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BAB II 

 
Tinjauan Pustaka 

 
2.1. Konsep Tugas dan Kewenangan Advokat 

 

Bahwa keberadaan advokat sebagai unsur penegak hukum di Indonesia tidak perlu lagi 

diragukan, baik sebelum dan sesudah Indonesia merdeka, dengan demikian perjalanan sejarah 

advokat yang panjang di Indonesia menandakan bahwa advokat telah memainkan perannya 

yang tidak kecil dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berwibawa, kendati pun 

bila dilihat dari dasar hukum yang ada, keberadaan advokat sebelum era reformasi belum diatur 

secara khusus, masih tersebar dalam berbagai peraturan perundangundangan, baik yang 

dikeluarkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda maupun yang dikeluarkan oleh 

pemerintahan Indonesia, kemudian setelah era reformasi dibentuklah UU Nomor 18 Tahun 

2003 tentang Advokat. Pasal 24 ayat (1) UUD RI 1945 menyatakan bahwa “kekuasaan 

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan”. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu 

MA dan MK, 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 bertanggung jawab.8 

Sebagaimana selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. 

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada advokat sebagai penegak 

hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan 

hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan 

satusatunya wadah profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang- 

Undang Advokat, yaitu ”Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat 

yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undangundang ini dengan 

maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.” Oleh karena itu, organisasi 

advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat  

mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara. 

 

 

 

 

8 Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian UndangUndang Advokat 



10  

Profesi advokat sebagai profesi yang sangat mulia dan perannya yang begitu luas, karena 

tidak terbatas hanya dalam bidang litigasi atau beracara di pengadilan, tetapi berperan dalam 

segala sektor kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena sistem hukum tidak 

hanya bekerja dalam lingkungan unsur penegakan hukum formal saja, namun memasuki 

seluruh sektor kehidupan masyarakat dan negara, karena kita tahu bahwa hukum ada dimana- 

mana dan mengatur segala aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, peran advokat dalam 

usahanya untuk mewujudkan prinsipprinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara tidak dapat diabaikan atau dikesampingkan. Bahwa profesi advokat merupakan 

profesi yang bebas dan mandiri, namun bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat 

pencari keadilan, termasuk usaha membudayakan masyarakat untuk menyadari hak-hak 

fundamental mereka di depan hukum. Demikian juga bahwa advokat sebagai salah satu unsur 

dari sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan 

HAM di Indonesia, bahkan sering juga disebut bahwa advokat merupakan pengawal (guardian) 

yang tangguh untuk Konstitusi. 

Dalam proses litigasi diketahui bahwa advokat merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari proses peradilan, sepanjang advokat yang bersangkutan diberikan kuasa untuk membela 

hak-hak kliennya dalam segala tingkatan pemeriksaan, apakah kliennya sebagai 

tersangka/terdakwa dalam perkara pidana maupun sebagai penggugat/tergugat dalam perkara 

perdata maupun dalam perkaraperkara lainnya yang diselesaikan melalui forum-forum khusus 

(Alternative Dispute Resolution/ ADR). Dalam eksistensi yang demikian penting dan luas, 

advokat tentu banyak atau bahkan selalu berhubungan dengan unsur formal penegak hukum, 

tergantung jenis dan kharater kasus yang ditanganinya. 

Seorang advokat adalah seorang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam 

maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam 

ketentuan undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Undang-Undang 

Advokat tersebut ditegaskan bahwa seorang advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas 

dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundangundangan. 

Pasal 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 memberikan definisi Advokat sebagai orang 

yang memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi 

persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Lingkup jasa hukum ternyata cukup luas. 

Pasal 2 menyatakan bahwa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, 
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mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien adalah 

merupakan bentuk dari jasa hukum. Karenanya, sejak klien datang dan kemudian melakukan 

konsultasi hukum kepada Advokat, maka Advokat tersebut sudah melakukan jasa hukum. 

Mengenai bantuan hukum adalah berbeda dengan jasa hukum. Perbedaan ini dilihat dari segi 

hak dan kewajiban yang melekat antara Advokat dan klien. Memang pada dasarnya hak dan 

kewajiban antara Advokat dan kliennya adalah sama berkaitan dengan jasa hukum dan bantuan 

hukum. 

Penempatan advokat sebagai sub sistem dalam sistem peradilan pidana sejajar dengan 

subsistem yang lain (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) 

merupakan langkah maju dan sangat penting artinya bukan saja bagi pencari keadilan 

(Justisiabel), tetapi juga demi kepentingan kelancaran proses itu sendiri. Sebagai konsekuensi 

logis dari pemikiran ini adalah para advokat harus diberi peluang yang cukup baik melalui 

pengaturan maupun dalam praktek pemberian bantuan hukum untuk akses secara penuh dalam 

proses peradilan pidana. Sebagaimana ditegaskan dalam UU No.18 tahun 2003 bahwa seorang 

Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan 

peraturan perundang-undangan. Namun demikian, wacana memasukkan profesi 

Advokat/Penasihat hukum dalam Sistem Peradilan Pidana menjadi sub sistem bukanlah sesuatu 

yang mudah. Hal tersebut, tidak lepas dari hambatan-hambatan. 

