
SURAT KUASA KHUSUS
(PERMASALAHAN ADVOKAT & KUASA HUKUM)

Oleh: Dr. H. Marjohan Syam, SH., MH

A. PENDAHULUAN
a. Latar Belakang

Ada adagium yang mengatakan bahwa seberapa banyak orang 
ahli hukum maka sebanyak itu juga pendapatnya. Dalam tataran 
empiri teori ini ada benarnya yang dapat melahirkan suatu sikap ahli 
hukum yang sulit untuk menyatukan pendapat dan pandangan 
dalam segala hal, seperti para ahli hukum yang tergabung dalam 
penyedia jasa bantuan hukum.

Suatu kenyataan yang terjadi dalam organisasi advokat, 
walaupun 8 (delapan) organisasi advokat (IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, 
SPI, AKHI, HKHPM dan APSI) telah membuat kesepakatan untuk 
membentuk satu wadah advokat yang disebut PERADI 
(Perhimpunan Advokat Indonesia) seperti yang dimanatkan oleh 
Pasal 32 ayat (4) UU No. 18 Tahun 2003, namun tidak berjalan 
secara konsisten dan akhirnya terpecah dengan menonjolkan 
organisasi masing-masing, terakhir PERADI itupun pecah dan 
memiliki pimpinan ganda.

Dalam persoalan ini terlihat sekali ahli hukum yang tidak tunduk 
kepada Undang-Undang yang berakibat Mahkamah Agung 
menguras keringat mencarikan solusi dengan memperhatikan 
perkembangan pendekatan masing-masing organisasi sehingga 
para pengguna jasa hukum atau pencari keadilan tidak dirugikan 
dengan kegaduhan para ahli hukum ic komunitas pemberi jasa 
hukum ini.

Keadaan demikian telah terjadi kesimpang-siuran dalam praktek 
yang mengharuskan hakim memeriksa dengan ketat persyaratan 
surat kuasa di pengadilan, baik muatannya ataupun subjek hukum 
sebagai pihak formil sebagai tuntutan yang diharuskan oleh 
Mahkamah Agung dibawah ini, sbb:
1. Tentang muatan isi surat kuasa khusus mulai tahun 1959 

Mahkamah Agung telah mengedarkan petunjuk beberapa kali 
hingga dengan Surat Edaran No. 6 Tahun 1994.

2. Mengenai subjek formil yang berhak secara hukum beracara di 
pengadilan, yaitu yang telah disumpah sesuai yang dimaksud 
Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003.
Sehubungan dengan ketatnya persyatan surat kuasa khusus 

tersebut yang terakhir advokat harus melampirkan kopi berita acara 
penyumpahan oleh Pengadilan Tinggi dan identitas Advakat yang 
ditandai dengan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku.
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Dan tidak jarang advokat yang kecewa karena hanya 
bermodalkan surat kuasa khusus tanpa ada kejelasan mengenai 
pelantikan dan penyumpahannya oleh Pengadilan Tinggi dan kartu 
tanda pengenal advokat yang sudah kadaluarsa.

b. Permasalahan
Pusat permasalahan adalah terletak pada penerapan Pasal 4 

ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 ini, yaitu organisasi mana yang 
berhak mengajukan seorang calon advokat yang telah memenuhi 
syarat seperti yang amanat UU mulai dari seleksi,
pembinaan/magang sampai pengajuan untuk melakukan sumpah 
profesi advokat.

PERADI berpenapat dia yang berhak untuk mengajukan 
penyumpahan ke Pengadilan Tinggi, sementara organisasi lain 
dengan bermacam halangan tidak mudah berurusan dengan 
PERADI sehingga menjadi terkatung-katung, dan malah ada 
organisasi advokat yang nekat melakukan penyumpakan terhadap 
calon advokat sekaligus calon anggotanya sendiri.

Solusi yang telah ada diberikan Mahkamah Agung setelah ada 
musyawarah organisasi advokat tanggal 24 Juni 2010 yang 
menghasilkan kesepatan dengan Sema No. 089/KMAA/I/2010 yang 
memuat Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para Calon 
Advokat yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul 
penyumpahan tersebut harus diajukan oleh Pengurus PERADI, 
sesuai dengan jiwa kesepakatan tersebut, juga tidak berjalan 
sebagaimana mestinya.

