
1.	 Ketua	Umum
a.	 Segala	tugas	dan	tanggung	jawab	yang	diamanat-

kan	oleh	Kongres;
b.	 Tugas	tugas	sesuai	dengan	Pasal	9	ayat	1	Angga-

ran	Rumah	Tangga;
c.	 Melaksanakan	serta	mewakili	PERADIN		didalam	

maupun	di	luar	pengadilan.

2.	 Wakil	Ketua	Umum
a.	 Melaksanakan	 tugas	 tugas	 yang	 ditugaskan	 oleh	

Ketua	Umum;
b.	 Mewakili	Ketua	Umum		untuk	melaksanakan	tu-

gas	Ketua	Umum	dalam	hal	Ketua	Umum	berha-
langan	sementara.

3.	 Ketua	Bidang	Organisasi	
a.	 Mensosialisasikan	Anggaran	Dasar	dan	Anggaran	

Rumah	Tangga,	serta	Peraturan	Peraturan	PERA-
DIN	kepada	Komunitas	Advokat.

b.	 Mendata	dan	selalu	memperbaharui	data	keang-
gotaan	PERADIN	mulai	tingkat	Pusat,	Korwil	dan	
ditingkat	Cabang

c.	 Membentuk	 dan	 membina	 Korwil	 untuk	 semua	
tingkat	Propinsi

d.	 Membentuk	 dan	 membina	 Cabang	 untuk	 Kabu-
paten	/	Kota	disetiap	propinsi.

e.	 Menyampaikan	kepada	Menteri	Hukum	dan	Hak	
Asasi	Manusia	RI	dan	kepada	Ketua	Mahkamah	
Agung	Republik	Indonesia	tentantg	keanggotaan	
PERADIN.

4.	 Ketua	Bidang	Pendidikan
a.	 Menyelenggarakan	 pendidikan	 profesi	 advokat	

untuk	calon	Advokat	
b.	 Mengadakan	kerjasama	pendidikan	dengan	pihak	

pihak	 lain	yang	berkompeten	di	bidang	 ilmu	hu-
kum	dan	Profesi	Advokat

5.	 Ketua	Bidang	Hubungan	Luar	Negeri
a.	 Menjalin	 hubungan	 dengan	 Organisasi	 Advokat	

dengan	negara	negara	lain
b.	 Melakukan	 kerja	 sama	 dibidang	 hukum	 dengan	

Assosiasi	Advokat	Internasional,	organisasi-orga-
nisasi	Internasional

c.	 Mengikuti	 serta	 menginformasikan	 kepada	 ang-
gota	PERADIN	mengenai	perkembangan	hukum	
Internasional	dan	atau	kegiatan-kegiatan	yang	ada	
pada	Mahkamah	Internasional.

6.	 Ketua	Bidang	Komunikasi	dan	Informasi
a.	 Penerbitan	Majalah	Varia	Advokat	secara	berkala	

dan	kontinyu;
b.	 Meng-update	website	PERADIN	yang	profesional	

dan	menghasilkan
c.	 Aktif	pada	kegiatan	jejaring	sosial
d.	 Menyelenggarakan	Pelatihan	perkembangan	 tek-

nologi	informatika

7.	 Ketua	Bidang	Advokasi	dan	Bantuan	Hukum
a.	 Memberikan	 Pembelaan	 kepada	 setiap	 Anggota	

PERADIN	dalam	rangka	menegakkan	hak	imuni-
tas	profesi	dalam	menjalankan	kegiatan	profesinya

b.	 Berkordinasi	dengan	Bidang	Pengabdian	Masya-
rakat	 dalam	 hal-hal	 tertentu	 dan	 berhubungan	
dengan	operasional	POSBAKUMADIN.

8.	 Ketua	Bidang	Pengawasan	dan	Pembinaan
a.	 Aktif	 mengawasi	 anggota	 PERADIN	 mengenai	

etika	profesi	advokat
b.	 Merencanakan	dan	mengusulkan	pembentukan	Ko-

misi	Pengawas	Advokat	Indonesia	(KOMPADIN)
c.	 Melakukan	pembinaan	 terhadap	anggota	PERA-

DIN	menuju	profesionalisme

9.	 Ketua	Bidang	Pengembangan	Profesi
a.	 Meningkatkan	hubungan	baik	dengan	organisasi	

profesi	advokat	yang	lain
b.	 Menyelenggarakan	Peningkatan	Mutu	Profesi	be-

kerjasama	dengan	pihak	lain
c.	 Hal-hal	lain	yang	dianggap	baik	untuk	membangun	

Advokat	Profesional

10.	Ketua	Bidang	Sosial	dan	Kesejahteraan	Anggota
a.	 Mengusahakan	agar	setiap	anggota	mendapat	ja-

minan	oleh	asuransi.
b.	 Cepat	 tanggap	dan	memberikan	bantuan	sosial	

terhadap	anggota	PERADIN	yang	mendapat	mu-
sibah/sakit.

c.	 Mengupayakan	pencarian	“Dana	Bantuan	So-
sial”	dengan	berbagai	kegiatan.