Ada beberapa hak dari Advokat yang diatur dalam KUHAP, yaitu : 

 
a. Advokat berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua 

tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 60), 

akan tetapi hak ini dibatasi oleh ketentuan Pasal 20 PP Nomor 27 Tahun 1983, yang 

menentukan bahwa izin kunjungan bagi Advokat, keluarga dan lain-lainnya diberikan 

oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan 

tingkat pemeriksaan dan akan dibatasi kunjungan tersebut hanya dapat dilakukan setiap 

jam kerja; 

b. Advokat berhak mengunjungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat 

pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya (Pasal 70 ayat 

(1)). Pada Pasal 70 ayat (1) KUHAP ini juga dibatasi hanya selama jam kerja saja, atau 

pada jam dan hari tertentu selama waktu tertentu pula; 

c. Advokat berhak menerima turunan berita acara pemeriksaan (Pasal 72); 
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d. Advokat berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki 

olehnya (Pasal 73); 

e. Advokat dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan jalan melihat tetapi tidak dapat 

mendengar pemeriksaan tersangka (Pasal 115 ayat (1)); 

Dalam Undang-Undang Advokat, hak-hak Advokat diatur dalam Pasal 14 sampai 

dengan Pasal 18, sebagai berikut : 

1. Hak untuk bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam memberla perkara 

yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang 

pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 14); 

2. Hak untuk menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang tanggung 

jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang- 

undangan (Pasal 15); 

3. Hak untuk tidak dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjankan tugasnya 

dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan (Pasal 

16); 

4. Hak untuk memperoleh informasi, data, dokumen lainnya, baik dri isntansi Pemerintah 

maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk 

pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 

17); 

5. Hak untuk tidak diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak 

yang berwenang dan/atau masyarakat (Pasal 18). 

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, disebutkan bahwa 

kewajiban Advokat yaitu: 

1. Dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien 

berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan 

budaya. 

2. Wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena 

hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. 

3. Wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang 

tidak mampu. 

4. Menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat. 
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5. Wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan 

Kehormatan Organisasi Advokat. 

Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Advokat memberikan status kepada Advokat 

sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya 

dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi 

yang merupakan satusatunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 

Ayat (1) Undang-Undang Advokat, yaitu Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah 

profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan 

UndangUndang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. 

Oleh karena itu, Organisasi Advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam 

arti luas yang bersifat mandiri (i ndependent state organ) yang juga melaksanakan fungsi 

Negara.9 

 
2.2. Kode Etik Advokat 

Seorang Advokat dalam menjalankan tugasnya sangat erat hubungannya dengan prilaku 

dalam profesinya. Prilaku merupakan etika moral tingkah laku seseorang yang baik dan buruk. 

Kata Etika sama dengan moral keduanya memiliki arti adat kebiasaan yang mengatur tingkah 

laku. Perbedaan keduanya terdapat asal bahasanya, dimana etika berasal dari bahasa Yunani, 

sedangkan moral berasal dari bahasa Latin. 

Menurut Immanuel Kant yang diterjemahkan Lili Tjahyadi (Penerapan Kode Etik 

Advokat sebagai salah satu Bentuk Ketahanan Moral Profesi Advokat) membagi dua moralitas 

yaitu : 

1. Moralitas Hetronom, yaitu sikap dimana kewajiban itu ditaati dan dilaksanakan 

karena berasal dari luar kehendak sipelaku sendiri. Misalnya karena ingin mencapai 

tujuan yang diharapkan atau karena takut pada penguasa yang memberi tugas 

kewajiban tersebut. 

2. Moralitas Otonom, yaitu kesadaran manusia akan kewajiban yang ditaatinya sebagai 

kehendaknya sendiri. Inilah yang mnejadi prinsip moralitas, sebab berkaitan dengan 

kebiasaan tingkah laku manusia. 

 

 

 

9 Pertimbangan Hukum Putusan MK Opcit. 
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Dalam perkembangan profesi hukum di Indonesia banyak dibutuhkan masyarakat. 

