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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teori 

1. Tinjauan Terkait Advokat 

Advokat secara istilah adalah seorang yang melaksanakan kegiatan advokasi 

yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan seseorang atau kelompok orang 

untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak-hak, maupun kewajiban klien 

seseorang atau kelompok berdasarkan aturan yang berlaku menurut Undang-

Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat antara lain:  

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam 

maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan 

ketentuan Undang-Undang ini.  

2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan 

konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, 

mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk 

kepentingan hukum klien. 

Pengertian lainnya yang terdapat pada Kode Etik Advokat Indonesia yaitu:  

a. Advokat adalah 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. 
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b. Honorarium adalah pembayaran kepada Advokat sebagai imbalan jasa 

Advokat berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian dengan kliennya.” 

Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat menurut pasal satu ayat 

2. Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat meliputi memberikan 

konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, 

membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. 

Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh Advokat kepada masyarakat atau 

kliennya, sesungguhnya mempunyai landasan hukum. Perihal bantuan hukum 

termasuk didalamnya prinsip “equality before the law” dan “acces to legal 

councel”. Pemberian batuan hukum tersebut tentu dengan mendapatkan 

honorarium atau imbalan atas jasa hukum yang diterima berdasarkan kesepakatan 

dengan klien atau memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada klien yang 

tidak mampu. Klien dapat berupa orang, badan hukum atau lembaga lain yang 

menerima jasa hukum dari seorang advokat. 

Dalam menjalankan profesinya advokat dilarang membedakan perlakuan 

terhadap kliennya berdasarkan  a. jenis kelamin, agama, politik, keturunan, rasa 

tau latar belakang social dan budaya, b. Advokat tidak dapat diidentikan dengan 

kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau 

masyarakat, c. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau 

diperoleh dari kliennya sehubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh 

undang-undang, d. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma 

kepada pencari keadilan yang tidak mampu, e. Advokat wajib untuk tunduk dan 

patuh terhadap kode etik provesi advokat, f. Advokat berhak atas kerahasiaan 
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hubungannya dengan klien termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya 

terhadap penyitaan dan pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas 

komunikasi elektronik advokat, g. Advokat berhak menerima honorarium atas jasa 

hukum yang telah diberikan kepada Kliennya dan h. Besarnya honorarium atas 

jasa hukum sebagaimana dimaksud, ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua 

belah pihak.9  

Pada dasarnya Advokat merupakan profesi bebas dalam arti tidak ada batas 

kewenangan dalam melakukan bantuan, pembelaan, perwakilan, atau 

pendampingan terhadap kliennya. Kewenangan Advokat dalam memberikan 

batuan hukum kepada klien dalam perkara pidana diatur dalam Kitab Undang 

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai bantuan hukum. Demikian 

juga Advokat bebas melakukan tugasnya, baik yang berkaitan dengan 

kewenangan materi hukum atau wilayah praktek di lembaga peradilan manapun.10 

Sebagai penegak hukum advokat memiliki hak, kewajiban dan tanggung 

jawab sesuai dengan aturan perundang-undangan advokat. Kemandirian dan 

kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat, tentu harus diikuti oleh adanya 

tanggungjawab masing-masing advokat dan Organisasi Profesi yang 

menaunginya. Pengaturan mengenai pengawasan dilakukan oleh Organisasi 

Advokat menurut Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 

tentang Advokat. Bertujuan Untuk menjaga agar para Advokat tidak mengabaikan 

                                                             
9 Agus Raharjo & Sunarnyo. Op.cit. hal. 15. 
10 Dwi Nurdiansyah Santosa. 2009. Analisis Yuridis Hak Imunitas Dan Malpraktek 

Advokat Serta Implementasinya Di Kota Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 
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keluhuran martabatnya atau tugas jabatannya, tidak melakukan pelanggaran 

terhadap pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, tidak melanggar sumpah 

jabatan dan tidak melanggar norma kode etik profesinya. Sedangkan penindakan 

adalah penerapan sanksi administratif.11 

Ketentuan Pasal 6 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat misalnya 

menentukan bahwa advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan: 1) 

mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya; 2) berbuat atau 

bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya; 3) 

bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang 

menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, 

atau pengadilan; 4) berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, 

kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya; 5) melakukan pelanggaran 

terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela; dan 6) 

melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.12 

 Menurut Notohamidjojo, dalam melaksanakan kewajibannya, profesional 

hukum perlu memiliki: 13 

1. Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara formal belaka 

melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani. 

2. Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan 

masyarakat. 

3. Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan 

dalam suatu perkara konkret. 

                                                             
11 Ibid. Hal. 55 
12 Franciscus Xaverius Raditya Wicaksono. 2014. Jurnal Penegakan Kode Etik Profesi 

Advokat Dalam Pendampingan Klien Perkara Tindak Pidana Korupsi. Fakultas Hukum. 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hal. 2.  
13 Abdulkadir Muhammad. 1991. Etika Profesi Hukum. Bandung. Penerbit Citra Aditya 

Bakti. Hal. 66.   
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4. Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya dan 

menjauhi yang tidak benar dan tidak patut. 

 Dengan sikap-sikap tersebut maka bukan masyarakat mempunyai harapan 

besar terhadap pelakasana profesi hukum agar selalu didasari dengan nilai moral 

yaitu nilai kemanusiaan,  nilai keadilan, nilai kepatuhan, nilai kejujuran untuk 

meningkatkan pelayanan publik,serta pengembangan kualitas keahliaan dan 

keilmuan.  Nilai moral tersebut seharusnya dapat berlaku pada seluruh profesi 

termasuk profesi advokat dalam membela dan mendampingi kliennya dalam 

mencari keadilan.Sebagai kelompok profesi yang berkenaan dengan bidang 

hukum. Pengemban profesi hukum tersebut bekerja secara profesional dan 

fungsional, disamping itu harus memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, 

ketekunan, kritis, dan pengabdian yang tinggi. 

 Advokat mempunyai hak imunitas atau hak kekebalan, yakni tidak dapat 

dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya 

dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan terhadap klien di pengadilan, 

lembaga peradilan lainnya, atau dalam dengar pendapat di Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia.  

 Beberapa pasal dalam Undang-Undang Advokat hanya memberikan 

kekebalan terhadap Advokat dalam menjalankan profesinya dengan “itikad baik”. 

Dalam hal ini dibuktikan bahwa Advokat tersebut dalam menjalankan profesinya 

tidak dengan itikad baik, yang bersangkutan dapat dituntut baik secara perdata 

maupun pidana.  
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 Hak Imunitas adalah kebebasan dari Advokat untuk melakukan atau tidak 

melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat, 

keterangan, atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan tugas profesinya, 

sehingga karenanya, dia tidak dapat dihukum (pidana atau perdata) sebagai 

konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya itu.  Hak imunitas diatur dalam 

Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. 

Hak imunitas tersebut diberikan oleh Undang-Undang Advokat kepada para 

Advokat, baik hak imunitas di luar sidang pengadilan maupun hak imunitas di 

dalam sidang pengadilan. 

 Pengawasan terhadap sebuah lembaga atau profesi apapun diperlukan untuk 

menjamin terselenggarakannya kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan dan 

perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dapat dilakukan baik secara 

preventif untuk mencegah penyimpangan lebih dini maupun bersifat kuratif 

sebagai tindakan setelah terjadi penyimpangan. Pengawasan sehari-hari atas 

advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat, ketentuan lebih lanjut diatur dengan 

keputusan Organisasi Advokat. 

2. Tinjauan Terkait Penyidikan dan Penyidik 

 Salah satu rangkaian proses hukum dalam menyelesaikan perkara tindak 

pidana korupsi adalah dilakukannya penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 

terhadap pihak yang bersangkutan. Salah satu hal yang paling penting dalam sutu 

tindakan pemberantasan korupsi adalah pada tahap penyidikan. Penyidikan 

menjadi penting dalam rangakaian proses hukum yang harus dilalui ketika adanya 
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suatu kasus untuk mengungkap terbuti atau tidaknya dugaan terhadap suatu tindak 

pidana. 

