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ABSTRAK 

 

Advokat merupakan profesi yang dijalani oleh seseorang yang menyediakan jasa 

untuk membantu kepentingan hukum dari seseorang yang berperkara dengan hukum 

baik itu perkara pidana ataupun perdata.  dalam perkara pidana,  advokat berperan 

untuk mendampingi tersangka atau terdakwa dari sejak masih dalam tingkat 

pemeriksaan di kepolisian sampai dengan tingkat putusan di pengadilan. Advokat 

sangat berperan dalam melindungi apa yang menjadi hak dari tersangka atau 

terdakwa guna meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak 

dari tersangka ataupun terdakwa baik itu pada tingkat pemeriksaan oleh penyidik di 

kepolisian sampai dengan tingkat akhir yakni putusan oleh hakim di pengadilan guna 

mewujudkan cita-cita hukum untuk keadilan. 

Kata kunci : Advokat, Peran 

 

ADVOCATE RULE IN PROTECTING THE RIGHTS OF SUSPECT OR THE 

THE ACCUSED IN THE INVESTIGATION OF CRIMINAL CASE 

 

DARMADAYANA NASA PUTRA 

D1A 011 074 

 

FACULTY OF LAW 

MATARAM UNIVERSITY 

 

ABSTRACT 

 

Advocate is a profession that is undertaken by a person who provides services to 

help the legal interests of a person litigants with the law either criminal or civil 

cases. in criminal cases, advocate role is to assist the suspect or accused of since I 

was in the level of checks on the force up to the level of the decision in court. 

Advocate was instrumental in protecting what are the rights of the suspect or the 

accused in order to minimize the possibility of violation of the rights of the suspect 

or the accused either on the level of scrutiny by investigators in the police until the 

end of the level that a ruling by a judge in a court to realize the ideals of law to 

justice. 
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PENDAHULUAN 

 

Advokat sendiri menurut pengertian dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 

Tentang ADVOKAT di dalam ketentuan umum Pasal 1 (satu) angka 1 (satu) disebutkan 

bahwa profesi advokat ialah: “Seorang yang beprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam 

maupun di luar pengadilan yang memenuhi perssyaratan berdasarkan ketentuan undang-

undang tersebut”. Yang dimaksud jasa hukum dalam Pasal 1 (satu) angka 1 (satu) 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”. Andi Hamzah mengatakan bahwa :
1
 “Istilah membela 

sering di salah tafsirkan oleh masyarakat pada umumnya, seakan-akan berfungsi sebagai 

penolong tersangka atau terdakwa bebas atau lepas dari pemidanaan,walaupun ia jelas 

bersalah melakukan yang di dakwakan itu padahal fungsi pembela atau penasihat hukum itu 

adalah membantu hakim dalam menemukan kebenaran materiil, walaupun bertolak dari 

sudut pandangan subyektif, yaitu berpihak kepada kepentingan tersangka atau terdakwa”. 

Terlepas dari itu peranan advokat sangatlah penting guna memberikan bantuan bagi 

mereka yang sedang berhadapan dengan hukum agar hak-hak tersangka atau terdakwa 

terjamin oleh orang yang dianggap tahu hukum. karena keadilan merupakan representasi 

dari idiologi Pancasila yang di junjung tinggi di NKRI. Dari latar belakang inilah penyusun 

tertarik untuk melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah 

(skripsi) dengan judul: “PERAN ADVOKAT DALAM MELINDUNGI HAK-HAK 

TERSANGKA ATAU TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA”. 

                                                             
1
 Andi Hamzah, Op.Cit .Hal 90 
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Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dibuat beberapa rumusan 

masalah, yaitu : (1). Bagaimanakah penerapan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam 

pemeriksaan perkara pidana. (2). Bagaimanakah peranan advokat dalam melindungi hak 

tersangka dan terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana. 

Tujuan dari penulisan ini adalah : (1). Untuk mengetahui penerapan hak tersangka 

dan terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana. (2). Untuk mengetahui peran advokat 

dalam melindunngi hak-hak tersangka dan terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana. 

Sedngkat manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah : (a). Manfaat Akademik, 

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai Derajat Strata Satu (S1) program study Ilmu 

Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. (b). Manfaat Teoritis, Secara teoritis 

diharapkan Dapat menambah Refrensi atau bahan bacaan yang terkait dengan peranan 

advokat dalam melindungi hak tersangka dan terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana. 

(c). Manfaat Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran 

dan pertimbangan dalam pemberian perlindungan hukum kepada tersangka dan terdakwa 

yang tidak mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi mereka, dan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam 

melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa. Sedangkan ruang lingkup dari penelitian ini 

yakni dibatasi pada persoalan tentang penerapan hak-hak tersangka dan terdakwa serta peran 

advokat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak – hak tersangka atau 

terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana 

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian empiris. 

