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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam 

maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
1
 Dalam usaha mewujudkan 

prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, 

advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab memiliki peran 

dan fungsi yang penting di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum 

seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat 

menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk 

kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha untuk memberdayakan 

masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat 

sebagai salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. 

Keharusan syarat khusus bagi seseorang untuk berprofesi sebagai advokat 

adalah dengan berlatar belakang pendidikan Tinggi Hukum sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, 

ditambah dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan pendidikan Tinggi 

Hukum adalah lulusan fakultas hukum dan Syariah. Bagian-bagian tersebut 

disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) dan penjelasannya, sebagai berikut
2
: 

                                                 
1
 Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.  Pernah 

dimohonkan untuk di uji terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Sudjono, Artono, 

dan Ronggur Hutagalung (perkara No.014/PUU/IV/2006). MK menyatakan menolak permohonan para 

pemohon untuk seluruhnya dalam putusannya pada 30 November 2006. 
2
 Lihat pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 
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“Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar 

belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus 

profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat”. 

Penjelasannya : “Yang dimaksud dengan “berlatar belakang pendidikan tinggi 

hukum” adalah lulusan fakultas hukum, syariah, perguruan tinggi hukum 

militer, perguruan tinggi ilmu kepolisian”. 

 

Sarjana hukum yang telah menjalani pendidikan khusus profesi advokat dan 

sudah mengantongi ijin praktek advokat, masih harus menjalani tahap penting dalam 

jenjang karirnya, yakni magang. Magang menjadi penting lantaran ia menjadi ujian 

terakhir untuk menentukan apakah seseorang akan menapaki karir advokat. Untuk 

menjadi seorang advokat tentunya harus menjalankan pelatihan-pelatihan serta ujian 

menjadi seorang advokat yang profesional, salah satunya dengan magang sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat, sebagaimana yang telah 

disebutkan dalam pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 

tentang Advokat, bunyi pasalnya sebagai berikut
3
: 

“Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut : [huruf g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus 

menerus pada kantor Advokat].” 

 

                                                 
3
 Lihat pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 
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Melalui magang, seorang calon advokat bisa melihat medan dan dunia 

advokat, merasakan prinsip-prinsip kerja advokat dari dasar, bagaimana membuat 

resume persidangan, mencari landasan yuridis di perpustakaan, menemui saksi hingga 

membuat catatan-catatan lain yang diperintahkan atasan. Magang menjadi ajang bagi 

calon advokat untuk memilih bidang yang sesuai dengan kemampuannya. Selain 

mengenai para peserta magang, hal yang terpenting lainnya bagi penulis adalah 

kantor advokat yang layak untuk ditempatkan sebagai tempat magang para calon 

advokat. 

Kantor advokat yang layak untuk ditempatkan sebagai tempat magang para 

calon advokat disini adalah kantor advokat yang mempunyai capability dan 

profesional, yang mampu mengajarkan, membagi pengalaman, memberikan 

kesempatan, serta memfasilitasi apa yang dibutuhkan peserta magang selaku calon 

advokat. 

Sejumlah calon advokat yang dinyatakan lulus ujian advokat Peradi pada 2009 

meminta agar organisasi advokat itu segera menetapkan dan mengumumkan kantor-

kantor advokat sebagai tempat magang. Penetapan dan pengumuman firma hukum 

tempat magang perlu mengingat tidak semua calon yang dinyatakan lulus sudah 

bekerja di kantor advokat.
4
 

                                                 
4
 Kantor Advokat Untuk Magang Perlu diumumkan, http://kantor-advokat-untuk-magang-perlu/ 

blogspot.com/:.organisasi.dan.perkumpulan 4 Juli 2011 (tanggal Acces) 
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Permintaan itu misalnya disampaikan Trino Prayoga. Yoga begitu ia biasa 

disapa berpandangan pengumuman kantor advokat yang bisa dijadikan tempat 

magang diperlukan agar proses magang tidak membingungkan advokat. Ada 

kekhawatiran calon advokat salah memilih tempat magang, sehingga kelak berpotensi 