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu 

sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian No. 13 Tahun 1961. 

Penyidikan merupakan suatu istilah yang sejajar dengan opsporing dalam bahasa 

belanda dan criminalinvestigation dalam bahasa Inggris.14 Pasal 1 angka 2 

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana) menjelaskan tentang penyidikan, yang berbunyi  

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan meurut cara 

yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti 

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan 

guna menemukan tersangkanya”. 

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP diatas, menjelaskan bahwa 

yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari 

bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan 

pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar terjadi. 

Atau sebagai upaya polisi yang menjadi penyidik untuk mencari dan mengungkap 

keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana 

atau peristiwa kejahatan yang dilakukan oleh seseorang namun belum diketahui 

siapa pelakunya. 

                                                             
14Andi Hamzah. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. 

hal. 120. 
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Dalam bahasa Belanda penyidikan disamakan dengan opsorsing. Menurut 

de Pinto yang dikutip oleh Bambang Tri Bawono menyebutkan bahwa penyidikan 

adalah  “Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh 

undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang 

sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum”.15 

Dari beberapa pengertian tentang penyidikan yang telah disebutkan diatas 

dapat disimpulkan bahwa proses penyidikan merupakan suatu tindakan  yang 

menjadi langkah awal penyelesaian penyelidikan suatu tindak pidana. Dari 

pengertian tersebut hal-hal yang menjadi bagian dari penyidikan antara lain adalah 

ketentuan tentang terjadinya delik, ketentuan tentang alat bukti, pemeriksaan 

ditempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penggeledahan, 

penahanan sementara, penyitaa, pemeriksaan dan intrograsi, berita acara, 

pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan apabila berkas belum lengkap 

maka dapat dikembalikan kepada penyidik untuk disempurnakan. Pasal 6 ayat (1) 

KUHAP mengartikan penyidik sebagai berikut Penyidik adalah:16 

a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia; 

b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 

undang-undang. 

 Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b diatas memberikan pengertian yang 

jelas tentang siapa saja yang dapat menjadi penyidik tindak pidana. Penyidik 

                                                             
15 Bambang Tri Bawono. 2011. Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Dalam 

Pemeriksaan Pendahuluan. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 245. Hal 62 
16 Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana 
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tindak pidana terdiri atas dua komponen, yaitu penyidik Polri dan penyidik 

pegawai negeri sipil (PPNS), letak perbedaan anatar keduanya adalah terletak 

pada kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam undang-undang. 

 Rangkaian tindakan penyidikan oleh penyidik menyebabkan adanya 

pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia yang diperbolehkan oleh undang-

undang demi penegakkan hukum untuk memulihkan keseimbangan kepentingan 

individu dan kepentingan umum yang telah terganggu akibat dari adanya suatu 

tindak pidana. Namun penyidik harus tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

undang-undang hukum acara agar tidak melanggar hak-hak pokok dari pihak yang 

bersangkutan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut maka penyidik harus 

memperhatikan asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia, antara lain :  

a. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, 

dituntut dan atau diadili sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah 

sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan 

keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap  

b. Peranan dimuka hukum yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka 

hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.  

c. Hak memberi bantuan atau penasihat hukum yaitu setiap orang yang 

tersangkut perkara tindak pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh 

bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan 

pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan 

sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib diberitahukan 

tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan 

bantuan hukum atau perkara itu wajib didampingi penasihat hukum. 

d. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur,dan tidak 

memihak.  

e. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan 

berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh 

Undang-undang dan hanya dalam cara ditentukan oleh Undang-undang. 

f. Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan 

dengan memberikan keterangan secara bebas dan selanjutnya untuk segera 

diajukan ke penuntut umum. 
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g. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili disidang pengadilan 

tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai 

orangnya atau hukumnya dan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi.17  