Penelitian secara empiris. metode pendekatan yang digunakan oleh para peneliti hukum ada 3 

(tiga) macam pendekatan, yaitu: (1) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), (2) 
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Pendekatan konsep (Conseptual Approach), dan (3) Pendekatan Sosiologis (Sociological 

Approach). Jenis data yang dipergunakan adalah : (a). Data Primer, yaitu data yang diperoleh 

dari penelitian lapangan (fieldreseach) dari informan pada instansi-instansi yang berkaitan 

dengan pokok masalah yang diteliti. (b). Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari 

penelitian kepustakan (library reseach). Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini ada dua (2) jenis, yaitu : (1) Studi Dokumen, dan (2) Wawancara. Data 

yang dikumpulkan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, 

yaitu suatu analisa hukum yang menggunakan uraian-uraian atau penjelasan berdasarkan pada 

bahan hukum kepustakaan dan hasil wawancara. 
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PEMBAHASAN 

A. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DAN 

TERDAKWA PADA PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA 

1. Perlindungan hukum adalah hak yang dimiliki seorang manusia atau subjek hukum 

untuk mendapatkan perlindungan hukum mengenai sesuatu hal baik yang bersifat 

materiil maupun immateriil berkaitan dengan masalah atau perkara yang dihadapi.  

Dalam proses perkara pidana pada dasarnya ada tiga instasi penegak hukum 

yang berwenang dalam menyelesaikan perkara pidana antara lain Kepolisian Negara 

Republik Indonesia selaku penyidik, Jaksa selaku penuntut umum dan Hakim yang 

memaksa dan memutuskan hukumannya. Guna pembelaan kepentingan diri, 

tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum oleh seseorang atau 

beberapa orang penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, dan Dalam setiap 

waktu yang diperlukan.(1) Berhak secara bebas memilih penasihat hukum.(2) Dalam 

tindak pidana tertentu, hak mendapatkan bantuan hukum berubah sifatnya menjadi 

wajib. 

Sifat wajib mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam 

semua tingkat pemeriksaan diatur dalam Pasal 56 KUHAP: (1) Dalam hal tersangka 

atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan 

pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang 

tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak 

mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat 

pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi 
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mereka.(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. 

2. Tingkat Pemeriksaan  Di Kepolisian, Penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan 

penidikan merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang 

untuk menggali informasi tentang suatu perkara dari keterangan pelaku kejahatan. 

Proses Pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik :Menurut keterangan dari Bapak I 

Gusti Bagus Suputra,  proses pemeriksaan tersangka oleh penyidik ialah sebagai 

berikut : (1). Pengawasan dan Pengendalian Penerima Laporan dan Penanganan 

Laporan Polisi. (2). Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Penyelidikan Tindak 

Pidana. (3). Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Penyidikan Tindak pidana. (4). 

Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Penyelesaian dan Penyerahan Perkara. (5). 

Pengawasan dan Pengendalian Perkara pada Tahap Penuntutan. (6). Pengawasan dan 

Pengendalian Perkara pada Tahap Peradilan. (7). Pengawasan dan Pengendalian 

Terhadap Tahanan. (3). Hak-Hak Tersangka Pada Saat Penahanan  

Adapun bentuk perlindungan hukum yang melekat kepada tersangka pada proses 

penyelidikan dan penyidikan yakni :(1) Tersangka berhak segera mendapat 

pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut 

umum.(2) Tersangka dapat memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik.(3) 

tersangka mendapatkan penasihat hukum. 

3. Penerapan Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa Pada Tahap Penuntutan Oleh Jaksa.   

Setelah pelimpahan berkas perkara dinyatakan telah lengkap, disertai dengan 

menyerahkan tersangka bersama berkas perkara oleh penyidik kepada penuntut 

umum, maka Jaksa peneliti yang kemudian melakukan penelitian berkas perkara 
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segera menentukan apakah tersangka perlu ditahan atau tidak, serta apakah hasil 

penyelidikan telah cukup serta jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil 

penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka ia dalam waktu secepatnya membuat 

surat dakwaan.Adapung hak-hak yang telah diatur dalam Pasal 51 sampai dengan  

Pasal 57, yang dapat dirinci:
2
 (1) Berhak diberitahukan dengan jelas dan dengan 

bahasa yang dimengerti oleh tentang apa yang disangkakan padanya.(2) Hak 

pemberitahuan yang demikian dilakukan pada waktu pemeriksaan mulai dilakukan 

terhadap tersangka.(3) Terdakwa juga berhak untuk diberitahukan dengan jelsa 

dengan bahasa yang dapat dimengerti tentang apa yang didakwakan kepadanya.(4) 