tidak diakui oleh Peradi.
5
 

Rizal, yang juga dinyatakan lulus, sependapat dengan Yoga tentang 

pentingnya penetapan dan pengumuman kantor magang yang diakui Perhimpunan 

Advokat Indonesia. Apalagi, penetapan kantor advokat yang diberi kewajiban 

menerima calon advokat dalam rangka magang merupakan kewajiban organisasi 

advokat.
6
 

Ketika dikonfirmasi hukumonline, Ketua DPN Peradi yang selama ini banyak 

mengurus persoalan magang, Soemaryono enggan memberikan tanggapan. Ia 

menunjuk nama Ahmad Fikri Assegaf sebagai yang lebih berkompeten bicara tentang 

magang. Namun saat dihubungi, Fikri malah menunjuk Harry Ponto. Nama terakhir 

ini adalah Sekjen Peradi. Walhasil, tidak jelas apakah pada 2009 ini Peradi sudah 

menetapkan kantor advokat tempat magang resmi atau tidak. Pada laman Peradi 

terdapat berita anggota Peradi per September 2008.
7
 

                                                 
5
 ibid 

6
  ibid 

7
  ibid 
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Kantor hukum yang akan menyelenggarakan program magang bagi calon 

advokat harus diseleksi secara ketat oleh organisasi advokat
8
. Organisasi advokat 

harus benar-benar menseleksi kantor hukum mana yang mempunyai capability untuk 

bisa mempunyai pekerjaan yang cukup untuk memberikan pengalaman bagi peserta 

magang. 

Pengumuman tempat magang diperlukan agar proses magang nantinya tidak 

membingungkan para peserta magang. Ada kekhawatiran calon advokat salah 

memilih tempat magang, sehingga nanti dampaknya akan berlanjut pada proses 

selanjutnya, semisal tidak diakuinya magang yang telah dilakukan akibat kantor 

advokat yang tidak memenuhi syarat, ataupun dampak lainnya yang kemungkinan 

akan terjadi. Disini kita dapat melihat pentingnya pengumuman dan penetapan kantor 

advokat yang diakui oleh organisasi advokat. Lagipula, penetapan kantor advokat 

yang diberi kewajiban menerima calon advokat dalam rangka magang merupakan 

kewajiban organisasi advokat. Kewajiban tersebut dengan tegas telah dirumuskan 

dalam pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
9
 

                                                 
8
 Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tertanggal 25 Juni 2010, nomor 

089/KMA/VI/2010, dengan perihal Penyumpahan Advokat, disebutkan pada tanggal 24 Juni 2010 

telah adanya kesepakatan antara Pengurus Pusat PERADI yang diwakili oleh ketua umumnya Dr.Otto 

Hasibuan dengan Pengurus Pusat KAI yang diwakili oleh Presidennya Indra Sahnun Lubis, SH. MH., 

dihadapan Ketua Mahkamah Agung bahwasannya telah melakukan kesepakatan yang pada intinya 

organisasi advokat yang disepakati dan merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat adalah 

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Kemudian pada tanggal 27 Juni 2011dibacakannya 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-VIII/2010 atas permohonan Judicial Review terhadap 

Undang-Undang Nomor18 Tahun 2003 tentang Advokat diputus oleh Mahkamah Konstitusi, di ruang 

sidang pleno MK. Yakni perkara No.66/PUU-VII/2010, 71/PUU-VIII/2010, dan 77/PUU-VIII/2010, 

yang pada intinya menolak permohonan para pemohon telah menyelesaikan kekisruhan wadah tunggal 

advokat. Disebutkan bahwasannya secara de jure (hukumnya) saat ini organisasi wadah tunggal 

advokat Indonesia adalah PERADI yang berwenang melaksanakan fungsi-fungsi organisasi advokat 

sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Untuk itu penulis 

menggunakan beberapa peraturan-peraturan teknis yang diselenggarakan oleh PERADI sebagai satu-

satunya wadah profesi advokat 
9
 Lihat pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 
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“Organisasi Advokat menetapkan kantor advokat yang diberi kewajiban 

menerima calon advokat yang akan melakukan magang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g “ 

 

Namun, sampai saat ini penjelasan pengaturan mengenai syarat-syarat 

standarisasi sebuah kantor advokat yang layak dijadikan tempat magang oleh seorang 

advokat belum dijelaskan secara terperinci, karena bagaimanapun juga kantor hukum 

yang baik adalah yang mempunyai standart minimal, agar terjaga profesionalitas dari 

pada advokat itu sendiri. 

