

 

a) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan Undang-Undang 

Dasar 1945 ; 

 

b) Bahwa hak Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon 

telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji ; 

 

c) Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat 

spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang 

menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi ; 

 

d) Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak 

konstitusional dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk 

diuji,  

 

e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkanya permohonan maka 

kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi 

terjadi; 



 

4) Bahwa kedudukan Para Pemohon dalam mengajukan Permohonan No. 

35/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat terhadap Pasal 28 D 

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

adalah sebagai orang perorangan warga Negara RI, mengaku berprofesi 

sebagai advokat maupun calon advokat, yang justru telah mengambil 

keuntungan dengan berlakunya Undang-undang Advokat dan ingin 

lebih jauh dan mendalam berkehendak menguasai dan mendapatkan 

kewenangan mutlak dari berlakunya undang-undang Advokat 

dimaksud,  pura-pura hak konstitusionalnya dirugikan dan dengan 

itikad buruk serta tipu daya berdalih mengajukan pengujian undang-

undang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

 

5) Bahwa oleh karena itu dari suasana batin Para Pemohon dan dari dalil-dalil 

permohonannya, terbukti tidak terdapat kerugian konstitusional secara 

langsung terhadap berlakunya UU Advokat, karena senyatanya 

Pemohon sendiri adalah orang perorangan warga Negara RI yang 

berprofesi sebagai advokat dan konsultan hukum, maupun calon advokat 

yang selama menjalankan profesinya, maupun jenjang/tahapan yang 

ditempuh dan diikuti oleh Pemohon yang berstatus calon advokat, 

mendasarkan pada adanya dan efektivitas berlakunya UU Advokat, 

serta dalam aktifitas-kegiatan profesinya tentu masih memegang 

teguh atau bersesuaian dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dinyatakan oleh 

Pemohon pada butir 1 dan 2 (halaman 10) pada angka IV. Kedudukan 

Hukum (legal standing) & kepentingan konstitusional Para Pemohon ;  

 

6) Sehingga karenanya secara dan menurut hukum Para Pemohon juga 

terbukti secara sah dan meyakinkan mendapat dan memanfaatkan 



adanya perlindungan hukum yang pasti sebagaimana ditentukan pada 

Pasal 28 D ayat (1)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945;  

 

7) Selain itu, kerugian konstitusional Para Pemohon hanya sebatas 

asumsi atau pendapat saja, karena persepsi “secara praksis frase 

organisasi advokat tersebut telah dimanipulasi oleh berbagai pihak 

sehingga memungkinkan munculnya berbagai organisasi Advokat yang 

mengklain dirinya seolah-olah SAH serta BERWENANG sebagai 

pelaksanan wewenang yang diatur dalam Undang-undang Advokat No. 18 

Tahun 2003, adalah asumsi atau pendapat ataupun persepsi yang bersifat 

illusoir atau misleading, dengan tidak mendasarkan pada substansi 

esensial yang terkandung dalam undang-undang Advokat maupun 

makna ketentuan pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;  

 

Sebab senyatanya dengan diundangkanya UU ADVOKAT  a quo Para 

Pemohon justru diuntungkan karena pada zaman sebelum undang-

undang Advokat diundangkan, belum tentu Para Pemohon berhak 

menyandang profesi dan atau disebut sebagai advokat, karena pada 

rezim sebelum diundangkannya undang-undang Advokat, yang 

berhak menyandang profesi advokat HARUS mendapatkan SK dari 

Menteri Kehakiman setelah mendapat rekomendasi dari Mahkamah 

Agung, jika yang diperoleh ijin dari Pengadilan Tinggi, maka hanya 

berhak menjadi “Penasehat Hukum/Pengacara Praktek saja, dan bagi 

yang telah lulus ikut pendidikan kursus Pengacara dan dinyatakan 

lulus dengan memperoleh sertipikat, TIDAK DAPAT diangkat sebagai 

Advokat; 

Jadi dengan adanya undang-undang Advokat, Para Pemohon 

diperkenankan secara hukum untuk melakukan aktifitas baik secara 

perorangan maupun organisasi maupun non organisasi dalam 



melakukan kegiatan yang pada hakekad-subtansinya harus beritikad 

baik dan memegang teguh kode etik profesi advokat, serta tidak 

bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 

ayat (1)  Undang-Undang No. 8 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang 

menyatakan bahwa :  

 
(1) Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan 

mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud 
dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. 

 
(2)  Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam 

nggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 

  

Jo pada Peraturan Peralihan, Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) menyatakan : 

(3) Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia 
(IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia 
(IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara 
Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan 
Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). 