Misalnya: Kepolisian, Kejaksaaan, Kehakiman, Notaris dan Advokat,sehingga memicu 

kebutuhan jasa hukum semakin meningkat. Namun dalam menjalankan tugasnya tidak bisa 

melakukan sesuai dengan kehendaknya sendiri akan tetapi Advokat harus memiliki aturan / 

pedoman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pedoman sebagai seorang Akdvokat dalam menjalankan tugas profesinya berupa Kode 

Etik Advokat, berawal dari pertemuan advokat menghasilkan sebuah kesepakatan berupa 

Piagam Baturraden pada tanggal 27 Juni 1971, isinya merumuskan tentang unsure penyebutan 

unsure seorang profesional antaranya: 

1. Harus ada ilmu hukum yang dikembangkan didalamnya 

2. Harus ada unsur kebebasan didalamnya 

3. Mengabdi pada kepentingan umum, tujuan utama bukan untuk mencari nafkah 

4. Ada hubungan kepercayaan antara Advokat dengan Klien 

5. Adanya kewajiban saling merahasiakan informasi dari Klien dan adanya jaminan 

akan kerahasiaan oleh undang-undang 

6. Adanya immuniteit terhadap penuntuttan tentang hak yang dilakukan dalam 

menjalankan tugas pembelaan 

7. Adanya kode etik dan peradilan kode etik 8. Adanya honorarium yang 

menyesuaikan kemampuan klien. 

Kode etik advokat ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002, berdasarkan kesepakatan 7 

(tujuh) organisasi advokat Indonesia, terdiri dari : IKADIN, AAI, AKHI, HKHPM (himpunan 

konsultan hukum pasar modal), SPI (serikat pengacara Indonesia), dan HAPI (himpunan 

advokat dan Pengacara Indonesia). Kode Etik Advokat Indonesia, maka setiap advokat 

menjungjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi yang pelaksanaannya diawasi Dewan 

Kehormatan, yang eksistensinya harus diakui setiap advokat tanpa melihat asal usul anggota 

organisasi profesinya, yang pada pengucapan sumpah profesinya tersirat pengakuan dan 

kepatuhan terhadap kode etik advokat, sehingga kepada setiap advokat dibebankan kewajiban 

untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, teman 

sejawat, pengadilan, negara maupun masyarakat, sebagaimana tercantum dalam pembukaan 

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) tahun 2002. Kode Etik Advokat berfungsi sebagai 
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control dalam menjalankan tugas profesinya, sehingga ia diharapkan dapat menjaga martabat 

dan kehormatan profesinya. 

 
 

2.3. Konsep Hubungan Advokat dengan Klien 

 
Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya seorang Advokat diberikan kebebasan 

dalam rangka pembelaan yang dilakukan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. 

Namun kebebasan itu tetap harus berpegang pada kode etik Advokat serta perundang-undangan 

yang berlaku (Pasal 14 dan 15). Selain itu Advokat juga mempunyai hak immunitas, yaitu hak 

untuk tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas 

profesinya dengan I’tikad baik dan penuh tanggung jawab, pada Pasal 16 Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan bahwa: “ Advokat tidak dapat dituntut baik 

secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk 

kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”. Serta hak lain yang tidak kalah 

pentingnya adalah seorang Advokat mempunyai hak atas kerahasiaan atas hubungannya dengan 

klien-nya. Sehingga bebas dari penyadapan atas komunikasi elektronik (Pasal 19 ayat 2). 

Pada prinsipnya, tugas advokat adalah memberikan nasehat dan pembelaan dalam arti 

menurut hukum kepada kliennya. Seorang advokat dalam menjalin hubungan dengan klien 

memiliki aturan sebagaimana dirumuskan dam Kode Etik Advokat Indonesia, dimana seorang 

Advokat dalam menjalin hubungan dengan klien tidak serta merta semaunya sendiri, karena 

Advokat memiliki aturan yang telah dirumuskan dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Seorang 

Advokat dalam menjalin hubungan dengan klien memiliki aturan sebagaimana dirumuskan 

dam Kode Etik Advokat Indonesia, dimana seorang Advokat dalam menjalin hubungan dengan 

klien tidak serta merta semaunya sendiri, karena Advokat memiliki aturan yang telah 

dirumuskan dalam Kode Etik Advokat Indonesia. 

