
BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum yang dibuat berdasarkan pasal 1 ayat

(3) Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasca amademen yang berbunyi

“Indonesia adalah Negara Hukum”. Salah satu dari penegak hukum di Indonesia

adalah  advokat,  advokat  merupakan  jasa  profesi  hukum yang  berperan  dalam

suatu sengketa yang dapat diselesaikan di luar atau di dalam sidang pengadilan.

Pendampingan dilakukan oleh advokat dapat secara litigasi maupun non litigasi,

atau orang yang mendapat sertifikasi untuk memberi jasa hukum, baik di dalam

maupun di luar pengadilan. 

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang

Advokat  “Advokat  adalah  orang  yang  berpraktek  didalam  maupun  diluar

pengadilan yang memenuhi persyaratan peraturan perundang – undangan Yang

mana tujuan adalah membantu kliennya dalam masalah hukum yang dihadapi

dan membela kepentingan serta hak – haknya klien”. 

Di Indonesia,  untuk  dapat  menjadi  seorang  pengacara  atau  advokat,

seorang sarjana yang berlatar belakang sarjana hukum atau sarjana syariah harus

mengikuti  pendidikan  khusus  dan  lulus  ujian  profesi  yang  dilaksanakan  oleh

Perhimpunan  Advokat  Indonesia  (PERADI)  atau  Asosiasi  Pengacara  Syariah

(APSI)  bekerjasama  dengan  Universitas  Tinggi  berakreditas  B  dan  magang
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minimal  2  tahun  di  kantor  advokat  yang  tergabung  dalam organisasi  sebelum

seseorang bisa beracara menjadi advokat. 

Sebelum  adanya  Putusan  MK  No.  95/PUU-XIV/2016  ini,  Pendidikan

Khusus Profesi Advokat (PKPA) diselenggarakan oleh organisasi advokat di mana

kerja sama dalam rangka penyelenggaraannya dengan perguruan tinggi bersifat

tidak wajib (voluntary) karena tidak dinyatakan dalam UU Advokat khususnya

pada Pasal 2 ayat (1). Namun pasca adanya putusan ini, setiap organisasi advokat

yang menyelenggarakan PKPA wajib mempunyai kerja sama dengan perguruan

tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum

yang minimal terakreditasi B.1

Advokat dalam menjalankan profesinya harus mengikuti Kode Etik Profesi

sebagai  pedoman untuk beracara di  dalam pengadilan atau di  luar  pengadilan.

Kode  etik  profesi  dapat  menjadi  penyeimbang  segi  –  segi  negatif  dari  suatu

profesi  sehingga  kode  etik  ibarat  kompas  yang  menunjukkan  arah  moral  bagi

suatu  profesi,  sekaligus  sekaligus  menjamin  mutu  moral  profesi  itu  di  mata

masyarakat.    Kode  etik  bisa  dilihat  sebagai  produk dari  etika  terapan,  sebab

dihasilkan  berkat  penerapan  pemikiran  etis  atau  suatu  wilayah  tertentu,  yaitu

profesi. Akan tetapi, setelah kode etik ada, pemikiran etis tidak berhenti.2

1 Trisuharto Klinton. Penyelengaraan PKPA Harus Bekerjasama Dengan 
Perguruan Tinggi Berakreditas B. https://id.linkedin.com. di akses 
tanggal 16 Mei 2018

2 Muhammad Nuh. 2011. Etika Profesi Hukum. Bandung. CV Pustaka 
Setia. Hlm 123
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Dalam melaksanakan profesinya sebagai advokat, advokat  juga tidak akan

lepas dari klien. Menurut pasal 1 angka 3 Undang – Undang No. 18 tahun 2003

Tentang Advokat  “Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang

menerima jasa hukum”. 

Setelah pihak klien dan advokat sepakat membuat perjanjian kerja barulah

advokat membuat surat kuasa khusus yang dapat digunakan untuk mewakili klien

nya dalam persidangan ataupun diluar persidangan. Dalam perjanjian tersebut ada

beberapa hak klien yang harus dipenuhi advokat salah satunya menurut pasal 7

huruf  (i)  Kode  Etik  Advokat  Indonesia,  “Advokat  wajib  menyampaikan

pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani

kepada kliennya pada waktunya”.