 Penyidikan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi melibatkan 

beberapa lembaga penegak hukum. Kewenangan penyidikan yang diberikan 

kepada Kepolisian diatur dalam Pasal 24 ayat 1 huruf g undang-undang No.2 

tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang didalamnya 

menjelaskan bahwa  kepolisian bertugas melakukan penyidikan dalam setiap 

tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana. Sedangkan kewenangan 

penyidikan pada jaksa selain yang  telah diuraikan diatas, dijelaskan dalam 

Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 

bahwa kewengan penyidikan oleh Kejaksaan ditentukan dalam Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 dan 

undang-undang KPK. Selain itu terdapat lembaga negara yang bersifat 

independen yaitu KPK telah dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 

tahun 2002 tentang Komisi Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Lembaga KPK memiliki kewenangan penyidikan khusus terhadap tindak 

pidana korupsi sesuai dengan Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 30 tahun 

2002 tentang Komisi Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi. Kwenangan yang 

dimiliki KPK mempunyai batasan untuk menghindari tumpang tindih dengan 

kewenangan yang dimiliki Kepolisian dan Kejaksaan. Dalam pasal 11 Undang-

                                                             
17 Leden Marpaung. 1992. Proses Penegakan Perkara Pidana. Jakarta. Penerbit Sinar 

Grafika. hal. 43. 
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Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemerantasan Tindak Pidana 

Korupsi menentukan bahwa18: 

a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain 

yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakuka oleh aparat 

penegak hukum atau penyelenggara negara; 

b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau 

c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu milyar 

rupiah). 

Bilamana tindak pidana korupsi tersebut tidak memenuhi peraturan diatas 

maka diserahkan  untuk ditangani oleh aparat penegak hukum lainnya seperti 

Kepolisian atau Kejasaan. Selain itu KPK berhak mengambil alih penyidikan 

yang dilakukan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan sesuai dengan Pasal 8 ayat 2 

Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemerantasan Tindak 

Pidana Korupsi namun tetap dengan sesuai syarat dalam Pasal 9 Undang-undang 

Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi 

Dengan demikian pada saat terdapat suatu perkara tindak pidana korupsi 

maka kewenangan penyidikan dilakukan oleh beberapa lembaga penegak hukum 

yaitu pihak kepolisian diatur dalam Pasal 24 ayat 1 huruf g undang-undang No.2 

tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik, kewenangan penyidikan oleh 

kejaksaan dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu terdapat lembaga negara yang bersifat 

independen yaitu KPK telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 

tahun 2002 tentang Komisi Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi.  

                                                             
18 Pasal 11 Undang-undang  Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemerantasan Tindak 

Pidana Korupsi 
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3. Tinjauan Terkait Perbuatan yang Dikategorikan Sebagai Tindakan 

Menghalangi Proses Penyidikan (Obstruction Of Justice)  

 Obstruction of justice merupakan salah satu jenis perbuatan pidana 

contempt of court. Obstruction of justice merupakan perbuatan yang ditujukan 

ataupun yang mempunyai efek memutarbalikkan, mengacaukan fungsi yang 

seharusnya dalam suatu proses peradilan. Beberapa contoh adalah untuk 

menentang suatu perintah diluar pengadilan secara terbuka, lainnya adalah usaha 

untuk mengadakan penyuapan terhadap seorang saksi ataupun mengancam saksi 

agar supaya saksi tersebut meniadakan ataupun untuk memalsukan keterangan 

yang diberikan. Obstruction of justice merupakan gangguan terhadap proses 

peradilan dimana terdapat usaha mengurangi kebaikan (fairness), ataupun 

efisiensi dari proses peradilan maupun terhadap lembaga peradilan.19 

 Melihat pengertian mengenai obstruction of justice diatas, maka terdapat 

batasan dan kriteria dari tindak pidana tersebut. Oleh karena itu tidak heran jika 

Ellen Podgor mengatakan bahwa “for the presecutor, the crime of obstruction of 

justice is an offense that is relatively easy to prove. This is in part because the 

statue does not require an actual obstruction. Dengan kata lain, tindakan 

menghalangi proses hukum, tidaklah mengharuskan bahwa perbuatan itu memang 

telah mengakibatkan suatu proses hukum terhalangi atau terhambat oleh 

perbuatan pelaku, melainkan hanya disyaratkan adanya maksud atau niat dari 

pelaku untuk menghalangi proses hukum. Dalam dokrin hukum pidana, rumusan 

                                                             
19Allivia Putri Gandini. 2018. Kebijakan Kriminalisasi Obstruction Of Justice Sebagai 