Organisasi advokat masih terus gontok-gontokan, dan terakhir 
malah PERADI pecah dan masing-masing mengklain dia yang 
paling benar, dan akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan senjata 
pangungkas dengan Sema No. 073/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 
September 2015 seperti tersebut diatas, maka semua organisasi 
advokat masing-masing berhak merekrut anggota dan berhak 
mengajukan penyumpahan ke Pengadilan Tinggi seperti maksud 
Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

c. Rumusan masalah
1. Sahkah semua organisasi advokat/pengacara/konsultan hukum 

mengajukan calon advokat untuk disumpah atas dasar 
keputusan Mahkamah Agung sementara UU menentukan hanya 
satu organisasi sebagai satu-satunya berwenang mengajukan 
penyumpahan calon advokat ?
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B. PEMBAHASAN
1. Sejarah singkat Organisasi Advokat

a. Masa Hindia Belanda
Masa pemerintahan colonial Belanda belum mengenal 

organisasi advokat yang permanen, meskipun ada pengadilan 
yang beroperasi yaitu Raad Van Justittie dan Landraad.

Ada profesi advokat tetapi dalam lingkup dan kuminitas 
yang terbatas yakni kalangan Belanda dan orang asing lainnya. 
Salah satu organisasi advokat ialah “Balie van Advocaten” yang 
didirikan oleh Mr. Sasro Mudjono, Mr. Iskak dan Mr. Soenarjo.

b. Masa Orde Baru
Pertama kali cikal bakal muncul organisasi advokat di 

Indonesia pada tahun 1963 atau 18 tahun sejak kemerdekaan 
Idnonesia. Diawali dengan terbentuknya Persatuan Advokat 
Indonesia (PAI) yang terbentuk tanggal 14 Maret 1963. Adapun 
Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) didirikan pada tanggal 
30 Agustus 1964 diakui dan diresmikan Presiden Soeharto.

Kemudian bermunculan organisasi advokat untuk 
menyaingi dominasi PERADIN yang dikendalikan penguasa, 
seperti LBH, BBH, Pusbadi dll. Belkangan muncul IKADIN, IPHI, 
AAI, SPI, HAPI, HKHPM, AKHI, APSI.

c. Masa Reformasi
Setelah disahkan UU Advokat No 18 Tahun 2003, 8 

organisasi Advokat membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia 
(KKAI) yang mempersiapkan pembentukan organisasi tunggal 
advokat dan menyelengarakan tugas-tugas organisasi seperti 
diamanatkan UU Advokat sampai terbentuknya organisasi 
tunggal dimaksud.

Pada tanggal 21 Desember 2004 dideklarasikan organisasi 
advokat yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan 
tanggal 7 April 2005 di Balai Sudirman dilakukan perkenalan 
{launching) organisasi PERADI dan para Pengurusnya.

Sebelum lahirnya UU Advokat, maka praktek orang yang 
berhak beracara di Pengadilan dalam perkembangannya dapat 
diuraikan sbb:
a. Pengacara praktek, yaitu orang yang diseleksi, diangkat dan 

disumpah oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi pengacara 
didepan pengadilan.

b. Kuasa insidentil, yaitu keluarga para pihak yang memahami 
hukum, dan

c. Lembaga bantuan hukum, pada Perguruan Tinggi melalui tri 
dharma perguruan tinggi ic pengabdian masyarakat;

d. Advokat, bahwa sejak disahkannya dan diundangkan UU No. 
18 Tahun 2003 Tentang Advokat (tanggal 5 April 2003), maka
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yang berhak memberi batuan hukum di pengadilan atau diluar 
pengadilan adalah advokat dan dalam aturan peralihan 
semua pengacara praktek yang telah dilantik oleh Pengadilan 
Tinggi sebelum UU ini disahkan secara otomatis menjadi 
advokat, sedangkan disebut hurud b dan c diatas tidak bisa 
lagi beracara di pengadilan dengan ancaman pidana penjara 
dan denda;

e. Namun pada tahun 2004 masyarakat Jawa Timur diwakili 
oleh 3 orang dosen pada 3 perguruan tinggi mengajukan 
judicial review ke Mahkamah Konstitusi agar Pasal 31 UU No. 
18 Tahun 2003 dibekukan, akhirnya dikabulkan dengan 
Putusan MK No. 006/PUU-III/2004, tanggal 13 Desember 
2004. Dengan begitu kuasa keluarga (kuasa insidentil) dan 
lembaga bantuan hukum perguruan tinggi dapat kembagi 
beracara di pengadilan.

