
BAB I
PENDAHULUAN

1.	 PENGERTIAN	

a.	 Program	Kerja	PERADIN	2014-2018	ini	dibuat	

berdasarkan	 Amanat	 Kongres	 VIII	 PERADIN	

di	Jakarta	antara	lain	bahwa	Advokat	menjalan-

kan	 tugas	 profesinya	 demi	 tegaknya	 keadilan	

berdasarkan	hukum	untuk	kepentingan	mayara-

kat	pencari	keadilan	 termasuk	usaha	member-

dayakan	masyarakat	dalam	menyadari	hak-hak	

fundamental	 mereka	 didepan	 hukum.	 Dengan	

rahmat	Tuhan	Yang	Mada	Esa,	Undang-undang	

Advokat	Nomor	18	tahun	2003	yang	disyahkan	

menjadi	 Undang-undang	 Republik	 Indonesia.	

Yang	 perlu	 di-implementasikan	 dengan	 wujud	

nyata	PERADIN	sebagai	wadah	pemersatu	Ad-

vokat	di	seluruh	tanah	air	Indonesia.

b.	 Program	Kerja	PERADIN	2014-2018	ini	adalah	

merupakan	pokok-pokok	Program	Kerja	lanju-

tan	Hasil	Kongres	Ke-VIII	PERADIN	di	Jakarta	

tanggal	30	Agustus	2013	yang	akan	dilaksana-

kan	 oleh	 DPP	 PERADIN	 sebagai	 Pengurus	

masa	Bhakti	2014-2018	sampai	dengan	Kong-

res	 IX	 yang	akan	 	datang	 sebagai	bagian	 inte-

gral	PERADIN	terhadap	cita-cita	Proklamasi	17	

Agustus	 1945	 untuk	 menciptakan	 masyarakat	

hukum	 yang	 tertib,	 tenang,	 adil	 dan	 makmur	

baik	lahir	dan	bathin.

c.	 Program	Kerja	PERADIN	2014-2018	ini	meru-

pakan	rumusan-rumusan	strategis	yang	disusun	

dalam	 bentuk	 garis-garis	 besar	 Program	 yang	

akan	dirumuskan	secara	lebih	optimal	untuk	da-

pat	diwujud	nyatakan	dalam	masa	Bhakti	DPP	

PERADIN	sampai	dengan	Kongres	IX	Peradin	

yang	akan	datang.

2.	 MAKSUD	DAN	TUJUAN	

a.	 Program	 Kerja	 PERADIN	 2014-2018	 ini	 ada-

lah	untuk	menggariskan	langkah	langkah	serta	

sasaran	 yang	 hendak	 dicapai	 oleh	 PERADIN	

dalam	 kurun	 waktu	 sampai	 dengan	 Kongres	

IX	mendatang	sebagai	wujud	keikutsertaannya	

mengemban	Supremasi	Hukum	pada	masyara-

kat,	Bangsa	dan	Negara,	dan	untuk	pembangun	

an	Hukum	Nasional	 sebagai	pengamalan	Pan-

casila	dan	Undang-Undang	Dasar	1945	

b.	 Program	Kerja	PERADIN	2014-2018		ini	bertu-

juan	untuk	menjadi	pedoman	perjuangan	bagi	

setiap	 Anggota	 PERADIN	 dari	 Tingkat	 Pusat	

sampai	 dengan	 Tingkat	 Cabang	 dalam	 mewu-

judkan	masyarakat	tertib,	tenang	adil	dan	mak-

mur	 sebagai	 perwujudan	 Supremasi	 Hukum	

berdasarkan	Pancasila	dan	Undang-Undang	Da-

sar	Republik	Indonesia	1945			

3.	 LANDASAN

Program	Kerja	PERADIN	2014-2018		ini	disusun	

berlandaskan	:

1.	 Landasan	Idiil	 :		Pancasila

2.	 Landasan	Konstitusional	:	

	 UUD	Republik	Indonesia	1945

3.	 Landasan	Organisatoris	:	

	 Anggaran	Dasar	dan	Anggaran	Rumah	Tangga	

PERADIN

4.	 RUANG	LINGKUP	DAN	FUNGSI

a.	 Ruang	Lingkup	Program	Kerja	PERADIN	2014-

2018	 ini	 diarahkan	 untuk	 memenuhi	 tuntutan	

Era	Transformasi	meliputi	komitmen	PERADIN	

terhadap	 masyarakat	 Bangsa	 dan	 Negara	 Khu-

susnya	terhadap	Penegakan	Hukum	yang	Berke-

adilan	dan	perlindungan	Hak	Asasi	manusia.

b.	 Program	 Kerja	 PERADIN	 2014-2018	 ini	 ber-

fungsi	 sebagai	 pedoman	 bagi	 perjuangan	 PE-

RADIN	dan	sebagai	sarana	penggalangan	sim-

pati	 masyarakat	 luas	 terutama	 Praktisi,	 Ahli	

Hukum.	
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c.	 Program	 Kerja	 PERADIN	 2014-2018	 ini	 di-

canangkan	untuk	menjadi	suatu	daya	antisipatif	

dan	prespektif	dalam	memantapkan	pelaksana-

an	Transformasi	dan	Reformasi	Sipiritual,	Kul-

tural	dan	Struktural.