 
(4) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, 

Organisasi Advokat telah terbentuk. 

 

sehingga menurut hukum Para Pemohon harus mengerti dan paham 

bahwa asumsi atau pendapat saja karena persepsi tersebut mempunyai 

perbedaan makna dengan definisi kerugian konstitusional 

sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007; 

 

2. Bahwa Para Pemohon ternyata tidak dapat membuktikan adanya kuasa 
dan atau mengatas-namakan PERADI yang secara substansial dianggap 
mengalami kerugian atau potensi kerugian konstitusional secara 
langsung terhadap UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG 
ADVOKAT, karena : 
 
1). Bahwa dari dalil para pemohon mengaku dirinya dengan legal 

standing “perorangan warga Negara Indonesia yang berprofesi 



sebagai Advokat dan Konsultan Hukum” vide dalil butir 1 halaman 10 

pada angka IV. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon; 

 

2). Bahwa akan tetapi yang menjadi substansi permohonan para 

pemohon adalah “ Pemohon mohon kiranya Majelis Konstitusi 

berkenan menegaskan bahwa PERADI merupakan satu-satunya 

Organisasi Profesi Advokat yang berwenang melaksanakan 

wewenang yang diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003 

tentang Advokat” vide posita permohonan; 

 

3). Bahwa petitum permohonan juga mohon kiranya Majelis Hakim 

Konstitusi yang mulia, menerima dan mengabulkan permohonan 

pemohon dengan petitum butir 2, 3, 4 dan 5 yang pada substansinya 

hamper sama yakni agar Mahkamah Konstitusi menyatakan “frase 

Organisasi Advokat yang diatur dalam  Pasal 1 Ayat (4), Pasal 2 Ayat 

(1),dan (2), Pasal 3 Ayat (1) huruf f, Pasal 4 Ayat (3), Pasal 7 Ayat (2), Pasal 

8 Ayat (1) dan (2), Pasal 9 Ayat (1), Pasal 10 Ayat (1) huruf c, Pasal 11, 

Pasal 12 Ayat (1), Pasal 13 Ayat (1) dan (3), Pasal 23 Ayat (2), Pasal 26 

Ayat (1), (2), (4), (5), (6) dan (7), Pasal 27 Ayat (1), (3),dan (5), Pasal 28 

Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 29 Ayat (1), (2), (4) dan (5), Pasal 30 Ayat (1), 

Pasal 32 Ayat (3) dan (4), Pasal 33, dalam Penjelasan Pasal 3 huruf, dan 

Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 

Tentang Advokat BERTENTANGAN DENGAN Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 

Organisasi Advokat itu PERADI merupakan satu-satunya Organisasi 

Profesi Advokat yang berwenang melaksanakan wewenang yang 

diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat;  

tidak mengikat umum; tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

 



4). Bahwa terbukti para pemohon tidak mendapat kuasa dan atau 

bertindak untuk dan atas nama PERADI mengajukan permohonan a 

quo, sehingga para pemohon tidak berkualitas;  

 

B.  KETERANGAN EKSEPSIONAL TERHADAP OBYEK PERMOHONAN PEMOHON ADALAH BUKAN WEWENANG 

MAHKAMAH KONSTITUSI. 

  

1. Bahwa norma obyek pengujian para Pemohon adalah sebagaimana 

dalilnya tersebut pada halaman 2 s/d halaman 8 dengan NormaPenguji 

sebagaimana tersebut pada halam 8 s/d halaman 9; 

 

2. Bahwa dengan mencermati dalil-dalil dan memaknai jalan piker para 

pemohon, maka Pihak Terkait menyatakan bahwa Permohonan Para 

Pemohon tidak menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, akan tetapi 

merupakan wewenang dari Pembentuk Undang-undang; 

 

3. Bahwa jikapun pendapat Pihak Terkait tersebut butir 2 tidak tepat, maka 

permohonan para pemohon juga tidak menjadi wewenang Mahkamah 

Konstitusi, karena yang dipersoalkan para pemohon adalah mengenai 

legal policy semata yakni : 

merupakan kebijakan hukum terbuka  pembentuk Undang-Undang yang 

sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan 

perkembangan atau upaya legislative review. “Hal ini sepenuhnya 

kewenangan pembentuk Undang-Undang, apapun pilihannya, tidak dilarang 

dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945,”  

 

4. Bahwa  dengan demikian,  permohonan a quo adalah bukan menjadi 

wewenang Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan penafsiran dari 

dari suatu norma hukum, setidaknya merupakan pembentuk undang-

undang sehingga upaya yang dilakukan seharusnya dengan Legislatif 

Riview bukan dengan Pengujian Undang-Undang (Judicial Riview);   



 

  

IV. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERMOHONAN REGISTER No. 