Delik Korupsi Dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undnag Nomor 20 tahun 

2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. diakses 8 Juli 2018  
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tindak pidana seperti ini menjadikan tindak pidana tersebut sebagai delik formil, 

yaitu perbuatan yang dianggap telah terjadi dengan terpenuhinya unsur-unsur 

perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut, tanpa perlu adanya akibat 

perbuatan dimaksud.20 

 Secara normatif perbuatan menghalangi proses peradilan telah diatur 

dalam peraturan perundang-undangan di indonesia, termasuk dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana maupun Hukum Pidana Khusus.21 Terdapat 

beberapa pasal yang paling relevan sebagai tindakan obstruction of justice, 

diantaranya adalah :  

a. Pasal 216 KUHP mengatur perbuatan yang secara khusus dapat 

menghalangi proses hukum suatu tindak pidana, terdapat dalam ayat : (1) 

yang menentukan bahwa : “barang siapa dengan sengaja tidak menuruti 

perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh 

pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan 

tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut untuk 

memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja 

mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna 

menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang 

pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan 

dua minggu atau denda paling banyak Sembilan ribu rupiah.”  

                                                             
20 Ibid. 
21Shinta Agustina. Tindakan Menghalangi Proses Peradilan (Tindak Pidana Korupsi),. 

http://acch.kpk.go.id/document/10157/1251583/Tindakan+Menghalangi+Proses+Peradilan+TPK_

Shinta +Agustina.pdf. diakses 17 Juni 2018  
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b. Pasal 221 KUHP menentukan bahwa : “Diancam dengan pidana penjara 

paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu 

rupiah: (1). Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang 

melakukan kejahatan atau dituntut karena melakukan kejahatan, atau barang 

siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau 

penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian atau oleh orang lain yang 

menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara 

waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian.” (2). Barang siapa setelah 

dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya atau 

untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau 

penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-

benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-

bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan 

oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang 

menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara 

waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian.”  

 Selain diatur didalam KUHP, tindakan obstruction of justice juga diatur 

dalam hukum pidana khusus. Beberapa ketentuan hukum pidana khusus yang 

mengatur mengenai tindakan obstruction of justice adalah Undang-undang 

pemberantasan tindak pidana korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 

20 Tahun 2001) Dalam undang-undang ini, obstruction of justice diatur dalam 

Bab III tentang Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidan 

Korupsi. Bab ini terdiri dari 4 pasal, yaitu pasal 21 sampai dengan pasal 24.  
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4.  Tinjauan Terkait Pertanggungjawaban Pidana 

Berpangkal tolak pada asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana yaitu 

tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Geen straf zonder schuld; Actus non facit 

reum nisi mens sist rea). Meskipun asas ini tidak tersebut langsung dalam hukum  

tertulis Indonesia. Namun dalam hukum tidak tertulis Indonesia asas ini berlaku. 

Dalam hukum pidana fiskal dalam menentukan pertanggungjawaban tidak melihat 

dari kesalahan. Sehingga ketika terdapat seseorang yang melanggar maka orang 

yang bersangkutan akan menerima pidana denda atau dirampas. 

“Moeljatno mengemukakan suatu pandangan yang berkaitan dengan asas 

tersebut atau dalam hukum pidana Indonesia disebut sebagai teori dualistis. Pada 

pokok ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana”.22 

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat 

(liability based on fault), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur 

suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan menjadi sebuah faktor yang 

menentukan adanya pertanggungjawaban pidana. Karena suatu perbuatan tidak 

dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila tidak terdapat kehendak jahat. 

Teori pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana 

membawa beberapa konsekuensi. Hal ini pertama-tama berpengaruh terhadap 

pengertian tindak pidana itu sendiri. Kesalahan sebagai faktor penentu adanya 

pertanggungjawaban pidana karenanya harus dikeluarkan dari pengertian tindak 

pidana. Pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik perbuatan yang 

dilarang dan diancam dengan pidana.23  

                                                             
22 Dr.Chairul Huda, S.H., MH. 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju 

Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Ed.1 Cet 2. Jakarta. Peberbit 

Kencana. Hal. 6 
23 Ibid. Hal. 25 
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Tentang kesalahan Molejatno mengutip dari Simons menjelaskan bahwa :24 

Kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang 

melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut 

dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat 

dicela karena melakukan perbuatan tadi.  