2. Pengertian Surat Kuasa
- KBBI > adalah “Surat yang berisi tentang pemberian kuasa 

kepada seseorang untuk mengurus sesuatu”
- Gramatikal bahasa Inggris tentang surat kuasa (Power of 

Attorney) adalah “a document that authorizes an individual to act 
on behalf of sameone else”

- Bahasa hukum Pasal 1792 BW adalah “pemberian kuasa suatu 
perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan 
kepada seorang lain yang menerimanya untuk atas namanya 
menyelenggarakan suatu urusan”

- Kuasa substitusi adalah “hak yang diberikan kepada seseorang 
pemegang kuasa dalam menangani suatu perkara untuk 
menunjuk pihak lain sebagai penggantinya apabila pemegang 
kuasa tersebut berhalangan untuk beracara di Pengadilan.”

Dalam NBW dinegeri Belanda sudah dibedakan antara kuasa 
(volmacht) merupakan tindakan hukum sepihak yang memberi 
wewenang kepada penerima kuasa untuk mewakili pemberi 
kuasa dalam melakukan tindakan hukum tertentu, dan 
pemberian kuasa (lastgeving) merupakan suatu persetujuan 
sepihak, dimana kewajiban untuk melaksanakan prestasi hanya 
terdapat pada satu pihak.

Menurut Rachmad Setiawan dalam bukunya “Hukum 
Perwakilan dan Kuasa” mengatakan bahwa BW sebenarnya 
mengatur soal lastgeving yang diterjemahkan secara harfiyah 
‘pemberian beban perintah’.
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Pada Negara common law/anglo saxon, pemberian kuasa 
(power of attorney) yang muncul juga merupakan perbuatan 
sepihak yang menyabut suatu nama pemberi kuasa pada waktu 
melkukan tindakan hukum yang disebut perwakilan langsung.

3. Surat Kuasa di Pengadilan
- Surat Kuasa Khusus yaitu apabila kuasa itu dibunyikan dengan

kata-kata tegas dan tertentu, spt berkuasa membuat, menanda
tangani dan mengajukan surat gugat ke Pengadilan............. dst,
dengan mempedomani petunjuk Mahkamah Agung Sema No. 6 
Tahun 1994.

- Surat Kuasa Istimewa yaitu kuasa yang ditentutkan khusus oleh 
UU secara limitative dengan kata-kata tegas baik kuasa untuk 
mengerjakan perbuatan ataupun kuasa untuk mengucapkan, 
seperti kuasa untuk mengerjakan sesuatu dalam Pasal 82 ayat 
(2) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 18 
ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan dan kuasa untuk mengucapkan sesuatu dalam 
Pasal 70 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 
Agama.

4. Klasifikasi penerima kuasa khusus
- Advokat, penerima kuasa khusus (profesi), dalam Pasal 1 angka 

1 “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, 
baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi 
persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.”

- Keluarga yang mengajukan perkara, penerima kuasa 
insidentil/kuasa khusus secara insidentil (non profesi)

- Lembaga Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi, 
penerima kuasa khusus (non profesi).
Dengan keluarnya UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat, 

maka hanya advokat yang berwenang beracara dimuka 
pengadilan, bahkan siapa yang melakukan perkerjaan seperti 
advokat itu diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 
denda paling banyak 50 juta rupiah, (vide: Pasal 31 UU No. 18 
Tahun 2003).

Oleh karena masyarakat Indonesia belum siap sepenuhnya 
memanfaatkan jasa advokat, baik karena jumlahnya terbatas 
maupun karena asumsi biaya yang cukup mahal, maka 
masyarakat Jawa Timur mengajukan uji materil (judicial review) 
Pasal 31 UU Advokat tersebut ke Mahkamah Konstitusi tanggal 13 
Desember 2004 No. 006/PUU-II/2004, maka terbuka kembali bagi
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kuasa insidentil dan pengabdian masyarakat perguruan tinggi atau 
lembaga bantuan hukum perguruan tinggi.

5. Legalitas surat kuasa khusus dan kuasa istimewa
- Kuasa khusus dapat dengan surat/akta otentik, dan dapat 

dengan surat/akta dibawah tangan
- Kuasa istimewa harus dengan/dan atau menurut undang- 

undang, ada dua cirinya:
a. Secara limitatif dengan kalimat tegas dan jelas;
b. Harus dengan akta otentik (penafsiran ahli hukum, sekalipun 

tidak spesifik tdk disebut pengaturannya, spt Pasal 157 HIR, 
Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 
Agama).