 Masalah  yang  diangkat  penulis  ini  berhubungan  dengan  hukum  acara

perdata. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana

caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.

Dalam peraturan perundang – undangan upaya hukum dalam hukum acara perdata

dibedakan menjadi 2 yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

Upaya hukum biasa dalam hukum  acara  perdata  pada Tingkat  Pertama

yang  diajukan  ke  Pengadilan  Negeri  (PN)  Kabupaten/Kota,    dalam  Tingkat

Pertama  penggugat  melalui  kuasa  hukumnya  ataupun  individu  mengajukan

gugatan  yang  nanti  gugatan  tersebut  akan  diproses  sesuai  dengan  ketentuan

perundang  –  undangan,  hasil  dari  Tingkat  Pertama  ini  dapat  berupa  Akta

perdamaian atau Putusan. 
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Tingkat kedua adalah Tingkat Banding, pemeriksaan pada tingkat banding

dapat juga disebut sebagai peradilan ulangan. Istilah ini dipergunakan dalam pasal

6   Undang-undang No.  20  Tahun 1947 tentang Pengadilan  Peradilan  Ulangan

yang berbunyi  “Bahwa terhadap putusan perdata yang dijatuhkan pengadilan

tingkat  pertama  dapat  diminta  oleh  para  pihak  supaya  pemeriksaan  perkara

diulangi oleh Pengadilan Tinggi sesuai dengan yurisdiksi relatif masing-masing”.

Dari ketentuan undang-undang tersebut, fungsi Pengadilan Tinggi dalam tingkat

banding  yaitu  memeriksa  ulang  perkara  secara  keseluruhan.  Demikian  juga

ditegaskan dalam Yurisprudensi  MA No. 194 K/Sip/ 1975,  Pengadilan Tinggi

harus memeriksa ulang seluruh perkara dalam tingkat banding, termasuk meliputi

seluruh  bagian  konpensi  dan  rekonpensi  yang  telah  diputus  oleh  Pengadilan

Tingkat Pertama3. 

 Upaya  Banding  biasa  dilakukan  apabila  salah  satu  pihak  kurang  puas

dengan hasil pada Tingkat Pertama, Tingkat Banding ini hanya di beri batas 14

hari  waktu  untuk menyatakan banding.  Pengertian  14 hari  adalah  14 kalender

sejak  dibacakannya  putusan  atau  14  hari  kalender  sejak  diterimanya

pemberitahuan putusan bagi  pihak yang  tidak  hadir  pada  waktu  dibacakannya

putusan4.  

 Permohonan  Banding  diajukan  pada  PN  Kabupaten/Kota  yang

mengeluarkan putusan, pemeriksaan Tingkat Banding dilakukan oleh Pengadilan

3 Proses Pemeriksaan Tk, Banding. http://pta-manado.go.id. Diakses 
tanggal 15 Mei 2018

4 A.M Apik Dwi Nugroho. Praktek Peradilan Perdata. Hal 13
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Tinggi  (PT)  di  ibukota  Provinsi  yang  mencakup  wilayah  hukum  PN  yang

memutus  perkara.  Tingkat  Banding  tidak  diwajibkan  untuk  membuat  memori

Banding namun apabila  dari  pihak Pemohon membuat  memori  Banding maka

pihak Termohon diwajibkan untuk membuat kontra memori Banding5.

Tingkat ketiga adalah Tingkat Kasasi Bagi pihak (pihak-pihak) yang tidak

puas dengan isi putusan Pengadilan tingkat banding maka dapat melakukan upaya

hukum,  yaitu  kasasi.  Waktu  untuk  menyatakan  kasasi  14  hari  kalender  sejak

diterimanya  pemberitahuan  putusan  banding  oleh  pengadilan  tingkat  pertama

yang memeriksa perkara dimaksud.  Menyusun dan menyerahkan memori kasasi

adalah merupakan keharusan, apabila tidak maka kasasi yang dimintakan tidak

dapat  diperiksa  dan/atau  ditolak.  Waktu  untuk  menyusun  atau  menyerahkan

memori kasasi adalah 14 hari kalender sejak ditandatanganinya akta pernyataan

kasasi.  Bila ada memori kasasi maka pihak termohon kasasi diberi waktu 14 hari

kalender  untuk  menyusun  dan  menyerahkan  kontra  memori  kasasi,  bila  tidak

menyusun atau menyerahkan maka dianggap menerima dalil-dalil kasasi6.