Dalam pasal 18 UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dalam menjalankan tugas 

profesional seorang Advokat dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis 

kelamin, agama politik, keturunan, ras atau latar belakang sosial budaya Dalam menjalankan 

tugas profesinya ada beberapa hal yang harus dipahami seorang Advokat dalam hubungannya 

dengan klien : 
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1. Seorang Advokat harus berupaya mencari solusi tercapainya kesepakatan dari kedua 

belah pihak, baik klien maupun pihak lawan agar sebisa mungkin memperoleh 

penyelesaian melalui jalan perdamaian 

2. Seorang Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yng dapat menjerumuskan 

klien mengenai perkara yang sedang ditanganinya baik liasan maupun tertulis yang 

dapat mempersulit klien 

3. Selama menjalankan tugasnya Advokat berkewajiban mempertimbangkan kemampuan 

klien dalam menerima jasa hukum dalam menentukan honorarium 

4. Seorang advokat tidak dibenarkan membebani kliennya dengan biaya yang tidak perlu 

5. Seorang Advokat tidak dibenarkan memberikan jaminan kepada kliennya bahwa 

perkara yang ditanganinya pasti menang 

6. elama menjalani profesinya seorang Advokat harus bersikap adil 

7. Seorang Advokat harus menolak perkara yang diyakininya tidak ada dasar hukumnya 

8. Selama menjalankan tugas profesinya wajib memegang rahasia jabatan tentang segala 

hal yang diberitahukan oleh klien kepadanya (kepercayaan) 

9. orang Advokat tidak dibenarkan melepaskan tanggung jawab yang dibebankan 

kepadanya yang tidak menguntungkan bagi klien 

10. Seorang advokat yang mengurus kepentingan bersama lebih dari dua pihak maka ia 

harus mengundurkan diri dari mengurus kepentingan tersebut. 

Pada perinsipnya tugas advokat adalah memberikan nasehat dan pembelaan dalam arti luas 

menurut hukum pada kliennya, namun demikian dalam menjalankan perannya seorang advokat 

mempunyai fungsi yang lebih luas dari pada hanya sekedar menjadi penasehat dan pembela 

yaitu mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memajukan profesi hukum , peradilan dan 

hukum dalam arti luas, akibat hukum antara Advokat dan Klien terjadi kontrak tereupatik 

dimana seorang Advokat dengan Ilmu pengetahuan hukumnya mewakili klien dalam 

menangani sengketa perdata, sedangkan klien diwajibkan membayar jasa hukum/honorium 

sebagaimana yang telah disepakati bersama. 
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2.4. Konsep Nasihat atau Pendapat 

 
Definisi Nasihat adalah bentuk perintah kepada orang lain supaya melakukan tindakan 

tertentu dengan cara memberikan petunjuk dan cara cara lainnya. Nasihat yang memiliki 

makna ajaran atau pelajaran baik yang dapat berupa anjuran (petunjuk, peringatan, teguran) 

ibarat yang terkandung dalan suatu cerita dan sebagainya, Nasihat juga terdapat moral yang 

dapat diambil yang terkandung didalamnya. Pengertian Nasihat dalam Islam adalah suatu 

cara yang bertujuan untuk mengingatkan seseorang bahwa segala macam bentuk perbuatan 

pasti ada sanksi serta akibatnya. Seacara terminology nasihat berarti melarang, 

memerintahkan atau menganjurkan sesuatu hal tertentu yang juga disertai dalil motivasi 

dan memiliki pesan moral. 

Pendapat adalah pikiran atau anggapan tentang suatu hal seperti orang, peristiwa dan 

dapat membuat kesimpulan dari apa yang difikirkan tentang suatu hal tersebut. Menurut 

Webster’s New Collegiate Dictionary adalah suatu pandangan, keputusan atau tafsiran 

yang terbentuk di dalam fikiran mengenai suatu persoalan tertentu. Dan Pendapat menurut 

Frazier Moore adalah pendapat itu lebih kuat dari apada sebuah kesan tetapi lebih lemah 

dari pada pengetahuan yang positif. Pendapat merupakan suatu kesimpulan yang ada dalam 

pikiran dan belum dikeluarkan untuk di perdebatkan. 

2.5. Konsep Perlindungan Hukum 

 
Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang 

dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.10 karena salah satu tujuan dari hukum 

adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat yang di wujudkan dalam bentuk kepastian 

hukum. 

Perlindungan hukum merupakan sebuah upaya untuk pemenuhan hak dan pemberian 

bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum 

korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, bisa diwujudkan dalam 

berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan 

bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk 

perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun 

 
 

10 Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hlm. 53. 
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yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu 

gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum 

memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. 

Philipus M. Hadjon memberikan penjelaskan tentang perlindungan hukum yang dibedakan 

menjadi 2 macam, yaitu:11 

a. Sarana perlindungan hukum preventif, pada perlindungan hukum preventif 

subjek hukum diberikan kebebasan dalam mengajukan keberatan atau 

pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang 

definitive, tujuan dari sarana perlindungan ini adalah untuk mencegah terjadinya 

sengketa. 

b. Sarana perlindungan Hukum Represif. Tujuan dari perlindungan hukum represif 

adalah untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh 

pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori 

perlindungan hukum ini. 

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum 

merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan 

hukum,yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu 

perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dengan aturan hukum. Baik itu yang 

bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif. Baik yang secara tertulis 

maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. 
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