BAB II

SIKAP DASAR

1.	 Pengejawantahan	 Proklamasi	 17	 Agustus	 1945	
adalah	 merupakan	 sikap	 dasar	 perjuangan	 dan	
tekad	PERADIN	untuk	tetap	mempertahankan	te-
gak	dan	utuhnya	Negara	Kesatuan	Republik	Indo-
nesia.	 PERADIN	 tetap	 memperhatikan	 dinamika	
serta	aspirasi	kelompok-kelompok	dalam	masyara-
kat,	baik	secara	kultural	sosiologis	maupun	aspira-
si	Cabang	atau	wilayah,	maka	untuk	itu	tetap	setia	
terhadap	amanat	penderitaan	rakyat	banyak	yang	
menghendaki	terwujudnya	Supremasi	Hukum	bagi	
seluruh	lapisan	masyarakat	Indonesia.

2.	 PERADIN	tetap	mempertahankan,	mengamankan	
dan	mengamalkan	Pancasila	secara	murni	dan	kon-
sekwen	sebagai	landasan	Idiil	dan	Undang-undang	
Dasar	1945	sebagai	landasan	Konstitusional	dalam	
kehidupan	 berbangsa	 dan	 bernegara.	 Perjuangan	
untuk	 melaksanakan	 Reformasi	 dibidang	 Hukum	
secara	menyeluruh	sesuai	dengan	amanat	dari	Un-

dang	Undang	Dasar	Republik	Indonesia	1945.	

BAB III
FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI

1.	 PERKEMBANGAN	:

a.	 Perkembangan	 Ilmu	 Pengetahuan	 dan	 Tekno-

logi,	khususnya	di	bidang	Informasi	dan	Komu-

nikasi	akan	cepat	mempengaruhi	sikap	mental	

dan	 sikap	 perilaku	 masyarakat,	 khususnya	 ka-

langan	Praktisi	Hukum.

b.	 Pengaruh	 Globalisasi	 ekonomi,	 ilmu	 pengeta-

huan	dan	teknologi,	komunikasi	dan	informasi	

sangat	mudah	menembus	batas-batas	 teritorial	

suatu	negara,	sehingga	setiap	peristiwa	yang	ter-	

jadi	 secara	 lokal,	 dengan	 cepat	 akan	 berkem-

bang	menjadi	issu	global.

2.	 PERKEMBANGAN	DALAM	NEGERI	:
a.	 Bidang	Idiologi	Politik	:
			 Penetapan	Pancasila	sebagai	asas,	dasar	dalam	

kehidupan	bermasyarakat,	berbangsa	dan	berne-
gara	 merupakan	 landasan	 untuk	 memperkokoh	
terwujudnya	Persatuan	dan	Kesatuan	Bangsa	dan	
Negara	Republik	Indonesia	dan	Wawasan	Nusan-
tara.	 Timbulnya	 tuntutan	 dan	 keinginan	 untuk	
memberikan	otonomi	yang	lebih	luas	ke	Cabang,	
patut	 mendapat	 sambutan	 yang	 positif,	 namun	
haruslah	didahului	dengan	penyempurnaan	Ke-
tentuan	Perundang-undangan	yang	berlaku.

b.	 Bidang	Hukum	:
			 Selama	 32	 tahun	 (1966-1998)	 Pemerintahan	

Orde	Baru	dan	kemudian	Era	Reformasi	hingga	
sekarang	tidak	pernah	ada	Supremasi	Hukum.	
Dan	masyarakat	selalu	dihantui	oleh	kekuasaan	
dengan	memperalat	hukum,	serta	pejabat-peja-
bat	pemerintah	yang	korup,	kolusi,	nepotisme	
dan	 penyelewengan	 hukum	 selalu	 terjadi	 se-
hingga	wibawa	dan	kedudukan	hukum	semakin	
merosot	dan	berkurang.