Dan ucapan ini ternyata bahwa untuk adanya suatu kesalahan harus 

dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana. 

Pertama : adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu, dan 

Kedua : adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan 

perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan tadi.25 

Dengan demikian kesalahan  dapat diartikan sebagai dicelanya pembuat 

tindak pidana, karena sebenarnya pembuat tindak pidana itu dapat berbuat lain. 

Dicelanya subjek hukum karena melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan 

pada mereka yang keadaan batinnya normal yaitu ditentukan dengan 

kemampuannya untuk membedakan perbuatan yang boleh dilakukan atau tidak 

boleh dilakukan. Pertimbangan atas keadaan batin dari pembuat tindak pidana 

sangat penting sebagai dasar untuk adanya kesalahan. Apabila dilihat dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pasal 44 ayat (1) hanya 

merumuskan secara negatif, mempersyaratkan kapan seseorang dianggap tidak 

mampu bertanggung jawab dengan berdasarkan dua alasan yaitu jiwanya cacat 

                                                             
24 Prof. Moeljatno, SH. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan ke-8. Jakarta. Penerbit 

PT. Rineka Cipta. Hal. 17  
25 Ibid. 
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dalam tumbuhnya dan jiwanya terganggu karena penyakit. Sehingga ketika 

pembuat tindak pidana tidak memenuhi dua alasan tersebut maka pembuat tindak 

pidana memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya 

sesuai dengan hukum pidana yang berlaku.  Selain itu pengecualian terhadap 

pertanggungjawaban pidana juga terdapat dalam pasal 48, pasal 49 KUHP.  

Kesalahan sebagai faktor penentu dalam menentukan dapat tidaknya 

seseorang di pertanggungjawabkan secara pidana dapat dibedakan dalam dua 

bentuk, yaitu kesalahan dalam bentuk kesengajaan (dolus atau opzet) dan 

kesalahan dalam bentuk kealpaan (culpa).  “Dalam Criminal Wetboek (Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan: “ Kesengajaan adalah 

kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang 

dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”.26 

Secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) 

bentuk kesengajaan (opzet), yakni :27 

c. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) 

d. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn) 

e. Kesengajaan dengan keinsfan kemungkinan (dolus eventualis) 

Sedangkan menurut Prof.Simons menerangkan “kealpaan” tersebut sebagai 

berikut:28 

“Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati 

melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. 

                                                             
26 Leden Marpaung. 2009. Asas Teoritik Praktik Hukum Pidana. Jakarta. Penerbit Sinar 

Grafika. Hal. 13 
27 Ibid. Hal. 15 
28 Ibid. Hal. 25 
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Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih 

mungkin juga trejadi kealpaan jika berbuat itu telah mengetahui bahwa dari 

perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-

undang”.  

 

Pada umumnya, kealpaan (culpa) dibedakan atas :29 

1. Kealpaan dengan kesadaran (beswute schuld). Dalam hal ini, si pelaku telah 

membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi 

walaupunia berusaha untuk mencegah, toh timbul juga akibat tersebut. 

2. Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld). Dalam hal ini, si pelaku 

tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang 

dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya 

memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat. 

Kemudian yang menjadi persoalan adalah apakah seorang advokat mampu 

bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah melakukan tindak pidana 

menghalangi proses penyidikan tindak pidana korupsi. Kesalahan dalam arti 

seluas-luasnya meliputi pertama, pembuat tindak pidana memiliki kemampuan 

bertanggung jawab (schuldfahigkeit atau zurechunungsfahigkeit) artinya keadaan 

advokat tersebut harus normal.  Kedua, hubungan perbuatan antara pembuat 

dengan sikap batin terdapat unsur yang berupa sengaja (dolus) atau kealpaan 

(culpa), Disini dipersoalkan sikap batin seorang advokat terhadap perbuatannya. 