6. Hak-hak dalam Kuasa khusus (retensi & substitusi)
- Hak retensi adalah hak untuk menahan suatu benda sampai 

kwajibannya dilunasi. (Pengertian Pasal 1812 BW “Penerima 
kuasa berhak untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa yang 
berada di tangannya hingga kepadanya dibayar lunas segala 
sesuatu yang dapat dituntutnya akibat pemberian kuasa").

- Hak substitusi dalam Kuasa adalah kuasa limpahan yang 
diberikan oleh penerima kuasa, agar dapat mewakili penerima 
kuasa dalam melakukan tindakan.
Pengertian Pasal 1803 BW “penerima kuasa bertanggung jawab 
atas orang yang ditunjuknya sebagai penggantinya dalam 
melaksanakan kuasanya:
a. bila tidak diberikan kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai 

penggantinya;
b. bila kuasa itu diberikan tanpa menyebutkan orang tertentu 

tertentu sedangkan orang yang dipilihnya ternyata tidak 
cakap atau tidak mampu. Pemberi kuasa senantiasa 
dianggap telah memberi kuasa kepada penerima kuasanya 
untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya untuk 
mengurus barang-barang yang berada diluar wilayah 
Indonesia atau diluar pulau tempat tinggal pemberi kuasa. 
Pemberi kuasa dalam segala hal, dapat secara langsung 
mengajukan tuntutan kepada orang yang telah ditunjuk oleh 
penerima kuasa sebagai penggantinya."

7. Dasar Surat Kuasa
a. Pasal 1792 dan Pasal 1803 Burgelijk Wetbook;
b. Pasal 123 HIR/147 RBg;
c. UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
d. Putusan MK No. 006/PUU-III/2004;
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e. Sema No. 2 Tahun 1959, Sema No. 5 Tahun 1962, Sema 01 
Tahun 1971, dan No. 6 Tahun 1994, Tanggal 14 Oktober 1994;

f. Dan lain-lain.

C. PEMECAHAN MASALAH
Ad. 1. Sahkah semua organisasi advokat/pengacara/konsultan 

hukum mengajukan calon advokat untuk disumpah atas 
dasar keputusan Mahkamah Agung sementara UU 
menentukan hanya satu organisasi sebagai satu-satunya 
berwenang mengajukan penyumpahan calon advokat ?

Pasal 28 ayat (1) menyebutkan “Organisasi Advokat merupakan 
satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang 
dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud 
dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”, saat UU ini 
disahkan belum ada organisasi advokat sebagai wadah tunggal, yang 
akan menjalankan tugas-tugas tersebut.

Undang-Undang Advokat hanya mengamanatkan kepada 8 
(delapan) organisasi advokat seperti dimaksud Pasal 32 ayat (3) Untuk 
sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan 
Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan 
Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan 
Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), 
Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan 
Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah 
Indonesia (APSI). Dan pada ayat (4) berbunyi “Dalam waktu paling 
lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, 
Organisasi Advokat telah terbentuk.”

Seperti diuraikan diatas sebagai persiapan dan pembentukan 
PERADI dibentuk lebih dulu Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) 
yang beranggotakan 8 (delapan) organisasi Advokat, yaitu Okadin, 
AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, dan APSI.

Sesuai amanat UU tersebut maka dalam tenggat waktu 20 bulan 
sejak diundangkannya UU Advokat atau tepatnya pada tanggal 21 
Desember 2004, advokat Indonesia sepakat untuk membentuk 
PERADI. Dan pada tanggal 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta 
Selatan PERADI mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Acara 
perkenalan PERADI, selain di hadiri oleh tidak kurang dari 600 advokat 
se-lndonesia, juga dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa 
Agung RI, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Belakangan
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muncul permasalahan.

a. Benih-Benih Perpecahan

Karena proses terbentuknya Peradi dianggap kurang demokratis, 
inkonstitusional dan tidak mewakili seluruh Advokat, hanya didirikan 
oleh beberapa orang saja yang mengklaim mewakili organisasinya 
masing-masing, maka pada tanggal 30 Mei 2008 dimana para Advokat 
kemudian sepakat menyelenggarakan Munas Para Advokat di Jakarta. 
Hal demikian merupakan bentuk pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2003 
Tentang Advokat, sehingga terbentuklah Kongres Advokat Indonesia 
(KAI). Belakangan Ikadin juga aktif kembali sebagai organisasi 
Advokat.