3.	 KONDISI	OBJEKTIF	PERADIN	

PERADIN	dideklarasikan	pada	tanggal	30	Agustus	

1964	oleh	Para	Advokat	 yang	berasal	dari	Utusan	

Cabang	 15	 Propinsi.	 dengan	 semangat	 “TEKAD	

BULAT”	siap	untuk	melaksanakan	Program	Perju-

angan	PERADIN.	Maka	oleh	karena	itu	konsolidasi	

PERADIN	 secara	 horizontal	 dan	 vertikal	 sampai	

dengan	ke	Cabang-Cabang	sesuai	dengan	Ketentuan	

Anggaran	Dasar	dan	Anggaran	Rumah	Tangga	PE-

RADIN	adalah	juga		merupakan	tujuan	dan	sasaran	

Program	Kerja	PERADIN	2014-2018		ini.

BAB IV
S A S A R A N

1.	 SASARAN	STRATEGIS	

Sasaran	strategis	yang	hendak	dicapai	dalam	Pro-

gram	Kerja	PERADIN	2014-2018	ini	adalah	untuk	
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mewujudkan	Supremasi	Hukum	pada	masyarakat	

sebagai	 perwujudan	 dan	 pengamalan	 Pancasila	

dan	Undang-Undang	Dasar	1945	dengan	mengu-

tamakan	kepentingan	Nasional.

2.	 SASARAN	ANTARA	

Sasaran	antara	yang	hendak	dicapai	PERADIN	un-

tuk	 tercapainya	 sasaran	 strategis	 tersebut	 di	 atas	

adalah	 terwujudnya	 reformasi	 total	di	bidang	hu-

kum	bersumber	dan	bermuara	pada	Pancasila	dan	

Undang-Undang	Dasar	Republik	Indonesia	1945.

3.	 Untuk	mencapai	sasaran	strategis	 tersebut,	PERA-

DIN	harus	mengupayakan	hal-hal	sebagai	berikut:

a.	 Melaksanakan	 konsolidasi	 dengan	 memantap-

kan	fungsi	dan	peran	berdasarkan	Ikrar	dan	Tu-

juan	PERADIN	untuk	tumbuh	dan	berkembang	

menjadi	 tulang	Punggung	Bangsa	Indonesia	di	

bidang	hukum

b.	 Menciptakan	 dan	 meningkatkan	 kualitas	 Ang-

gota	 PERADIN	 melalui	 pendidikan	 dan	 pem-

binaan	 yang	 diselenggarakan	 secara	 bertahap,	

berjenjang	dan	terprogram	dengan	baik.

c.	 Mengupayakan	serta	meningkatkan	mekanisme	

hubungan	 PERADIN	 baik	 dengan	 Pemerintah	

maupun	dengan	Organisasi	Sosial	Kemasyaraka-

tan	dan	dunia	pendidikan	demi	terciptanya	keter-

paduan	konsepsi	dan	gerak	dalam	kebersamaan	

untuk	mencapai	sasaran	strategis	tersebut.		

BAB V

GARIS BESAR PROGRAM

1.	 UMUM
Kebijaksanaan	Pembangunan	Nasional	yang	diga-
riskan	 Pemerintah	 R.I.	 selama	 ini	 kurang	 berori-
entasi	 pada	 Konstitusi	 khususnya	 Pasal	 24	 UUD	
1945	 telah	 menimbulkan	 ketimpangan	 dan	 ke-
senjangan	penegakan	dan	pelaksanaan	hukum	itu	
dalam	masyarakat.	Di	samping	itu,	 fungsi	hukum	
adalah	 merupakan	 alat	 untuk	 mempertahankan	
kekuasaan	dan	lebih	dari	itu	perilaku	Korupsi,	Ko-
lusi,	 Nepotisme	 dan	 penyelenggara	 Negara	 telah	

memperparah	keadaan.	Dalam	kaitannya	dengan	
masalah	tersebut,	telah	melahirkan	tuntutan	mas-
yarakat	yang	dipelopori	oleh	mahasiswa	dan	para	
cendikiawan	untuk	segera	diadakan	Reformasi	to-
tal	antara	lain	di	bidang	hukum.

Untuk	 menjawab	 tantangan	 dan	 tuntutan	 seperti	
tersebut	 di	 atas,	 maka	 dalam	 Program	 Kerja	 PE-
RADIN	 2014-2018	 ini	 PERADIN	 harus	 mampu	
menjawab	dan	mengantisipasi	tentang	kebutuhan-
kebutuhan	riil	masyarakat,	Bangsa	dan	Negara.
Dalam	pelaksanaannya,	Program	Kerja	PERADIN	
2014-2018	 	 ini	 akan	 diarahkan	 untuk	 menjawab	
dan	 menjabarkan	 komitmen	 PERADIN	 terhadap	
Reformasi	 dan	 Transformasi	 yaitu	 pelaksanaan	
Supremasi	Hukum	untuk	menjadikan	Hukum	se-
bagai	Panglima.

