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/Advokat Harus Menjunjung Tinggi Moralitas
YOGYAKARTA Tugas ad

vokat akhir-akhir ini terkesan seba
gai pengacara yang sering menge
depankan faktor ekonomi. Karena 
itu sosok advokat harus dapat men
gubah citra dan m am pu bertugas 
dengan mengedepankan nilai-nilai 
moral kemanusiaan.

”Para advokat harus menjun
jung tinggi nilai keadilan, terutama 
kepada masyarakat bawah sehingga 
harus rela  m em berikan bantuan 
hukum  untuk m em bela keadilan 
m eskipun tidak dibayar,” tandas 
K etua U m um  D ew an Pim pinan 
Pusat Ikatan A dvokat Indonesia 
(Ikadin), P ro f D r Todung M ulya 
Lubis SH, kemarin.

Ia menyampaikan itu pada pen

gangkatan advokat Ikadin dan penu
tupan Pendidikan Profesi Advokat 
(PPA) angkatan pertama di ruang 
sidang gedung AR Fachrudin A  lan
tai lim a U niversitas M uham m a
diyah Yogyakarta. Program PPA itu 
te rsebu t m erupakan  kerjasam a 
Ikadin  dengan Fakultas H ukum  
UMY.
Sudah Berubah

M enuru t T odung, du lu  para  
advokat di Indonesia masih banyak 
yang memegang keadilan dan rela 
tidak dibayar.

Nam un belakangan hal terse
but sudah berubah, tergantung sis
tem. Di Indonesia sistem pem ba
yaran sudah dimanipulir, semacam 
ada legal key untuk para advokat

nya.
Ia  m eng ingatkan  advokat 

Ikadin harus tegas dan tidak main- 
main dengan uang operasional dari 
klien. Ia juga menegaskan bahwa 
dirinya tidak ingin mendengar kabar 
ada anggota advokat Ikadin yang 
sam pai m elanggar kode etik  
advokat.

” K am i tidak  m au advokat 
Ikadin mempunyai kemahiran yang 
asal-asalan di lapangan sehingga 
harus siap dengan m oralitas dan 
patuh pada kode etik. Sampai saat 
ini, belum ada advokat Ikadin yang 
pernah terlibat kasus dan kedepan- 
nya jangan sampai teijadi yang ter
tangkap Operasi Tangkap Tangan 
KPK,” harapnya.(D 19-40)