Ketiga, Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan 

pemaaf meskipun apa yang disebutkan unsur kesalahan pertama dan unsur 

kesalahan kedua ada, ada kemungkinan bahwa keadaan yang mempengaruhi 

advokat melakukan tindak pidana sehingga kesalahannya hapus misalnya dengan 

melakukan suatu perbuatan dibawah paksaan.  

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai “toereken-

baarheid,” “criminal reponsibilty,” “criminal liability,” pertanggungjawaban 

                                                             
29 Ibid. Hal. 26 
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pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di 

pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di 

lakukanya itu.30 

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban seseorang 

terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Lebih tepatnya, yang 

dipertanggungjawabkan oleh orang tersebut adalah tindak pidana yang telah 

diperbuatnya. Namun dalam hukum pidana tidak semua orang yang melakukan 

tindak pidana akan dipidana. Hal ini berkaitan dengan adanya alasan pembenar 

dan alasan pemaaf yang merupakan suatu alasan tidak dapat dipidananya 

seseorang karena orang tersebut secara hukum dapat dimaafkan. Sehingga dasar 

dari pertanggungjawaban pidana adalah terdiri dari 4 unsur yaitu; 

a. Melakukan perbuatan; 

b. Mampu bertanggungjawab; 

c. Dengan sengaja atau kealpaan; 

d. Tidak ada alasan pemaaf. 

Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada 

tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada 

hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk 

bereaksi terhadap pelanggaran atas suatu perbuatan tertentu. Sebelum adanya 

pertanggungjawaban haruslah diperhatikan pula apakah perbuatan tersebut telah 

benar melanggar norma yang hidup dalam masyarakat atau telah melanggar 

                                                             
30 S.R Sianturi. 1996. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapanya,Cet IV. 

Jakarta. Penerbit Alumni Ahaem-Peteheam. hlm .245 
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peraturan hukum yang ada karena adanya pertanggungjawaban pidana juga 

ditentukan dari asas legalitas. Dengan adanya  pertanggungjawaban pidana 

diharapkan mampu mencegah dilakukannya tindak pidana demi menegakkan 

hukum mewujudkan keamanan masyarakat, menyelesaikan konflik yang timbul 

akibat tindak pidana, serta memulihkan keseimbangan. 

Dari penjelasan diatas apabila dikaitkan dengan bentuk 

pertanggungjawaban pidana seorang advokat yang melakukan tindak pidana 

dalam menjalankan profesinya harus dilihat dari kesalahan yang dilakukan 

advokat tersebut sehingga ia dipandang telah melakukan perbuatan yang 

memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Kesalahan berpengaruh besar terhadap 

pertanggungjawaban pidana karena kesalahan merupakan unsur dari pertanggung 

jawaban pidana.  

5. Tinjauan Terkait Tindak Pidana Korupsi 

“Korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara 

(perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain”.31 

Pengertian “korupsi” berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 

jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi : 32 

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 

merugikan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana 

penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 

                                                             
31 https://kbbi.web.id/korupsi diakses pada 13 Mei 2018 
32 Pasal 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

https://kbbi.web.id/korupsi
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dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)” 

Berdasarkan pasal tersebut unsur dari tindak pidana korupsi antara lain: 

a. Setiap orang; 

b. Memperkaya diri sediri, orang lain, atau korporasi; 

c. Dengan cara melawa hukum; 

d. Dapat merugikan Negara dan perekonomian Negara.  

Di dalam Black’s Law Dictionary dalam bukunya Marwan Effendi 

menjelaskan tentang korupsi yaitu:33 

 “Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan suatu 

keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari 

pihak lain, secra salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk 

mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, 

bersamaan dnegn kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain”. 

Menurut Ermashadjaja pengertian Korupsi diklasifikasikan menjadi 4 jenis, 

yaitu sebagai berikut :34 

a. Discretionery corruption, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya 

kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat 

sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota 

organisasi; 

b. Illegal corupption, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan 

bahasa atau mekasud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu; 

c. Mercenary corruption, ialah jenis tindakan pidana korupsi yang dimaksud 

untuk memeperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan 

wewenang dan kekuasaan; 

d. Ideological corruption, ialah jenis korupsi illegal maupun discretionery 

yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. 