Berhak memberikan keterangan dengan bebas dalam segala tingkat pemeriksaan, 

mulai dari tingkat pemeriksaan penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan.(5) 

Berhak mendapatkan juru bahasa.Berhak mendapat bantuan hukum 

4. Pemeriksaan Pada Tahap Persidangan Di Pengadilan. Pemeriksaan dalam sidang 

pengadilan bertujuan meneliti dan menyaring apakah suatu tindak pidana itu benar 

atau tidak, apakah bukti-bukti yang dimajukan itu sah atau tidak, apakah pasal dalam 

kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang dilanggar itu sesuai 

perumusannya dengan tindakan pidana yang telah terjadi itu. Disamping hak yang 

diberikan pada tersangka dan terdakwa selama dalam tingkat proses penyidikan dan 

penuntutan, KUHAP juga memberi hak kepada terdakwa selama proses pemeriksaan 

persidangan. Hak yang dimiliki oleh terdakwa pada saat persidangan yakni:
3
 (1) 

Berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.(2) Berhak 

mengusahakan dan mengajukan saksi atau ahli: Yang memberi keterangan kesaksian 

                                                             
 2

 Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara 

pidana.Pasal 1. LN No 76. TLN No. 3209 

 
3
 http://www.negarahukum.com/hukum/hak-hak-tersangka-dan-terdakwa.html 
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atau keterangan keahlian yang menguntungkan bagi terdakwa atau a de charge, 

Apabila terdakwa mengajukan saksi atau ahli yang akan memberi keterangan yang 

menguntungkan baginya, persidangan “wajib”memanggil dan memeriksa saksi atau 

ahli tersebut. Kesimpulan yang mewajibkan persidangan harus memeriksa saksi atau 

ahli a de charge yang diajukan terdakwa, ditafsirkan secara “secara konsisten” dari 

ketentuan Pasal 116 ayat 3 dan ayat 4, serta Pasal 160 ayat 1 huruf e KUHAP. 

B. Peran Advokat Dalam Melindungi Hak Tersangka Dan Terdakwa Pada 

Perkara Pidana 

1. Kedudukan Advokat Dalam Proses Peradilan Pidana  

Pengertian tentang Advokat termuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2003 tentang Advokat, dalam Pasal 1 butir (1) memberikan pengertian bahwa:
4
 

“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum di dalam maupun diluar 

persidangan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang 

ini.” .Advokat dalam memberikan jasa hukumnya dalam praktek dapat dijumpai 

dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan  dimuka sidang. Dalam 

semua tingkat tersebut advokat harus mempunyai surat kuasa yang diperoleh dari 

pemberi kuasa untuk  mendampingi, mewakili, memberikan nasihat hukum kepada 

kliennya. Surat kuasa merupakan sesuatu yang penting dalam menangani suatu kasus 

tindak pidana karena tanpa surat kuasa advokat tidak dapat untuk memberikan jasa 

hukum di pangadilan yang mana dalam tingakat  pemeriksaan baik ditingkat  

penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka sidang surat kuasanya  harus berbeda 

                                                             
 

4
 Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana. 

Pasal 1.LN No 76. TLN No. 3209 
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dari beberapa tingkat tersebut. Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: 

“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Oleh karena 

itu, kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, 

badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus 

mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya 

adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab, sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan 

demikian, profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. 

Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, 

selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum 

lainnya. Dalam upaya penegakan hak asasi manusia yang adil dan berdadab, advokat 

dapat berperan besar dengan sistem peradilan yang terjadi. Peran tersebut dijalankan 

atau tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi advokat yang telah 

dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2003 tentang Advokat. Peran Advokat Pada Tingkat Penyelidikan Advokat dalam  

mengikuti  jalannya  pemeriksaan  pada  tingkat penyidikan,  hanya  sebagai  

“penonton”  terbatas  hanya”  melihat  serta mendengar. Selama  kehadirannya 

mengikuti  jalannya  pemeriksaan,  tidak  diperkenankan memberi nasehat, seolah-

olah kehadirannya  berupa  persiapan menyusun  pembelaan  atau pemberian nasehat 

pada taraf pemeriksaan. Selanjutnya pentingnya peranan  penasehat  hukum  dalam  

mendampingi  tersangka  ditingkat penyidikan, selain penasehat hukum itu memberi 

bantuan hukum kepada tersangka, lebih lagi karena adanya asas Praduga Tidak 
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Bersalah atau “presumtion of innocense” yang masih tetap pada tersangka. Seorang 

baru dinyatakan bersalah apabila telah ada keputusan hukum yang tetap dari 

pengadilan. 