35/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia No. 

18 Tahun 2003 Tentang Advokat terhadap Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

1. Bahwa alas an-alasan permohonan adalah sebagaimana tersebut pada 

halaman 14 s/d 30 angka V. 1. s/d 23.4; 

2. Bahwa para pemohon berdalih a.l tentang :  

(i) - “sangat berkepentingan terhadap organisasi advokat yang sah dan 

secara konstitusional berwenang melaksanakan wewenang yang 

diatur dalam undang-undang No. 18 Tahun 2003”; 

(ii) - “untuk mendapat kepastian hukum akan organisasi advokat yang sah 

dan secara konstitusional berwenang melaksanakan wewenang yang 

serta memiliki wewenang konstitusional” yang diatur dalam undang-

undang No. 18 Tahun 2003; 

(iii) - “Hak konstitusional para pemohon tidak mendapat jaminan kepastian 

hokum, karena perlakunya frase “organisasi advokat” yang diatur 

dalam undang-undang No. 18 Tahun 2003; 

(iv) - “ frase organisasi advokat yang diatur dalam undang-undang No. 18 

Tahun 2003 belum sepenuhnya memenuhi syarat norma hokum 

perundang-undangan yang baik, yaitu bersifat jelas atau tegas, 

padat, dan lengkap atau utuh; 

(v) - “ norma frase organisasi advokat bersifat multi tafsir, atau  Ketua 

Mahkamah Agung RI member tafsiran berbeda yang inkonstitusional 

oleh karena tidak sesuai dengan original intent, atau tujuan 

teleologis pembentukan norma frase organisasi advokat”; 

(vi) - “ Ketua Mahkamah Agung, Prof Dr.H.M.Hatta Ali, SH. MH. Telah pula 

terperosok membuat tafsiran keliru tentang organisasi advokat yang 



dimaksud undang-undang, vide Surat Ketua MA No.: 

073/KMA/Hk.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015; 

(vii) - “ mengemukakan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam 

putusan No. 014/PUU-IV/2006 , No.103/PUU-XI/2013, No.71/PUU-

VIII/2010, No.79/PUU-VIII/2010, No. 112/PUU-XII/2014, No. 36/PUU-

XIII/2015, No.32/PUU-XIII/2015; akan tetapi  dinilai “perlu diperbaiki 

dan disistematisasi agar ujung-ujungnya PERADI lah yang 

merupakan satu-satunya organisasi profesi advokat yang 

berwenang melaksanakan wewenang yang diatur dalam undang-

undang no. 18 tahun 2003 tentang Advokat; 

  

3. Bahwa dalih para pemohon dimaksud sangatlah ambigu, galau, tidak jelas 

secara legal makna “norma hukum” yang hendak dirumuskan dan diraih 

sebagai goal nya suatu permohonan, karena memandang adanya 

“kekuasaan didalam kewenangan” agar PERADI dinyatakan sebagai satu-

satunya organisasi profesi advokat yang berwenang melaksanakan 

wewenang yang diatur dalam undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang 

Advokat, yang –notabene- telah dinikmati secara senyap sembunyi tidak 

transparan dan arogansi dengan berbagai aturan yang melebihi wewenang 

aparatur pemerintahan, sehingga mengakibatkan kenyataan seperti yang 

telah mahfum diakui SAH dalam praktek dan kehidupan berbangsa dan 

bernegara, serta dihormati oleh masyarakat, pemerintah maupun aparat 

penegak hukum dan juga para pencari keadilan; 

4. Bahwa dipandang sangat perlu untuk meluruskan sejarah perjuangan 

Advokat Indonesia, mengemukakan untuk dijadikan bahan kajian secara 

bathiniah, dan dicermati apa sebenarnya itu PERADI; Sehingga tiba pada 

saatnya menyatakan, tidaklah berlebihan jika PIHAK TERKAIT dengan “niat 

suci dan tulus demi keutuhan dalam kesatuan tata kehidupan berbangsa 

dan bernegara dari berbagai latar belakang lintas suku, agama, ras maupun 

politik dan budaya para advokat maupun calon advokat dalam bingkai 



NKRI, dikemukakan tentang apa sebenarnya dan kenapa sampai ada 

PERADI  a.l. sebagai berikut     

 
(i). LATAR BELAKANG PEMIKIRAN POLITIKNYA ADALAH ADANYA  

KETENTUAN :  
      

  BAB XII: KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 32 ayat (4) yang menentukan 
:      “Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah 
berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah 
terbentuk.” 