 

Dari beberapa definisi tersebut diatas nampak bahwa tindak pidana korupsi 

memiliki pengertian yang luas. Terkait hal itu,  terdapat bentuk-bentuk dan 

                                                             
33 Marwan Effendy. 2012. Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan 

Hukum Pidana. Jakarta. Penerbit Referensi. Hal.80 
34 Ermansjah Djaja, 2010, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Jakarta, Sinar Grafika. Hal.22 
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perbuatan menyimpang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam 

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 

tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur setidaknya 8 

(delapan) delik yang berkaitan dengan tidank pidana korupsi: 

a. Kelompok delik yang dapat merugikan perekonomian negara atau keuangan 

negara; 

b. Kelompok delik penyuapan aktif maupun pasif; 

c. Kelompok delik penggelapan dalam jabatan; 

d. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan; 

e. Kelompok delik pemalsuan; 

f. Kelompok delik gratifikasi; 

g. Kelompok delik pemborongan, leveransir, dan rekanan. 

h. Kelompok delik yang menghalangi penanganan hukum tindak pidana 

korupsi. 

Korupsi merupakan suatu perbuatan  yang mana terdapat sebab-sebab 

yang melatar belakangi perbuatan tersebut. Andi Hamzah membuat sebuah 

hipotesis terkait sebab terjadinya tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut:35 

a. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan 

kebutuhan yang makin hari makin meningkat; 

b. Latar belakang kebudayaan atau kultur di Indonesia; 

c. Manajemen yang kurang baik dan control yang kurang efektif dan efisien; 

d. Modernisasi. 

                                                             
35 Andi Hamzah.2005.  Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan 

Internasional. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada. Hal. 13 
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Dipandang dari GONE Theory yang dikemukakan oleh Jack Bologne yang 

dikutip oleh R. Diyatmiko Soemodihardio, bahwa faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya korupsi adalah :36 

a. Greeds (keserakahan) yang berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang

secara potensial ada di dalam diri setiap orang;

b. Opportunities (kesempatan) yang berkaitan dengan keadaan organisasi,

instansi atau masyarakat, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang

untuk melakukan korupsi;

c. Needs (kebutuhan) yang terkait dengan faktor kebutuhan individu guna

menunjang hidupnya yang layak; dan

d. Exposures (pengungkapan) yaitu faktor yang berkaitan dengan tindakan,

konsekuensi atau resiko yang akan dihadapi oleh pelaku. apabila yang

bersangkutan terungkap melakukan korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan

hak ekonomi masyarakat sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi 

digolongkan menjadi kejahatan biasa (ordinary crime) namun telah menjadi 

kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Selain itu korupsi sering disebut 

sebagai kejahatan White Collar Crime yaitu kejahatan yang justru dilakukan oleh 

orang-orang yang dipandang terhormat bahkan memiliki kekayaan yang 

berlimpah karena mempunyai kedudukan penting di pemerintahan atau 

perekonomian Korupsi menjadi kejahatan yang dampaknya sangat luar biasa yaitu 

menyebabkan kerugian negara dan menyengsarakan kehidupan masyarakat. 

Tindak pidana korupsi menjadi sebuah kejahatan yang secara kualitas 

maupun kuantitasnya selalu mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah 

kejahatan ini akan berpengaruh terhadap kualitas kesejahteraan masyarakat. 

Dampak korupsi yang demikian besar menjadi sebuah masalah  yang serius yang 

harus menjadi tanggungjawab bersama untuk memberantas kejahtan tersebut. 

36 R. Dyatmiko Soemodihardjo. 2008. Mencegah dan Memberantas Korupsi Mencermati 

Dinamikanya di Indonesia. Jakarta. Penerbit Prestasi Pustaka Publisher. hal 153-154. 
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termasuk advokat memiliki peran yang besar dalam pemberantasan tindak pidana 

korupsi. 

 




