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MOTTO :

“Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia
menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan
penolong bagimu selain Allah”.

(QS. At-Taubah : 116)

Ku Persembahkan untuk :


Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan

do’a dan dukungan serta doa yang tulus
 demi masa depanku.




 Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan
 satu persatu, terima kasih atas dukungannya.




 
Almamaterku.
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ABSTRAK
PENERAPAN HAK TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK
DIDAMPINGI ADVOKAT DIPERSIDANGAN PENGADILAN TINDAK
PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

KHOIRODI ASMAWI

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimanakah penerapan
hak terdakwa tindak pidana korupsi untuk didampingi advokat dipersidangan
pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri klas I A Palembang ?
dan Apakah akibat hukum apabila terdakwa tindak pidana korupsi tidak
didampingi advokat dipersidangan pengadilan tindak pidana korupsi pada
Pengadilan Negeri klas I A Palembang ?. jenis penelitian hukum ini adalah
“penelitian hukum sosiologis yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-
data sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat
deskriptif, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan
di atas, dapat disimpulkan bahwa : Penerapan hak terdakwa tindak pidana korupsi
untuk didampingi advokat dipersidangan pengadilan tindak pidana korupsi pada
Pengadilan Negeri klas I A Palembang, yaitu sejalan dengan ketentuan Pasal 21
ayat (4) dan Pasal 54 KUHAP : yaitu Tindak pidana itu diancam dengan pidana
penjara lima tahun atau lebih dan guna kepentingan pembelaan tersangka atau
terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat
hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata
cara yang ditentukan dalam undang-undang ini dan Akibat hukum apabila
terdakwa tindak pidana korupsi tidak didampingi advokat dipersidangan
pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri klas I A Palembang,
yaitu dakwaan atau tuntut5an dari penuntut umum menjadi tidak sah, sehingga
harus dinyatakan batal demi hukum, sebagaimana dinyatakan dalam
Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 545K/Pid.sus/2011.

Kata Kunci : Hak Terdakwa, Advokat, Pengadilan Tipikor.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum yang

Demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bukan

berdasarkan atas kekuasaan semata, Muhammad Kusnardi dan Bintar Saragih

berpendapat sebagai berikut :

“Negara hukum menentukan alat-alat perlengkapan yang bertindak
menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan menurut yang ditentukan
dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan
peraturan- peraturan itu”.
Adapun ciri-ciri khas bagi suatu negara hukum adalah :
5. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia;
6. Peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan

atau kekuasaan lain dan tidak memihak;
1

7. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuk-bentuknya.

Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum menjunjung tinggi hak

asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di

dalam hukum dan Pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan

pemerintahan tanpa ada kecualinya.

Pendapat Oemar Seno Adji mengenal pengertian Indonesia berdasarkan

hukum adalah sebagai berikut :

“Negara hukum adalah sistem pemerintahan   kita, hal demikian
dijelaskan oleh Undang-Undang Dasar 1945, ia memuat safeguards
megenai kepribadian manusia supaya jangan dilanggar, disamping
menunjukkan keinginan keseimbangan dengan kepentingan masyarakat
yan dilindungi pula, ia mencita-citakan agar supaya dignity of men dapat
dinikmati oleh setiap orang, ia menjunjung tinggi hak-hak asasi diantara

9.
Muhammad Kusnardi dan Bintar Saragih, Susunan pembagian kekuasaan menurut sistem

UUD 1945, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 27
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mana free opision dan free expression adalah Fundamental dan
2

Essensial bagi suatu kehidupan demokratis dalam negara hukum.

Aspek kehidupan baik dibidang sosial, politik, budaya, ekonomi, dan

sebagainya senantiasa diatur dan ditata oleh hukum, baik hukum tertulis yaitu

hukum positif yang dibuat dan disusun oleh badan legislaif maupun hukum

tidak tertulis yaitu hukum yang hidup dan ditaati dalam masyarakat ( Hukum

Adat ). Dengan demikian hukum di negara Indonesia dijadikan sebagai aturan

permainan yang telah disepakati bersama. Oleh sebab itu hukum wajib

dipertahankan dan ditaati serta dijunjung tinggi oleh semua pihak, baik pihak

penguasa maupun masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Upaya menjunjung tinggi hukum tersebut dapat kita lihat dalam

perencanaaan pembangunan dibidang hukum yang tercantum dalam ketetapan

Majelis Permusyawaratan Rakyat No.IV/MPR/1999 tentang GBHN 1999-

2004 Bab IV Sub 2 yaitu : Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh

dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum

adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum

nasional yang Diskriminatif, termasuk ketidak adilan Gender dan ketidak

sesuaian dengan tuntunan melalui program legislasi.

Pembaharuan Hukum Nasional dalam bidang Hukum Acara Pidana

dapat dilihat pada pencabutan ketentuan hukum acara pidana Herziene Inlands

Reglement (HIR.) Staatblad tahun 1941 Nomor 44 dihubungkan dengan

Undang-Undang Nomor 1 Drt 1951 (Lembaran Negara 1951 Nomor 9

Tambahan Lembaran Negara Nomor 51) yang diganti dengan Undang-

C.
Oemar Seno Adji, Mass Media Dan Hukum, Erlangga, Jakarta, 2003, hlm. 74



3

Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang lebih dikenal

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) telah terjadi

perubahan secara besar- besaran.