 
--------------------------Dihubungkan dengan ketentuan :------------------------- 

      
BAB X : ORGANISASI ADVOKAT 

       Pasal 28 
(1) Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas 

dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan 
maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. 

(2) Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat 
dalam nggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 

(3) Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, 
baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah. 

 
          Pasal 29 

(1) Organisasi Advokat menetapkan dan menjalankan kode etik profesi Advokat bagi 
para anggotanya. 

(2)  Organisasi Advokat harus memiliki buku daftar anggota. 
(3) Salinan buku daftar anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 

kepada Mahkamah Agung dan Menteri. 
(4) Setiap 1 (satu) tahun Organisasi Advokat melaporkan pertambahan dan/atau 

perubahan jumlah anggotanya kepada Mahkamah Agung dan Menteri. 
(5) Organisasi Advokat menetapkan kantor Advokat yang diberi kewajiban menerima 

calon Advokat yang akan melakukan magang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1) huruf g. 

(6) Kantor Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan 
pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon advokat yang 
melakukan magang. 

 
          Pasal 30 

(1) Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat adalahyang diangkat 
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. 

(2) Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi 
anggota Organisasi Advokat. 

 

BAB XII: KETENTUAN PERALIHAN 
          Pasal 32 

(1) Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah 
diangkat pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

(2) Pengangkatan sebagai pengacara praktik yang pada saat Undang-Undang ini 
mulai berlaku masih dalam proses penyelesaian, diberlakukan ketentuan 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 



(3) Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat 
Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum 
Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat 
Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), 
Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara 
Syariah Indonesia (APSI). 

(4) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang 
ini, Organisasi Advokat telah terbentuk. 

 

Yang GAGAL atau TIDAK DAPAT DIPENUHI oleh Organisasi - organisasi 

Advokat yang ada saat itu; 

 

(ii) 8 (delapan) organisasi tidak dapat sepakat membentuk organisasi 

advokat sebagaimana dimaksud Undang-undang Advokat. 

 

Bahwa kecenderungan saat itu 8 (delapan) organisasi tidak akan 

dapat sepakat membentuk organisasi advokat sebagaimana dimaksud 

Undang-undang Advokat, maka solusinya dikemukakan oleh seorang 

Advokat Dr. H.Teguh Samudera, SH. MH. setelah berkomunikasi dengan 

pihak Pemerintah tentang bagaimana jika ketentuan peralihan pasal 32 

ayat (4) itu tidak dipenuhi oleh Organisasi Advokat yang ada, dan 

wewenangnya akan diambil oleh Pemerintah, maka kepada sesama rekan 

pengurus organisasi diusulkan agar disepakati satu Organisasi agar 

wewenang yang diberikan undang-undang tetap berada pada organisasi 

advokat;  

Berbagai pendapat dari pengurus organisasi advokat yang disebut 

Pasal 32 ayat (3) menegaskan tidak mudah dan sulit bersatu dalam satu 

organisasi sebagaimana dimaksud undang-undang Advokat, karena 

karakteristik, prinsip perjuangan dan maksud serta budaya organisasi 

masing-masing, sehingga karena waktu sudah semakin mendekat dan 

akan berakhir masa tengang waktu 2 (dua) tahun dari tanggal 5 April 2003 

diundangkannya undang-undang Advokat, maka  Advokat Dr. H.Teguh 

Samudera, SH. MH. menyampaikan usul strategis dan praktis : Sudah jika 

demikian keadaannya kita semua harus sepakat MENYATAKAN DIRI 



TELAH BERSATU DALAM SATU ORGANISASI ADVOKAT APAPUN 

NAMANYA AGAR WEWENANG YANG DIBERIKAN UNDANG-UNDANG 

TIDAK DIAMBIL PEMERINTAH; Dari usulan tersebut akhirnya para 

Pimpinan Organisasi yang tersebut Pasal 32 ayat (3) saling mengadakan 

MUNASLUB akan tetapi putusan nya satu dengan lain Organisasi 

Advokat berbeda-beda dan tidak bulat berkehendak BERSATU DALAM 

SATU ORGANISASI ADVOKAT sebagaimana dimaksud undang-undang 

Advokat; 

 

(iii) DEKLARASI memperkenalkan “nama PERADI pada tanggal 24 Desember 

2004” 