2. Peran Advokat Pada Tingkat Penyelidikan. Advokat dalam  mengikuti  jalannya  

pemeriksaan  pada  tingkat penyidikan,  hanya  sebagai  “penonton”  terbatas  hanya”  

melihat  serta mendengar. Selama  kehadirannya mengikuti  jalannya  pemeriksaan,  

tidak  diperkenankan memberi nasehat, seolah-olah kehadirannya  berupa  persiapan 

menyusun  pembelaan  atau pemberian nasehat pada taraf pemeriksaan. Selanjutnya 

pentingnya peranan  penasehat  hukum  dalam  mendampingi  tersangka  ditingkat 

penyidikan, selain penasehat hukum itu memberi bantuan hukum kepada tersangka, 

lebih lagi karena adanya asas Praduga Tidak Bersalah atau “presumtion of 

innocense” yang masih tetap pada tersangka. Seorang baru dinyatakan bersalah 

apabila telah ada keputusan hukum yang tetap dari pengadilan. 

Hak  advokat mengikuti  jalannya  pemeriksaan penyidikan  adalah  bersifat  

fakultatif  dalam  arti  hak  itu  tidak  dapat dipaksakan  kepada  pejabat  penyidik  

yaitu  semata-mata  tergantung kepada  kehendak  dan pendapat  penyidik, apakah 

dia akan memperbolehkan atau tidak  penasehat  hukum  mengikuti  jalannya 

pemeriksaan penyidikan. Sifat yang pasif dari seorang advokat dalam mengikuti 

jalannya  pemeriksaan  penyidikan  yaitu  dalam  arti  bahwa kehadiran mereka  

dalam mengikuti  jalannya  pemeriksaan  penyidikan  hanya “melihat  dan  

mendengar” isi  dan jalannya  pemeriksaan saja.  Dalam  hal  ini  advokat atau 

penasehat hukum tidak  boleh campur  tangan  dan  ambil  bagian  memberikan  

nasehat  pada pemeriksaan  penyidikan  yang  sedang berlangsung.  Sifat  pasif  ini 
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semakin  dibatasi  ditingkat  pemeriksaan  yang  berkenaan  dengan kejahatan  

keamanan  negara.  Penasehat  hukum  hadir mengikuti jalannya pemeriksaan, tapi 

hanya melihat jalannya pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 115 ayat (2). Berkaitan 

dengan Penyidikan terhadap tersangka ini dimulai dengan pemanggilan terhadap 

tersangka dengan alasan yang  jelas, diperiksa dengan surat panggilan yang sah 

dengan memperhatikan waktu yang wajar pada saat diterimanya panggilan tersebut.  

Peranan advokat pada tahap penyidikan di dalam KUHAP adalah pada proses  

penangkapan serta penggeledahan. Peran  advokat dalam proses  penangkapan 

yaitu:
5
 menanyakan apakah penyidik dalam melakukan penangkapan 

memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah 

penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan 

penangkapan serta uraian singkat kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia 

periksa atau  tidak. Pada tahap penggeledahan peran advokat di sini mengecek 

apakah penggeledahan sudah  dengan surat izin pengadilan negeri setempat atau 

tidak dan dalam setiap kali memasuki rumah apakah disaksikan oleh kepala desa dan 

dua orang saksi atau tidak. 

3. Mendampingi Di Tingkat Penuntutan. Pengertian penuntutan menurut bapak Safwan 

Wahyupie yaitu :
6
 penuntut umum yang setelah menerima  hasil penyidikan dari 

penyidik segera mempelajari dan menelitinya  dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib 

memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau 

belum. Dalam hal  hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum 

mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk formil dan materiil 

                                                             
 

5
 Hasil Wawancara dengan Hendi Ronanto selaku Advokat , pada tanggal 02 januari 2016 

 
6
 Hasil Wawancara Safwan Wahyupie Kasipidum Kejaksaan Negri Mataram NTB selaku penuntut umum 

Pada tanggal 30 desember 2015 
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yang istilahnya adalah P19 petunjuk formil misalnya terkait dengan alat bukti  yang 

disita oleh penyidik sudah sesuai prosedur/belum atau mungkin menurut JPU barang 

yang  disita penyidik bukan barang  yang langsung dipergunakan oleh  tersangka, 

petunjuk materiil terkait dengan membuktikan unsur-unsur tindak pidana mana yang 

harus  dilengkapi penyidik  dalam waktu empat belas (14) hari sejak tanggal 

penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu 

kepada penuntut umum. Peran advokat dalam tinkat penuntutan ini yakni Advokat 

mengkontrol apakah yang di dakwakan kepada kliennya memang tertuju atau benar 

adanya guna kepentingan pendampingan advokat dapat meminta salinan berkas yang 

akan di limpahkan ke pengadilan. 