KUHAP tersebut sangat menjunjung tinggi, lebih memberi jaminan dan

penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia di mana tersangka dari

tingkat pendahuluan yaitu pada tahap penyidikan sampai dengan tingkat

terdakwa yaitu pada tahap pelaksanaan putusan hakim / pengadilan dijamin

hak azasinya. Diharapkan dengan diberlakukannya KUHAP tersebut kiranya

dapat membantu seluruh lapisan masyarakat untuk menghayati hak dan

kewajibannya serta untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana

penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah

tegaknya hukum,   keadilan   dan   kepastian   hukum. Di dalam KUHAP,

disamping mengatur tentang tata cara proses pidana dan mengatur tentang hak

dan kewajiban seseorang yang terlibat proses pidana. Proses pidana yang

dimaksud penulis adalah tahap pemeriksaan tersangka (Interogasi) pada

tingkat penyidikan.

Pemeriksaan tersangka pada tingkat pendahuluan merupakan salah satu

usaha untuk menyimpan bahan pembuktian yaitu untuk mendapatkan

keterangan / penjelasan tentang terjadinya suatu tindak pidana yang mungkin

melibatkan tersangka.

Dengan adanya perubahan sistem penyidikan berdasarkan KUHAP tentu

membawa pula perubahan di dalam taktik dan tekhnik penyidikan, khususnya

taktik dan tekhnik pada saat pemeriksaan tersangka.
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Diberlakunya KUHAP dengan segala perubahan di dalam sistem
penyidikan tersebut, menuntut adanya peningkatan personal, peralatan, dana,
dan sarana-sarana lainnya baik kuantitaif maupun kualitatif, guna kepentingan
pelaksanaaan tugas Polri pada umumnya terutama pelaksanaan tugas reserse

3
yang mengemban fungsi penyidikan berdasarkan KUHAP.

Jadi di dalam melaksanakan tugas pemeriksaan tersangka seorang

penyidik wajib memperhatikan dan memberlakukan tersangka secara

manusiawi sehingga terpenuhi hak –hak tersangka sebagaimana tercantum

dalam KUHAP.Namun demikian, yang dijumpai selama ini adalah belum

terpenuhinya hak – hak tersangka karena sering terjadi hubungan emosional

antara penyidik dengan yang diperiksa. Sikap emosional penyidik ini timbul

dengan beberapa kemungkinan antara lain kemungkinan tersangka yang

diperiksa bersikap lamban, sulit dimintai keterangan / informasi yang

diperlukan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Di lain pihak,

kemungkinan penyidik yang bertugas kurang dapat menyelami tingkah laku

atau kepribadian tersangka sehingga akan mengalami kesulitan untuk

mendapatkan keterangan yang diperlukan. Keadaan inilah yang kerap  kali

dapat menghambat kelancaran pemeriksaan.Menurut pemberitaan beberapa

mass media masih saja ada penyidik yang memaksa tersangka agar mau

mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya sekalipun tuduhan itu tidak

benar. Hal ini terbukti setelah persoalan sampai kepihak penuntut umum,

tersangka akan mencabut kembali pengakuannya yang pernah diucapkan

dihadapan penyidik dengan alasan “dipaksa” untuk mengaku.

3
Boedi Dwi Yani Marsita C, Pentingnya Penguasaan Psikologi Bagi Penyidik Dalam Pemeriksaan

Tersangka Pada Tahap Penyidikan (Suatu Tinjauan Yuridis Dan Psikologis), Pusat Penelitian Dan
Pengembangan Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 2004, hlm. 17
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Kalau tidak mau harus siap menerima perlakuan kasar dari pihak penyidik.

Perlu diingat bahwa tujuan Hukum Acara Pidana adalah :

Untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati
kebenaran materil, ialah  kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu
perkara pidana  dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara
jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa-siapa pelaku yang dapat
didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta
pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti
bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa

4
itu dapat dipersalahkan.

Dengan demikian, bila dilihat dari kaca mata masyarakat awam,

tindakan pemaksaan itu sudah jauh melanggar dari prinsip- prinsip manusiawi,

mengingat penyidik telah memperlakukan sesamanya dengan memaksakan

kehendaknya demi kepentingannya sendiri tanpa melihat kepentingan pihak

yang diperiksa.

Khusunya dalam membicarakan persoalan yang berkenaan dengan

pemeriksaan pendahuluan, selain dibahas adanya beberapa segi negatif yang

terkandung dalam pemeriksaan pendahuluan juga penanggulangan serta

perbaikannya. Hal yang demikian perlu untuk mendapatkan perhatian sebagai

salah satu langkah perbaikan melalui pemberian bantuan hukum sejak dari

pemeriksaan pendahuluan.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa hak untuk dapat bantuan hukum

dari para penasehat hukum bilamana seorang terlibat dalam suatu perkara

pidana maupun perdata telah diberikan jaminan yang kuat dengan suatu

Undang-Undang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

4
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, 2003, hlm. 8
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Akan tetapi dalam kenyataannya ketentuan yang demikian masih belum dapat

direalisir sebagaimana diharapkan sehingga kita dapat menyaksikan berapa

banyaknya orang yang mempunyai hak  untuk itu, akan tetapi tidak dapat

menikmati haknya karena mereka hanya dapat berpegang pada peraturan yang

berisikan janji tanpa adanya pelaksanaan.