Dari kenyataan tersebut, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal 

masing-masing Organisasi Advokat berkumpul dan rapat bersama, akan 

tetapi juga TIDAK DIDAPAT KATA SEPAKAT dari masing-masing 

Pimpinan Organisasi Advokat untuk melebur BERSATU DALAM SATU 

ORGANISASI ADVOKAT, namapun TIDAK DITETAPKAN sampai rapat 

selesai, yang ada secara nyata adalah secara tidak langsung menerima 

usulan awal dengan “MENYATAKAN DIRI TELAH BERSATU DALAM 

SATU ORGANISASI ADVOKAT”; 

Singkat kata akhirnya demi menghindari ketentuan pasal 32 ayat 

(4) KETENTUAN PERALIHAN tersebut, disepakati nama PERADI untuk 

dideklarasikan dengan mengundang para Pejabat Pimpinan Lembaga 

Penegak Hukum al.: Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, 

Menteri Kehakiman dan lain-lainnya; dan upacara DEKLARASI 

memperkenalkan “nama PERADI pada tanggal 24 Desember 2004” di 

Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan;  

Dengan telah dideklarasikannya NAMA PERADI tersebut, 

pimpinan 8 (delapan) organisasi tersebut Pasal 32 ayat (3) undang-

undang Advokat MASIH SAJA jadi masalah bentuk organisasi, 

pengurus, wewenang masing-masing organisasi yang ada, karena 8 

(delapan) organisasi tersebut TETAP ADA, HIDUP dan menjalankan roda 



organisasinya, TIDAK BUBAR atau MEMBUBARKAN DIRI, sampai saat 

ini; 

 

(iv) Dari kenyataan begitu sulit bersatunya 8 (delapan) organisasi advokat.  

 

Dari sulitnya 8 (delapan) organisasi Advokat  bersatu dalam satu 

organisasi advokat sebagaimana dimaksud undang-undang, maka 

dibuatkan Akta Pendirian : PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA 

disingkat PERADI, dengan anggaran dasarnya termuat dalam Akta No.30 

tanggal 8 September 2005 yang dibuat oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa 

Ng, SE.SH.MH. berkedudukan di Kota Jakarta Pusat; dan ditelepondengan 

dimintalah untuk tanda tangan dari orang-orang yang tersebut didalam akta 

tersebut, diberbagai tempat dan dalam waktu yang berbeda-beda, jadi tidak 

sebagaimana mestinya akta ditanda tangani dihadapan Notaris Buntario 

Tigris tersebut; 

 

(v) PERADI dinyatakan BUBAR pada  tanggal  30  Desember 2008. 

(1) Walaupun telah ada Akta Pendirian PERADI pada tanggal 8 September 

2005, yang berarti TELAH MELAMPAUI/LEWAT WAKTU  2 (dua) TAHUN 

dari tanggal 5 April 2003, (terakhir jatuh pada tanggal 5 April 2005, jadi 

telah lewat 6 bulan), pertengkaran dan perselisihan terus saja 

berlangsung sebagaimana sejak awal mula dibentuknya karena semula 

hanya membentuk NAMA PERADI SAJA, bukan Organisasi Advokat, dan 

pertentangan meningkat sangat tajam,  meruncing dan tidak ada 

kesesuaian pemikiran dan tujuan serta jalannya roda organisasi dalam 

berorganisasi, maka akhirnya 4 (empat) dari 8 (delapan) Organisasi 

Advokat yang semula bersama-sama membentuk NAMA PERADI, 

sepakat MENYATAKAN PERADI BUBAR, karena beberapa pendiri 

menyadari terjadinya kekeliruan, dan dilandasi tanggung jawab 

moral terhadap Para Advokat diseluruh Indonesia, serta menjunjung 

tinggi profesi Advokat yang  Officium Nobile (profesi yang Terhormat);  



 

(2) 4 (empat) organisasi Advokat tersebut adalah  Ikatan Penasehat  Hukum 

Indonesia (IPHI),  I K A D I N (Ikatan Advokat Indonesia),  

Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI), dan  A P S I 

(Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia) yang secara bersama-sama 

sepakat telah MENARIK / MENCABUT dan/atau MEMBATALKAN SEGALA 

PERNYATAAN PEMBENTUKAN PERADI  pada  tanggal  30  Desember 

2008 berdasarkan Akta No. 67 tanggal 30 Desember 2008 yang dibuat 

dihadapan Catur Virgo,SH. Notaris di Jakarta ; 

 

(3) Sehingga sejak tanggal akta dibuat menurut hukum PERADI BUBAR, 

dan karenanya pada tanggal 8 Juni 2009, telah diberitahukan secara 

terbuka kepada publik melalui iklan secara terbuka tentang 

PENGUMUMAN PERADI BUBAR sebagaimana termuat dalam Koran 

Media Indonesia terbitan Senin, tanggal 8 Juni 2009. (copy terlampir);  