Organisasi-organisasi PERADI, KAI dan IKADIN masing-masing 
melakukan kegiatan mulai dari rekrutmen, pendidikan dan pelatihan 
untuk menjadi advokat Indonesia sampai dengan mengajukan usul 
penyumpahan ke Pengadilan Tinggi, tetapi Pengadilan Tinggi tidak 
melakukan penyumpahan terikat dengan kesepakat pertama yang 
melahirkan keputusan Mahkamah Agung No. 089/KMAA/I/2010, 
tanggal 25 Juni 2010 dan No. 052/KMA/HK.01/III/2011, tanggal 23 
Maret 2011 belum dihapus atau dirubah yaitu yang mengusulkan untuk 
penyumpahan adalah PERADI.

Dalam perkembangannya PERADI sebagai wadah tunggal 
advokat, juga sudah pecah dan masing-masingn pengurus mengklaim 
bahwa kepengususannya yang benar dan berhak menjalankan fungsi 
organisasi.

Dalam kondisi begini dapat dikatakan terjadi darurat organisasi 
advokat, terjadi kekosongan hukum, maka Mahkamah Agung mengisi 
kekosongan hukum ini dengan menjalankan fungsi regulator seperti 
memutuskan semua organisasi advokat berwenang mengajukan calon 
advokat untuk disumpah oleh Pengadilan Tinggi dengan kalusula 
semenara menunggu lahirnya UU Advokat yang direvisi.

b. Darurat Organisasi Advokat
Permasalahan kuasa atau perwakilan oleh pokrol {procureur) atau 

advokat adalah bagian dari hukum acara yang diatur dalam dalam HIR 
dan RBg serta perautaran lainnya. Sementara pengaturan tentang 
Advokat itu belum tuntas sepenuhnya, ternyata sampai saat ini mereka 
anggota advokat Indonesia terpecah belah.

Menatasi keadaan darurat begini, Mahkamah Agung mengeluarkan 
senjata pangungkas No. 073/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 
September 2015 yang menghapus keputusan Mahkamah Agung No.
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089/KMA/VI/2010, tanggal 25 JUNI 2010 dan keputusan Mahkamah 
Agung No. 052/KMA/HK.01/III/2011, tanggal 23 Maret 2011, semua 
organisasi advokat masing-masing berhak merekrut anggota dan 
berhak mengajukan penyumpahan ke Pengadilan Tinggi seperti 
maksud Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 
Sehingga untuk sementara teratasi permasalahannya sampai adanya 
revisi UU Advokat, apakah nantinya bentuk organisasi advokat single 
bar atau multibar, itu urusan nanti ic UU Advokat yang baru.

Walapun terkesan keputusan Mahkamah Agung ini terkesan 
bertentangan dengan UU Advokat, tetapi bukannya tidak beralasan, 
Mahkamah Agung mengambil dasar pijakan juridis dan sosiologis, 
sebagai berikut:

1. Alasan juridis:
- Argumentasi juridis ialah bahwa UUD 45 menjamin hak untuk 

bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan, hak mendapat imbalan dan perlakuan yang 
adil dan layak dalam hubungan kerja, tidak terkecuali bagi 
advokat.

2. Alasan sosiologis:
- Sementara argumenasi sosiologis, antara Peradi dan KAI 

tanggal 24 Juni 2010 dihadapan Ketua Mahkamah Agung, 
telah melakukan kesepakatan yang pada intinya organisasi 
advokat yang disepakati dan merupakan satu-satunya wadah 
profesi Advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia 
(PERADI); Ternyata kesepakatan tersebut tidak dapat 
diwujudkan sepenuhnya, bahkan Peradi yang dianggap 
sebagai wadah tunggal sudah terpecah dengan masing- 
masing mengklaim sebagai pengurus yang sah;

- Sementara itu berbagai pengurus advokat dari arganisasi- 
organisasi lainnya juga mengajukan penyumpahan;

- Alasan sosiologis lainnya sebagaimana ternyata terdapat 
fakta bahwa di beberapa daerah tenaga advokat dirasakan 
kurang karena banyak advokat yang belum diambil sumpah 
atau janji sehingga tidak bias beracara di pengadilan, 
sedangkan pencari keadilan membutuhkan jasa advokat;