11.	Ketua	Bidang	LITBANG
a.	 Mengusahakan	pelatihan	atau	pembekalan	 lan-

jutan	 untuk	 meningkatkan	 keterampilan	 dan	
profesionalisme	anggota	PERADIN	

b.	 Melakukan	penelitian	pengembangan	 (ilmu)	
Hukum;

c.	 Mengadakan	penelusuran	Hukum	Advokat;
d.	 Melaksanakan	Penelitian	dan	kajian	kaidah	pro-

fesi	Advokat
12.	Ketua	Bidang	Antar	Lembaga	Advokat

a.	 Menjalin	 hubungan	 dengan	 lembaga	 lembaga	
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negara	antara	lain	dengan:
-	 Mahkamah	Agung	RI	berikut	jajarannya
-	 Mahkamah	Konstitusi
-	 Kejaksaan	Agung	RI	berikut	jajarannya.
-	 Kepolisian	Negara	RI	berikut	jajarannya.
-	 Kementerian	 Hukum	 dan	 HAM	 RI	 berikut	

dengan	jajarannya.
-	 Badan	Legislatif	ditingkat	Pusat	dan	Daerah	

serta	Wilayah.
-	 Pemerintah	Pusat,	Daerah,	Wilayah	maupun	

Swasta	yang	dianggap	perlu
b.	 Merealisasikan	Memorandum	of	Understanding	

(MoU)	dengan	Pemerintah	dan	Lembaga	Pene-
gak	Hukum	lainnya

13.	Ketua	Bidang	Pengabdian	Masyarakat
a.	 mengaktualisasikan	dan	mengefektifkan	Visi	dan	

Misi	POSBAKUMADIN
b.	 Pembinaan	Anggota	POSBAKUMADIN	yang	ber-

kesinambungan	dan	terpola	sesuai	kondisinya	

14.	Sekretaris	Jenderal
a.	 Bertanggung	 Jawat	atas	 sistem	kinerja	adminis-

trasi/kesekretariatan	PERADIN
b.	 Mengkordinasikan	 dan	 meningkatkan	 Program	

Kerja	Bidang-Bidang		
c.	 Registrasi	keanggotaan	di	seluruh	cabang-cabang	

dengan	memberikan	kartu	anggota	PERADIN
d.	 Pembenahan	manajemen	organisasi
e.	 Melaksanakan	 dukungan	 umum	 kepada	 Ketua	

Umum	dalam	menjalankan	 roda	organisasi	un-
tuk	 mewujudkan	 tujuan	 organisasi	 sesuai	 Ang-
garan	Dasar	dan	Anggaran	Rumah	Tangga	PE-
RADIN	melalui	Program	Kerja	Jangka	Pendek,	
Menengah	dan	Panjang	sesuai	amanah	Kongres	
PERADIN	VIII	;

f.	 Melaksanakan	pembinaan	dan	koordinasi	guna	
tertib	 pelaksanaan	 tugas	 Bidang	 Organisasi	 &	
Administrasi,;	

g.	 Melaksanakan	 manejemen	 perkantoran	 organi-
sasi	secara	professional	dengan	menetapkan	Ke-
pala	Sekretariat	dan	petugas	lainnya;

h.	 Merumuskan	sistem	administrasi	dan	keuangan,	
mengembangkan	sistem	dokumentasi,	data	dan	
perpustakaan,	 serta	 memelihara	 dokumen	 dan	
buku	induk	anggota	organisasi;

i.	 Mengkoordinir	 pelaksanaan	 tugas	 para	 Wakil	
Sekretaris	Jenderal	yang	membantu	Ketua-Ketua	
Bidang	

j.	 Mengkoordinir	 pelaksanaan	 tugas	 alat	 keleng-
kapan	organisasi;

15.	Wakil	Sekretaris	Jenderal	Urusan	Administrasi
a.	 Membantu	dan	bertanggung-jawab	atas		surat-surat	

masuk	/	keluar	dan	 tugas	 tugas	administrasi	kese-
kretariatan	PERADIN

b.	 Membuat	dan	menandatangani	surat	surat	yang	
diperlukan

16.	Wakil	Sekretaris	Jenderal	Urusan	Operasi
a.	 Menjaga	dan	bertanggung	jawab	atas	segala	file	

serta	inventaris	PERADIN
b.	 Melaksanakan	tugas	yang	diberikan	oleh	Ketua	

Umum/Wakil	Ketua	Umum	dibidang	surat	me-
nyurat	dan	administrasi	lainnya.

17.	Bendahara	Umum
a.	 Bertanggung	jawab	atas	segala	catatan	dan	pem-

bukuan	keuangan	PERADIN
b.	 Melaksanakan	 dukungan	 umum	 dibidang	 keu-

angan	kepada	Ketua	Umum	dalam	menjalankan	
roda	organisasi	untuk	mewujudkan	tujuan	orga-
nisai	sesuai	Anggaran	Dasar,	Anggaran	Rumah	
Tangga	PERADIN	melalui	program	jangka	pen-
dek,	menengah	dan	panjang			

c.	 Menyusun	SPO	(standar	prosedur	operasional)	
kebendaharaan	PERADIN	

d.	 Membuat	program	keuangan	organisasi	dan	menyu	
sun	 rancangan	 anggaran	 pendapatan	 dan	 belanja	
(RAPB)	PERADIN.

18.	Wakil	Bendahara	bagian	Kassa
	 Membantu	Bendahara	untuk	dan	mengelola	pema-

kaian	Keuangan	PERADIN

19.	Wakil	Bendahara	bagian	Pembukuan
	 Membantu	Bendahara,	membukukan	serta	meren-

canakan	Keuangan	PERADIN

	 	 Ditetapkan	di	:	Jakarta.
	 	 Pada	tanggal	:	30	Agustus	2014

KONGRES	LUAR	BIASA	PERADIN

Ketua	Umum,

ttd.

ADVOKAT	ROPAUN	RAMBE

Sekretaris	Jenderal,

ttd.

ADVOKAT	BUDIMAN	B.SAGALA,SH.MH
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