 

(4) Walaupun sudah ada pengumuman Peradi BUBAR tersebut, Notaris 

Buntario Tigris Ng,SE,SH,MH. dengan surat permohonannya 

tertanggal 22 Oktober 2009 No.:2632/YYS/BT/X/2009 perihal 

permohonan pengesahan akta pendirian perhimpunan, mengajukan 

PENGESAHAN Akta Pendirian PERADI ke Departemen Hukum Dan 

HAM RI. Terhadap permohonan tersebut, Menteri HUKUM Dan HAM RI 

mengeluarkan Keputusan No. AHU-120.AH.01.06 Tahun 2009 tanggal 

13 Nopember 2009 tentang PENGESAHAN PERHIMPUNAN, dengan 

mendasarkan pada pertimbangan “Mengingat: Pasal 1, Pasal 2, dan 

Pasal 5 Staatsblad 1870 No.64, sebagaimana terakhir diubah dengan 

Staatsblad 1904 No.272 tentang Perkumpulan-perkumpulan 

Berbadan Hukum, pasal 1653 s/d pasal 1665 KUHPerdata, dan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur perkumpulan,  

MEMUTUSKAN, Menetapkan :  



- Pertama: Memberikan Pengesahan Akta Pendirian : PERHIMPUNAN 

ADVOKAT INDONESIA disingkat PERADI dalam Bahasa 

Inggris disebut INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION, 

NPWP.02.275.857.7-021.000, berkedudukan di Jakarta 

Pusat, sebagaimana anggaran dasarnya termuat dalam Akta 

No.30 tanggal 8 September 2005 yang dibuat oleh Notaris 

Buntario Tigris Darmawa Ng, SE.SH.MH. berkedudukan di 

Kota Jakarta Pusat dan oleh karena itu MENGAKUI 

perhimpunan tersebut sebagai BADAN HUKUM pada hari 

pengumuman anggaran dasarnya dalam Tambahan Berita 

Negara RI.  

- Kedua : Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI ini disampaikan kepada 

yang bersangkutan UNTUK DIKETAHUI dan 

DILAKSANAKAN sebagimana mestinya.  

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Nopember 2009. Dan 

ditanda tangani  Pelaksana Tugas Dirjen Administrasi Hukum Umum 

(AHU) an Menteri.  

 

4. Dari uraian latar belakang, niat batin maksud deklarasi pengenalan PERADI 

sampai adanya Akta pendirian yang diminta tanda tangan dimana saja serta 

dinyatakan PERADI bubar oleh 4 (empat) organisasi pembentuknya 

sebagaimana penjelasan tersebut diatas, nyatalah PERADI telah catat  yuridis 

sejak kelahirannya dan tidak memenuhi syarat sebagai organisasi advokat 

karena tidak dibentuk oleh para Advokat sebagai anggotanya, hal 

kenyataan tersebut sebagaimana dinyatakan oleh  Advokat DR. ADNAN 

BUYUNG NASUTION SH. Dalam suratnya ..................... 

 

5. Juga secara singkat,  dalam perjalanan selanjutnya, pada tanggal 3 Oktober 

2014 ditemukannya Surat No.09/DPP.PAWIN/X/2014 perihal :Legalitas 

Badan Hukum Peradi dibuat secara Palsu, dari DPP PERKUMPULAN 



ADVOKAT WANITA INDONESIA (SK MenkumHam RI No.AHU.-

00520.60.10.2014) yang tembusannya dikirimkan ke berbagai Institusi Lembaga 

Tinggi Negara RI, pada intinya isi surat tersebut adalah: 

1) menjelaskan keberadaan peradi selaras dengan uraian diatas, sehingga berpendapat 

Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng,SE.SH.MH. telah menyuruh menempatkan 

keterangan palsu kedalam suatu akta otentik tentang suatu kejadian yang 

kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan 

atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok 

dengan hal yang sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat 

mendatangkan kerugian dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.  