Upaya hukum luar biasa disebut Peninjauan Kembali, Peninjauan Kembali

adalah merupakan upaya hukum luar  biasa yang dapat  ditempuh oleh masing-

masing pihak yang berperkara.Upaya hukum ini hanya dapat dilakukan apabila

suatu putusan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in krach van

gewijsde) . Permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan

putusan pengadilan dan dapat dicabut selama belum diputus dan PK hanya dapat

5 ibid

6 Ibid. Hal 14
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dilakukan sekali saja, untuk membuat Kontra Memori PK diberi jangka waktu 30

hari setelah diterimanya berkas Memori PK dari Juru Sita7.  

Dalam  peraturan perundang - undangan surat kuasa khusus dapat berlaku

dari  tahapan  Tingkat  Pertama,  Tingkat  Kedua,  dan  Tingkat  Kasasi  sedangkan

untuk PK  haruslah dibuat surat kuasa baru dan tidaklah boleh menggunakan surat

kuasa yang lama, walaupun dalam surat kuasa yang lama tercantum bahwa surat

kuasa ini berlaku sampai tingkat PK.  Hal ini berdasarkan Sema No.7 Tahun 2012

Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam kamar perdata nomor 1 huruf

b  yang berbunyi  “Namun apabila surat  kuasa menyebutkan untuk digunakan

sampai dengan pemeriksaan peninjauan kembali, tetap diperlukan adanya surat

kuasa  khusus  untuk  peninjauan  kembali,  karena  peninjauan  kembali  bukan

peradilan  tingkat  selanjutnya  dari  tingkat  pertama,banding  dan  kasasi.

Peninjauan  kembali  merupakan  upaya  hukum  luar  biasa  sehingga  harus

dibedakan dengan upaya hukum biasa dalam penilaian atas keberadaan surat

kuasa yang digunakan”.

Penulis memilih lokasi penelitian di kantor Advokat Surjo & Partners yang

terletak di Jl. Citandui No. 52B, Blimbing, Kota Malang dikarenakan data – data

yang diperlukan guna menulis  skripsi  ini  mudah untuk didapatkan dan kantor

advokat tersebut sedang mengangani kasus ini. Menurut A.M Apik Dwi Nugroho,

S.H direktur di kantor advokat Surjo & Partners berkata “ atas dasar Surat Edaran

Mahkamah  Agung  (SEMA)  No.  7  tersebut  seharusnya  advokat  sebelumnya

7 Ibid. Hal 14 - 16
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mengembalikan berkas  memori  PK kepada klien  sehingga klien  dapat  menilai

untuk menggunakan jasa  advokat  yang sama atau menggunakan jasa advokat

yang berbeda.

Namun,  dalam  prakteknya  penulis  menemukan  suatu  kejanggalan  yaitu

pengiriman  berkas  memori  PK  kepada  advokat  yang  menangani  kasus

sebelumnya, padahal advokat yang seharusnya tahu bahwasanya kuasanya telah

berakhir  seharusnya  menolak  berkas  tersebut  dengan  alasan  surat  kuasa  telah

berakhir  atau  menyerahkan berkas  kepada kliennya  tersebut,  faktanya  advokat

tersebut barulah memberikan berkas memori PK tersebut kepada kliennya ketika

jangka waktu yang diatur telah lewat sehingga hal ini merugikan pihak kliennya.

Sehingga  penulis  tertarik  untuk  mengetahui  bagaimana  bentuk  pertanggung

jawaban sang advokat terhadap mantan kliennya ini, dalam bentuk kajian ilmiah

dengan  judul  “PERTANGGUNG  JAWABAN  ADVOKAT  DALAM

PERKARA PERDATA YANG DILAKUKAN UPAYA HUKUM PK KETIKA

SURAT KUASANYA TELAH BERAKHIR (Studi di Kantor Advokat Surjo

& Partners Kota Malang)” 

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban advokat dalam perkara perdata yang

dilakukan upaya hukum PK ketika surat kuasanya telah berakhir?
2. Bagaimana upaya pemenuhan hak klien dalam melakukan upaya hukum PK?
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C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk pertanggung jawaban yang dapat

dimintakan klien kepada advokat dalam perkara perdata yang dilakukan upaya

hukum PK ketika surat kuasanya telah berakhir.
2. Untuk  mengetahui  upaya  pemenuhan  hak  klien  dalam  melakukan  upaya

hukum PK.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian hukum ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Bagi Akademik

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum terutama dalam

dunia praktek khususnya pertanggung jawaban seorang advokat serta diharapkan

bisa menjadi referensi untuk lainya.

