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Advokat Ikadin Mengutamakan Moralitas

KR-Judiman

Todung Mulya Lubis menerima pengangkatan anggota 
Advokat Ikadin.

BANTUL (KR) - Negara 
yang semakin maju ekonomi
nya, akan lebih maju pula bu
daya dan penerapan hukum
nya, karena di negara yang su
dah maju administrasinya 
lebih detil dan lebih siap da
lam penerapan hukum. Hal 
tersebut dikatakan Ketua 
Umum Dewan Pimpinan Pu
sat Ikatan Advokat Indonesia 
(Ikadin) Prof Dr Todung 
Mulya Lubis SH, ketika me
nyampaikan orasi ilmiah pada 
pengangkatan Advokat Ikadin 
12 orang, dan penutupan 
Pendidikan Profesi Advokat 
(PPA) angkatan pertama se
banyak 23 orang, di Kampus 
Universitas Muhammadiyah 
(UMY) Kasihan Bantul, Sabtu 
(12/2) lalu.

Program PPA di UMY me
rupakan upaya keija sama 
Advokat Ikadin DIY dan 
UMY, dalam menyiapkan ang
gota Advokat Ikadin yang

mempunyai kemahiran dan 
mempunyai moralitas serta 
patuh pada kode etik. “Kami 
tidak mau Advokat Ikadin 
mempunyai kemahiran yang 
asal-asalan di lapangan, se
hingga harus siap dengan mo
ralitas dan patuh pada kode 
etik, karena itu sampai saat 
ini dan jangan sampai terjadi 
ada Advokat Ikadin tertang
kap Operasi Tangkap Tangan 
(OTT) oleh Komisi Pemberan
tasan Korupsi (KPK),” tegas 
Tbdrmg Mulyo Lubis.

Todung mengemukakan, 
kualitas sebagian advokat di 
Indonesia saat ini masih di 
bawah kualitas advokat di ne
gara-negara maju. Karena pa
da umumnya tugas profesi ad
vokat di Indonesia belum 
mempunyai spesialisasi, se
hingga beberapa tugas seperti 
administrasi, bantuan hukum, 
penyusunan gugatan dan tu
gas lainnya masih ditangani

sendiri. Sedangkan profesi ad
vokat di negara lebih maju su
dah lebih detail dan ada spe
sialisasi. Karena itu, kedepan 
anggota Advokat Ikadin harus 
mempunyai pendidikan ke
mahiran profesi advokat de
ngan spesialisasi. ■

Ketua Ikadin DIY Mulyadi

SH menambahkan, dalam 
upaya meningkatkan profesio
nal dan kemahiran advokat, 
Ikadin konsisten mengikuti 
aturan yang dijalankan oleh 
Ikadin Pusat dan Dewan 
Standarisasi Advokat, seperti 
mengikuti ujian profesi ad
vokat. (Jdm)-a