2) Pada tanggal 25 Juni 2010 Pengurus Peradi telah berbohong/membohongi dihadapan 

Ketua Mahkamah Agung RI (up.Harifin A.Tumpa) telah melakukan kesepakatan yang 

pada intinya organisasi advokat yang disepakati dan merupakan satu-satunya wadah 

profesi advokat adalah PERADI dengan menerbitkan surat No.:089/KMA/VI/2010 

perihal ;Penyumpahan Advokat, [yang isi pokoknya : dengan adanya kesepakatan 

antara pengurus Pusat Peradi yang diwakili oleh Ketua Umumnya Dr Otto Hasibuan 

dengan Pengurus Pusat KAI yang diwakili oleh Presidennya Indra Sahnun Lubis,SH.MH. 

pada tanggal 24 Juni 2010 dihadapan Ketua MA, telah melakukan kesepakatn yang pada 

intinya organisasi advokat yang disepakati dan merupakan satu-satunya wadah profesi 

advokat adalah Peradi. Berhubung dengan telah adanya kesepakatn tersebut maka MA 

menyampaikan hal-hal sbb.: 1. Mencabut kembali surat KMA tertanggal 1 Mei 2009 

No.052/KMA/V/2009; 2. Para Ketua PT dapat mengambil sumpah para calon advokat 

yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut 

harus diajukan oleh Pengurus Peradi, sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 

2010. Ditanda tangani Harifin A.Tumpa, Ketua MA RI.]  

Yang mengakibatkan ribuan para Advokat tidak dapat beracara di 

Pengadilan di Seluruh Tanah Air terjadinya “DISKRIMINASI HUKUM 

ADVOKAT”. 

Maka oleh karena itu telah terjadi “KEJAHATAN” dengan sempurna 

harus dilaporkan Pengurus Peradi ke Mabes Polri melanggar pasal 266 

KUHP.(copy terlampir)  



6. Bahwa dengan demikian cukup dapat dipahami oleh para calon Advokat, 

Advokat maupun pihak terkait lainnya tentang legalitas dan dinamika hiruk 

pikuknya perbincangan Organisasi Advokat di Indonesia, hal ini menjadi 

wewenang Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi karena wewenangnya untuk 

menilai mana yang baik, benar, amanah maupun yang mendasarkan pada hati 

nurani dalam membentuk dan menjalankan organisasi advokat yang seharusnya 

mengayomi, melindungi dan tidak mempersulit, tidak menyusahkan maupun 

diskriminasi terhadap anggotanya, apalagi yang berkehendak meniadakan HAK 

ASASI dari masing-masing Advokat anggota organisasi yang ada, hidup dan 

berjalan sesuai dengan Pancasila, Undfang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan Bhineka Tunggal Ika, serta berintegritas dan religius;  

Insyaalloh niscaya, kebenaran itu akan muncul paling akhir dalam suatu 

perjalanan kehidiupan, semoga Allah SWT selalu meridhoi hidup kita. Aamiin….; 

 

7. Bahwa sebagai -ad informandum- kepada Yang Mulia Majelis Hakim 

Konstitusi, sebenarnya pada awal mulanya begitu diundangkannya Undang-

undang Advokat,  Untuk menjalankan tugas yang dimaksud pada Pasal 32 

ayat (3), kedelapan organisasi advokat di atas, pada 16 Juni 2003, setuju 

memakai nama Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI). KKAI pun telah 

menyelesaikan sejumlah persiapan :  

(i) Persiapan pertama yaitu : melakukan verifikasi untuk memastikan nama dan 

jumlah advokat yang masih aktif di Indonesia. Proses verifikasi sejalan dengan 

pelaksanaan Pasal 32 ayat (1) UU Advokat yang menyatakan bahwa advokat, 

penasihat hukum, dan konsultan hukum yang telah diangkat saat berlakunya 

undang-undang tersebut dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur 

undang-undang.  

Sebanyak 15.489 advokat dari 16.257 pemohon dinyatakan 

memenuhi persyaratan verifikasi. Para advokat tersebut telah menjadi 

anggota PERADI lewat keanggotan mereka dalam delapan organisasi 

profesional yang tergabung dalam KKAI. 



Sebagai bagian dari proses verifikasi, dibentuk pula sistem penomoran 

keanggotaaan advokat untuk lingkup nasional yang juga dikenal dengan 

Nomor Registrasi Advokat. Selanjutnya, kepada mereka yang lulus 

persyaratan verifikasi juga diberikan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA). 

Di masa lalu, KTPA diterbitkan oleh pengadilan tinggi di mana advokat yang 

bersangkutan berdomisili. Peluncuran KTPA sebagaimana dimaksud 

dilakukan pada 30 Maret 2004 di Ruang Kusumah Atmadja, Mahkamah Agung 

Republik Indonesia.  

(ii) Persiapan kedua adalah:  pembentukan Komisi Organisasi dalam rangka 

mempersiapkan konsep Organisasi Advokat yang sesuai dengan situasi dan 

kondisi di Indonesia. Kertas kerja dari Komisi Organisasi kemudian dijadikan 

dasar untuk menentukan bentuk dan komposisi Organisasi Advokat yang 

dapat diterima oleh semua pihak. 