Kontribusi kantor advokat bahkan tidak berhenti sebatas menerima calon 

advokat magang saja, tetapi juga memberi bimbingan, pelatihan, dan kesempatan 

praktek. Hal ini pun telah ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (6) UU Advokat
10

: 

“Kantor Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan 

pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon advokat yang 

melakukan magang ” 

 

Dari uraian diatas maka penulis ingin mengetahui apa saja standarisasi kantor 

advokat yang dijadikan sebagai lokasi magang calon advokat serta penerapan 

standarisasi tersebut dan akibat hukumnya. Lewat kesempatan ini penulis ingin 

mengangkat masalah ”STANDARISASI KANTOR ADVOKAT YANG 

MENJADI TEMPAT MAGANG BAGI CALON ADVOKAT (Studi di Dewan 

Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Malang)”. 

                                                 
10

  Lihat pasal 29 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 
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B. Rumusan Masalah 

Dari uraian yang menjadi latar belakang dilakukannya penulisan ini, penulis 

mengangkat rumusan permasalahan berikut: 

1. Bagaimana penerapan standarisasi kantor advokat yang menjadi tempat magang 

bagi calon advokat oleh DPC PERADI Malang? 

2. Apa akibat hukum bagi kantor advokat yang tidak melaksanakan standarisasi 

kantor advokat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui penerapan standarisasi kantor advokat yang menjadi tempat 

magang bagi calon advokat oleh DPC PERADI Malang 

2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi kantor advokat yang tidak melaksanakan 

standarisasi kantor advokat 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini berguna untuk memberikan kontribusi teoritis terhadap ilmu 

hukum khususnya pada konsentrasi praktisi yang berkaitan dengan magang pada 

kantor advokat yang memenuhi syarat untuk dijadikan tempat magang calon 

advokat, mengingat kajian mengenai syarat kantor advokat yang dijadikan tempat 

magang calon advokat  selama ini masih sangat minim dilakukan oleh peneliti-

peneliti hukum. 



8 

2. Secara Praksis 

a. Bagi Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar-dasar, pedoman 

dalam memasuki pemikiran mengenai pendirian serta pengelolaan kantor 

advokat agar kantor advokat tersebut dapat memenuhi syarat-syarat standarisasi 

untuk dijadikan tempat magang bagi calon advokat. 

b. Bagi Masyarakat 

Penulisan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat 

mengenai kantor advokat yang memenuhi standarisasi yang dapat dijadikan 

tempat magang bagi peserta magang atau para calon advokat. 

c. Bagi Pemerintah 

Penulisan ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi pemerintah, 

peradi, advokat maupun stakeholders yang konsen terhadap pendirian dan 

pengelolaan kantor advokat di Indonesia untuk memperhatikan syarat-syarat 

sebuah kantor advokat yang layak dijadikan tempat magang para calon advokat. 

d. Bagi Penulis 

Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar kesarjanahan di bidang 

Ilmu Hukum pada Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian ini juga 

bermanfaat untuk menguji kemampuan penulis dalam memanifestasikan materi 

yang pernah diterima selama menempuh mata kuliah Management Lawfirm.  
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E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Dalam penulisan ini pola pendekatan yang digunakan oleh Penulis pada 

dasarnya adalah metode penelitian yuridis-sosiologis, yaitu melihat hukum sebagai 

perilaku manusia dalam masyarakat. Hal ini untuk melihat gejala dan beberapa 

kejadian maupun peristiwa yang terkait dengan penerapan standarisasi kantor 

advokat yang menjadi tempat magang bagi calon advokat. 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitian di Dewan Pimpinan 

Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Malang yang memiliki 

anggota lebih dari 300 advokat beralamat pada Jl. Candi Sewu No.10 Malang. 