Jalan keluar (way out) dari kemelut organisasi advokat itu menurut 
pendapat pribadi saya mengacu kepada kebenaran sustantif, yaitu 
yang paling dibutuhkan penyumpahan dengan mengesampingkan 
yaitu kebenaran prosuderal dimana organisasi pengaju tidak lagi 
terbatas kepada PERADI tetapi dibuka semua organisasi advokat 
punya wewenang, tentu organisasi advokat yang disebut dalam UU 
No. 18 Tahu 2003 yaitu 8 (delapan) organisasi advokat.
Adalah sangat tepat dan sah Mahkamah Agung RI mengambil 

sikap tegas yang lebih adil dan proporsional dengan menerima semua
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organisasi advokat sebagai wadah pengadaan, pembinaan dan 
pengajuan calon advokat untuk penyumpahan sesuai dengan Pasal 4 
ayat (1) UU Advokat No. 18 Tahun 2003.

Mahkamah Agung disamping sebagai lembaga peradilan yang 
tertinggi baik dalam perkara kasasi ataupun perkara Peninjauan 
Kembali, juga sebagai regulator dalam hal belum ada atau kurang 
hukum acaranya.

Berdasarkan Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah 
dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung 
sebagai fungsi regulator, Mahkamah Agung berwenang mengatur atau 
menyempurnakan pengaturan sesuatu yang belum ada aturannya atau 
belum sempurna diatur, apalagi menghadapi darurat organisasi 
advokat.

D. KESIMPULAN
Berdasarkan urian diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang 

berwenang menjalani kuasa hukum di pengadilan adalah sebagai 
berikut:

1. Semua advokat dari organisasi manapun yang telah disumpah 
oleh Pengadilan Tinggi, ditandai bukti BAP penyumpahan, 
tidak dipersoalkan organisasi mana yang mengajukan usul 
penyumpahan tersebut;

2. Disamping advokat dapat juga beracara di pengadilan:
a. Keluarga dalam batas tertentu sebagai kuasa insidentil 

atas izin ketua pengadilan;
b. Lembaga bantuan hukum perguruan tinggi sebagai 

pengabdian masyarakat.
3. Membawa Surat Kuasa Khusus atau Surat Kuasa Istimewa 

yang memenuhi persyaratan surat Surat Kuasa Khusus 
menurut Sema No. 6 Tahun 1994, syarat surat kuasa secara 
kumulatif, sbb:
a. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk 

berperan di pengadilan;
b. Menyebutkan kompetensi relative, pada Pengadilan Agama 

mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentinngan 
pemberi kuasa;

c. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai 
pengugat dan tergugat);

d. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek 
sengketa yang diperkarakan antara para pihak yang 
berperkara. Paling tidak menyebut jenis masalah 
perkaranya.

4. Surat Kuasa insidentil, disamping memenuhi SEMA No. 6 Thn 
1994 diatas, juga memenuhi ketentuan SEMA yang ditujukan
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ke PT Denpasar tanggal 21 September 1987 No.: MA/Kumdil/ 
8810/IX/1987, kuasa harus advokat atau kuasa insidentil 
keluarga pemberi kuasa yang terdiri dari:
a. suami/isteri bukan bekas suami/isteri;
b. anak yg belum berkeluarga; dan
c. orang tua dari suami/isteri tsb.

Catatan: 1. Tidak menyebut atau keliru menyebut objek sengketa, 
berakibat surat kuasa tidak sah. (jurisprudensi: 
Putusan Mahkamah Agung No. 288 K/Pdt/1986, 
Tanggal 22 Desember 1987).

2. Kuasa khusus yang dibuat di luar negeri disamping 
persyaratan kumulatif diatas harus dilegalisir oleh KBRI 
setempat (jurisprudensi: Putusan MA tangal 18 
September 1985, No. 3038 K/Pdt/1981). Dan dasar 
lainnya yaitu asas HPI “mengormati hukum Negara 
masing- masing.”

3. Persyaratan KTPA memang sebagai bukti bahwa yang 
bersangkutan termasuk anggota advokat Indonesia 
seperti yang dimaksud Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 25 
UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Demikianlah makalah singkat ini dengan harapan agar dapat 
didiskusikan secara terbuka dan aktif memberi masukan untuk 
kepentingan praktek dilingkungan Peradilan Agama.

Pekanbaru, 10-01-2017
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