(iii) Persiapan ketiga yang telah dituntaskan KKAI adalah:  pembentukan Komisi 

Sertifikasi. Komisi ini mempersiapkan hal-hal menyangkut pengangkatan 

advokat baru. Untuk dapat diangkat menjadi advokat,  selain harus lulus 

Fakultas Hukum, UU Advokat mewajibkan setiap calon advokat mengikuti 

pendidikan khusus, magang selama dua tahun di kantor advokat, dan lulus 

ujian advokat yang diselenggarakan Organisasi Advokat. Peraturan untuk 

persyaratan di atas dipersiapkan oleh komisi ini.  

 

8. Selanjutnya, terbukti Pemerintah tidak pernah menghalangi kebebasan 

masyarakat untuk berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat, 

termasuk “Pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang 

adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” sebagaimana yang 

dipersoalkan para pemohon dalam permohonannya;  

 

9. Bahwa juga secara konsisten Pemerintah menaati secara konsisten 

ketentuan  Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia yang berbunyi : 



Pasal 23 

1) Setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai  keyakinan politiknya 

; 

2) Setiap orang berhak untuk mempunyai, mengeluarkan, dan 

menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau 

tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan 

nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan 

keutuhan bangsa. 

Pasal 24 

1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat, untuk 

maksud-maksud damai; 

2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan 

partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi 

lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan 

penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, 

penegakkan dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.      

 

Yang merupakan perwujudan dari ketentuan Pasal 28, Pasal 28 D ayat 

(1), Pasal 28 E ayat (3), dan Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Selanjutnya, dapat dilihat juga pada Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut 

: 

1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 

2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk 

kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan 



maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas 

hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil 

sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan 

ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 

 

10. Bahwa pembentukan UU Advokat adalah karena kebutuhan dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara di Negara hukum Republik Indonesia sebagaimana 

yang dinyatakan pada konsideran Menimbang huruf : 

i. bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata 
kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan; 

 
b. bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, 

memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk 
terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua 
pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia; 

 
c. bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam 

menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya 
upaya penegakan supremasi hukum; 

 
d. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Advokat yang berlaku saat ini 

sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat; 
 
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan 

huruf d, perlu membentuk Undang- Undang tentang Advokat. 

 
 

11. Bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian secara yuridis, filosofis, historis dan 

sosiologis serta asas manfaat sebagaimaan tersebut diatas, sudah sepatutnya 

Permohonan para PEMOHON a quo HARUSLAH DITOLAK. 

 

PETITUM PIHAK TERKAIT:  

 

Maka berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, sudilah kiranya Yang 

Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan 

memutus Permohonan Pengujian ini berkenan  menjatuhkan putusan dengan amar yang 

berbunyi sebagai berikut : 



1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait ; 

2. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum 

(Legal Standing) dan tidak mempunyai kerugian konstitusional serta 

permohonan para Pemohon bukan wewenang Mahkamah Konstitusi ; 

3. Menyatakan Permohonan para Pemohon Tidak Dapat Diterima (Niet 

Onvankelijk Verklaard);  

A t a u   s e t i d a k – t i d a k n y a : 

1. Menerima Permohonan PIHAK TERKAIT Terhadap Permohonan 

Register No. 35/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat terhadap 

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 ; 

 

2. Menerima dan mengabulkan seluruhnya petitum PIHAK TERKAIT 

terhadap Permohonan Register No. 35/PUU-XVI/2018 tentang 

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 

Tentang Advokat terhadap Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;  

3. Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 

tentang Advokat [ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4288] konstitusional dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat 

sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

 

4. Menolak permohonan para Pemohon Register No. 35/PUU-XVI/2018 

tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 

Tahun 2003 Tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara keseluruhan; 

 



5. Memerintahkan Pemuatan Amar Putusan Majelis Hakim Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan Pihak 

Terkait terhadap pengujian, dicatatkan dalam Berita Negara Republik 

Indonesia, sebagaimana seharusnya. 

 

Atau apabila Yang Mulia Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim 

Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono); 

  

 

Jakarta,   22  Mei  2018. 

 

Hormat kami, 

Pihak Terkait 

DPP FERARI “FEDERASI ADVOKAT REPUBLIK INDONESIA” 

 

 

 

 

DR(Yuris) DR(Mp). H. TEGUH SAMUDERA, SH. MH.         KORES TAMBUNAN, SH. MH. 

Ketua Umum                                                                                    Sekretaris Jenderal   
 

 

 