PERADI sebagai organisasi wadah tunggal advokat yang mempunyai wewenang 

dalam melaksanakan fungsi-fungsi organisasi advokat sebagaimana yang sudah 

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

Selain melakukan penelitian di DPC Peradi Malang, penulis juga 

melakukan observasi dan/atau penelitian di beberapa kantor advokat yang 

menerima magang untuk calon advokat guna mengetahui penerapan standarisasi 

tersebut, penelitian dilakukan pada Kantor Advokat: 

a. Kantor Advokat Edan Law di Jl. Karya Timur Wonosari Blok C No. 6E Malang 

b. Kantor Advokat Husain & Rekan di Jl. Bunga Gardena No. 8 Malang 

c. Kantor Advokat Haris Fajar & Rekan di Jl. Kawi No. 33 Malang 
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3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer dalam penelitian adalah data dan hasil wawancara penulis 

yang dilaksanakan selama kurun waktu dari bulan November 2011 hingga 

Januari 2012, berdasarkan data tahun 2011 tentang penerapan standarisasi 

kantor advokat yang menjadi tempat magang bagi calon advokat,  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data-data yang berkaitan dengan masalah-masalah 

penelitian bersumber pada literatur-literatur, perundang-undangan yang berlaku, 

yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kode Etik 

Advokat, Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 

tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat, Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia  Nomor 1 Tahun  2006 

tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat, serta peraturan perundang-

undangan lainnya dan buku-buku yang berhubungan dengan obyek atau 

permasalahan yang diangkat oleh penulis. 

4. Teknis Pengumpulan Data 

Dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut : 

a. Wawancara (interview) 

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab 

secara mendalam dengan: 
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1) Pengurus DPC PERADI Malang bersama Bapak H. Setyo Eko Cahyono, 

S.H., selaku sekretaris DPC PERADI Malang terkait dengan penerapan 

standarisasi kantor advokat yang menjadi tempat magang bagi calon 

advokat. 

2) Kantor Advokat Anggota DPC Peradi Malang yang menerima magang 

Calon Advokat : 

a) Kantor Advokat Edan Law, Bapak Sumardhan, S.H 

b) Kantor Advokat Husain & Rekan, Bapak Husain, S.H 

c) Kantor Advokat Haris Fajar & Rekan, Bapak Haris Fajar, S.H 

b. Observasi 

Observasi dilakukan pada Kantor Advokat yang menerima magang guna 

melihat penerapan standarisasi kantor advokat yang menjadi tempat bagi calon 

advokat. 

c. Studi Dokumen 

Penulis mengumpulkan data dengan cara studi dokument maupun 

kepustakaan baik berupa buku-buku, artikel, internet, data-data yang dimiliki 

instansi maupun pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan 

relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah. 

5. Analisa Data 

Analisa data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap, yang 

terkait dengan penerapan standarisasi kantor advokat yang menjadi tempat magang 

bagi calon advokat. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu 
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dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, 

sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. 

Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai 

dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, 

semuanya sudah masuk dalam analisis.
11

 

 

F. Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis dan berurutan sehingga 

dapat dipahami secara jelas. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini, penulis memaparkan mengenai Latar Belakang, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat dan Kegunaan Penelitian, 

Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis memaparkan landasan teori atau kajian teori; 

Organisasi Advokat di Indonesia; Pengertian Advokat, Status dan Peran 

Advokat, dan Hak dan Kewajiban Advokat; Pengertian Calon Advokat, 

Pengertian Magang, dan Syarat Magang; dan Pengertian Standarisasi, 

Pengertian Kantor Advokat, Standarisasi Kantor Advokat, Syarat Kantor 

Advokat yang Dapat Menjadi Tempat Magang, dan Standarisasi 

Organisasi. 

                                                 
11

 Ibid, hal 127 
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BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi uraian data dari hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB IV  PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini yang berisi 

kesimpulan dan saran 