2. Bagi Penulis

Dapat  memberikan  wawasan terhadap penulis  terkait  penerapan hukum formil

didalam dunia praktek, dapat mengetahui bentuk kesalahan yang bagaimana yang

dapat  merugikan  klien,   dan  untuk  memenuhi  salah  satu  syarat  untuk

menyelesaikan  program  studi  Sarjana  Strata  I  (S-I)  ilmu  hukum,  Universitas

Muhammadiyah Malang.
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E. Kegunaan Penelitian 

Untuk memberikan informasi dan wawasan dalam pelaksanaan hukum formil di

dunia praktek khususnya yang berkaitan dengan apa yang dibahas didalam skripsi

ini yaitu pertanggung jawaban advokat.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Menggunakan  pendekatan  yuridis  sosiologis,  yakni  melihat  hukum  sebagai

perilaku manusia dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian  di Kantor Advokat Surjo & Partners di Jl. Citandui No. 52 B,

Blimbing, Kota Malang dikarenakan data - data yang dibutuhkan mudah untuk

didapatkan.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer dari penulisan ini adalah data yang didapatkan dari lokasi penelitian.

Diperoleh dari  responden dalam hal  ini   yaitu  pihak Kantor  Advokat  Surjo &

Partners.

b. Data Sekunder
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Sumber  data  yang  diperoleh  dengan  cara  studi  kepustakaan   melalui  bahan  –

bahan litelature yaitu Undang – Undang, buku – buku dan sumber – sumber lain

yang berkaitan dengan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Memperoleh  data  dengan  cara  wawancara  dengan  A.M  Apik  Dwi  Nugroho

sebagai  Direktur  Kantor, H.  Surjono sebagai  salah satu advokat  dan sekaligus

pemilik kantor, dan Hidayat Taufik sebagai salah satu advokat di kantor Advokat

Surjo & Partners di Jl. Citandui No. 52B, Blimbing, Kota Malang.

b. Studi Kepustakaan

Dengan cara melakukan penelusuran dan pencarian bahan – bahan kepustakaan

dari  berbagai  litelature  seperti  buku  yang  bersifat  manual  ataupun  elektronok,

perundang – undangan seperti undang – undang advokat, SEMA No.7 Tahun 2012

Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai

Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi  Pengadilan,  Kode  Etik  Advokat  Indonesia,

KUHPerdata  Undang - Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

dan jurnal.
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5. Teknik Analisa

Analisa  data  yang  akan  dilakukan  adalah  melalui  2  metode  yaitu  deskriptif

kualitatif dan  content analysis yaitu dengan cara memaparkan seluruh data, baik

data  primier,  data  sekunder  jelas.  Sehingga  pada  akhirnya  dapat  ditarik

kesimpulan dalam masalah yang diangkat dalam skipsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Dalam  penyusunan  penulisan  hukum  ini,  penulis  membagi  dalam  4  bab  dan

masing – masing bab terdiri  dari  sub  bab yang bertujuan agar  mempermudah

pemahamannya. Secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan sebagai pengantar dan

penjelasan dalam masalah yang diangkat oleh penulis.  Rumusan masalah yang

akan  diteliti  oleh  penulis.  Tujuan  peneletian  yang  mana  tujuan  penulis  untuk

meneliti permasalahan tersebut. Manfaat dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori – teori didalam undang – undang, buku – buku,

jurnal,  maupun  pendapat  ahli  hal  ini  bertujuan  untuk  mempermudah  penulis

dalam melakukan penelitian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAASAN
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Bab ini menguraikan inti  dari  penulisan hukum yang dibuat oleh penulis yang

mana isinya adalah gambaran mengenai pembahasan dari rumusan masalah yang

diangkat sesuai dengan data – data yang didapatkan oleh Penulis.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini akan menguraikan kesimpulan yang didapat dari bab sebelumnya, serta

berisikan tentang saran – sarn yang perlu di sampaikan terkait permasalahan yang

telah diteliti.
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