Khusus dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat

diadakan penangkapan dan / atau penahanan berhak menghubungi dan

meminta bantuan penasihat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 37

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Pasal 54 KUHAP, yang

menyebutkan : Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak

mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama

dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang

ditentukan dalam Undang-Undang itu.

Disamping ketentuan pasal tersebut di atas masih dijumpai banyak

Ketentuan Pasal-pasal lainnya yang mengatur hubungan antara Advokat

dengan tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur dalam Bab VII Pasal 69

sampai dengan Pasal 74 KUHAP tentang bantuan hukum.

Masalah bantuan hukum dalam pemeriksaan pendahuluan adalah suatu

permasalahan yang paling rumit yang hingga kini masih belum terpecahkan

dalam negara kita. Mengapa demikian ? hal ini adalah karena menurut Pasal

40 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa ketentuan

bantuan hukum ini akan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.

Adanya ketentuan terakhir ini oleh sebagian pihak telah ditafsirkan
sedemikian rupa, bahwa pemberian bantuan hukum dalam pemeriksaan
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pendahuluan ini masih belum dapat dikeluarkan. Pasal yang  demikian
memang menghendaki adanya peraturan pelaksanaan yang mengatur
persoalan bantuan ini secara terperinci, akan tetapi kiranya masih perlu untuk
dipersoalkan apakah dengan ketiadaan Undang-Undang yang dimaksud
pelaksanaan bantuan hukum ditingkat pemeriksaan pendahuluan secara

5
otomatis menjadi terhalang.

Bertolak pada pemikiran yang masih bersifat global tersebut di atas,

maka penulis mencoba untuk mengkaji secara terperinci dalam bentuk karya

tulis berupa skripsi yang berjudul : PENERAPAN HAK TERDAKWA

TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK DIDAMPINGI ADVOKAT

DIPERSIDANGAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA

PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hak terdakwa tindak pidana korupsi untuk

didampingi advokat dipersidangan pengadilan tindak pidana korupsi

pada Pengadilan Negeri klas I A Palembang ?

2. Apakah akibat hukum apabila terdakwa tindak pidana korupsi tidak

didampingi advokat dipersidangan pengadilan tindak pidana korupsi

pada Pengadilan Negeri klas I A Palembang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan

permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam

penelitian ini yang bersangkut paut dengan hak terdakwa tindak pidana korupsi

untuk didampingi advokat.

5
Abdurrahman dan Riduan Syahrani, Hukum Dan Peradilan, Bandung, 2005, hlm 19
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Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan

yang jelas tentang :

1. Penerapan hak terdakwa tindak pidana korupsi untuk didampingi advokat

dipersidangan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri

klas I A Palembang

2. Akibat hukum apabila terdakwa tindak pidana korupsi tidak didampingi

advokat dipersidangan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan

Negeri klas I A Palembang

D. Defenisi Konseptual

1. Penasihat Hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan

oleh atau berdasar undang-undang untuk member bantuan hukum. (Pasal 1

butir 13 KUHAP).

2. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili

di persidangan (Pasal 1 KUHAP).

3. Advokat adalah seseorang yang memberikan nasihat atau pembelaan

mewakili bagi orang lain yang  berhubungan dengan penyelesaian suatu

kasus hukum.

4. Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikatagorikan melawan

hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan

maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian
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Negara. (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

tindak Pidana Korupsi)

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian

hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian

hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan

perundang-undangan yang terkait, jurnal,  hasil penelitian, artikel dan

buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang

diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoritatif) yang terdiri dari

peraturan perundang-undangan, antara lain  : Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana dan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang

Advokat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

undang-Undang Nomor 31 tentang pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder
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Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer, seperti rancangan  undang-undang, hasil-hasil

penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang  digunakan

yaitu melalui studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian untuk

mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan

menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian

serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan

permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar,

perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam

penulisan skripsi ini.

Data Primer diperoleh melalui wawancara pada Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang.

4. Teknik Analisa Data

Data yang  diperoleh dari sumber  hukum yang  dikumpulkan

diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur,

sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan

interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari

sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan

menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang  berlaku

khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu
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hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum,

sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam

penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang,

Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konsptual,

Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang

erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Unsur-unsur

Tindak Pidana Korupsi, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Hak-hak

Terdakwa dimuka Persidangan, Pengertian Advokat .

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Penerapan hak

terdakwa tindak pidana korupsi untuk didampingi advokat dipersidangan

pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri klas I A Palembang

dan Akibat hukum apabila terdakwa tindak pidana korupsi tidak didampingi

advokat dipersidangan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan

Negeri klas I A Palembang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran
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