4. Tingkat Pemeriksaan Dalam Persidangan Oleh Hakim. Pemeriksaan dalam sidang 

pengadilan bertujuan meneliti dan menyaring apakah suatu tindak pidana itu benar 

atau tidak, apakah bukti-bukti yang dimajukan itu sah atau tidak, apakah pasal dalam 

kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) yang dilanggar itu sesuai 

perumusannya dengan tindakan pidana yang telah terjadi itu. Adapun peranan 

Advokat dalam tahap ini yakni: (1) mendampingi klien.(2) melakukan interupsi pada 

jalannya persidangan,(3) melakukan eksepsi atas apa yang disangkakan.(4) 

menghadirakan saksi yang meringankan. 

5. Hambatan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Atau 

Terdakwa. Advokat dalam melakukan penegakan hukum adalah  melaksanakan 

perannya dalam  memberikan jasa hukum kepada  kliennya dalam perkara yang 

dihadapinya, tidak terlepas dari  beberapa faktor yang penghambat.  Menurut Hendi 
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Ronanto hambatan tersebut ialah:
7
  1). kondisi Intern seorang seperti: keadaan hati, 

sikap, ciri kepribadian, kemampuan, kesehatan,  preferensi, atau keinginan dari 

Advokat sendiri. 2). Menurut ekstern seperti: hambatan yang dihadapi oleh Advokat 

mencakup penyebab ekstern  seorang seperti tekanan dari orang lain,  sifat situasi 

sosial, Peraturan perundang–undangan yang tidak sesuai dengan teori. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

7
 Hasil Wawancara dengan Hendi Ronanto selaku Advokat , pada tanggal 02 januari 2016 
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PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1) peran advokat dalam melindungi hak-hak  tersangka atau terdakwa dalam 

pemeriksaan perkara pidana dilakukan pada tiga tahap  yaitu Tahap pemeriksaan di kepolisian 

yang mencakup penyelidikan dan penyidikan yakni mendampingini tersangka pada proses 

pemeriksaan tersangka oleh penyidik berupa: (a) Pengawasan dan Pengendalian Penerima 

Laporan dan Penanganan Laporan Polisi.(b) Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan 

Penyelidikan Tindak Pidana.(c) Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Penyidikan Tindak 

pidana.(d) Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Penyelesaian dan Penyerahan Perkara.(e) 

Pengawasan dan Pengendalian Perkara pada Tahap Penuntutan.(f) Pengawasan dan 

Pengendalian Perkara pada Tahap Peradilan.(g) Pengawasan dan Pengendalian Terhadap 

Tahanan. Selain itu advokat juga berperan penting dalam mendampigi kliennya pada saat 

proses penuntutan yaitu untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dari kliennya pada saat 

proses penuntutan oleh jaksa dengan apa yang di dakwakan kepadanya, sampai dengan proses 

persidangan di pengadilan. Pada tingkat pengadilan, hak-hak dari terdakwa atau klien dari 

advokat yang hendak dilindungi antara lain ialah Memberikan keterangan secara bebas di 

hadapan hakim, Mendapatkan juru bahasa, Melakukan pledoi dan juga Menghadirkan saksi 

yang meringankan hingga adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap oleh 

hakim. 

2) Hambatan Advokat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada kliennya 

antar lain Yakni: (a) kondisi Intern seorang seperti: keadaan hati, sikap, ciri kepribadian, 

kemampuan, kesehatan,  preferensi, atau keinginan dari Advokat sendiri. (b) Menurut ekstern 
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seperti: hambatan yang dihadapi oleh Advokat mencakup penyebab ekstern  seorang seperti 

tekanan dari orang lain,  sifat situasi sosial, Peraturan perundang–undangan yang tidak sesuai 

dengan teori. 

 

B. SARAN 

a) Dalam melaksanakan perannya advokat selaku penasihat hukum terdakwa dan tersangka 

diharapkan aktif dalam melakukan pembelaan guna kepentingan tersangka atau terdakwa pada 

tiap tingkatan pemeriksaan. 

b) Mengingat hambatan yang advokat hadapi kiranya advokat lebih profesional dalam 

melaksanakan tugasnya dan mem-prioritaskan kepentingan klien  terkait kebutuhannya 

selama proses perkara berlangsung hingga adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum 

tetap. 
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