2.	 KONSOLIDASI	 WAWASAN	 DAN	 STRATEGI	

PERJUANGAN	
Program	Kerja	PERADIN	2014-2018	Konsolidasi	
Wawasan	 dan	 Strategi	 Perjuangan	 adalah	 upaya	
untuk	 mengefektifkan	 mekanisme	 dan	 operasio-
nalisasi	 seluruh	kegiatan	dalam	rangka	mencapai	
sasaran	dan	 tujuan	perjuangan	PERADIN.	Maka	
untuk	maksud	tersebut	dilaksanakan	upaya-upaya	
sebagai	berikut:
a.	 Fungsionalisasi	Kelembagaan	:
	 Pemantapan	garis	perjuangan	PERADIN	diarah-

kan	pada	garis	massa,	garis	yudikatif	dan	garis	
eksekutif.	 Upaya	 tersebut	 harus	 dilaksanakan	
bersamaan	dengan	upaya	fungsionalisasi	lemba-
ga-lembaga	kenegaraan	 ini	harus	dilaksanakan	
berdasarkan	 ketentuan	 perundang-undangan,	
sehingga	dengan	demikian	akan	 tercipta	 salah	
satu	persyaratan	yang	kondusif	bagi	pertumbu-
han	dan	perkembangan	Bangsa	dalam	mengga-
pai	berbagai	masalah.			

b.	 Perkembangan	Demokrasi:
	 Perkembangan	Demokrasi	saat	ini	telah	dimulai	

maka	 harus	 diupayakan	 untuk	 memacu	 refor-
masi	di	bidang	hukum	demi	mewujudkan	supre-
masi	 hukum.	 Selain	 itu	 segala	 aktifitas	 PERA-
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DIN	 harus	 diarahkan	 sebagai	 kepedulian	 dan	
keterikatannya	 terhadap	 masalah	 masyarakat,	
terutama	 Hak-hak	 Azasi	 Manusia	 baik	 sebagai	
individu	maupun	sebagai	kelompok	masyarakat.	
Karena	Demokrasi	tanpa	Supremasi	Hukum	be-
rakibat	negatif	seperti	yang	terjadi	saat	ini

c.	 Hubungan	PERADIN	dengan	Ormas-ormas:	
	 Dalam	kerangka	peningkatan	fungsi	dan	peran	

PERADIN	 sebagai	 salah	 satu	 pilar	 kekuatan	
bangsa,	perlu	ditingkatkan	mekanisme	hubung-
an	antara	Ormas	dalam	rangka	memupuk	kerja-
sama	yang	saling	mendukung	serta	terciptanya	
keterpaduan	konsepsi	dan	gerak	dalam	keber-

samaan.

3.		KONSOLIDASI	PERADIN

a.	 Konsolidasi	 PERADIN	 meliputi	 upaya-upaya	

dalam	bidang	kelembagaan,	keanggotaan,	peng-

elolaan	dana,	penataan	/	pengembangan	meka-

nisme	hubungan	antar	Lembaga	/	Konsentrasi	

serta	 peningkatan	 mutu	 pelayanan	 PERADIN	

melalui	 peningkatan	 fasilitas	 penunjang	 dan	

personil	kesekretariatan	yang	memadai.

b.	 Konsolidasi	di	bidang	Kelembagaan,	meliputi	

upaya-upaya	sebagai	berikut	:

1.	 Membentuk	dan	membina	perangkat	PERA-

DIN	 dari	 Tingkat	 Pusat	 sampai	 Tingkat	 Ca-

bang	berdasarkan	Ketentuan	Anggaran	Dasar	

dan	Anggaran	Rumah	Tangga	PERADIN.

2.	 Revitalisasi	 Kepengurusan	 PERADIN	 pada	

setiap	 Tingkatan	 sesuai	 dengan	 Ketentuan	

Anggaran	Dasar/Anggaran	Rumah	Tangga.

3.	 Mengatur	dan	mengaktualisasikan	pembagi-

an	tugas	Pengurus	PERADIN	sesuai	dengan	

mekanisme	 kerja	 yang	 telah	 disusun	 pada	

masing-masing	Tingkat	Kepengurusan.

4.	 Menyusun	 dan	 Menetapkan	 berbagai	 pera-

turan-peraturan	untuk	dapat	dijadikan	pedo-

man	pelaksanaan	kegiatan	PERADIN.

5.	 Membentuk	Lembaga	dan	atau	Yayasan	yang	

berfungsi	sebagai	wahana	penggalangan	sim-

pati	masyarakat	dan	ataupun	yang	berfungsi	

sebagai	 Lembaga	 yang	 dapat	 menghasilkan	

dana	bagi	PERADIN.

c.	 Upaya-upaya	Konsolidasi	Keanggotaan	meliputi:

1.	 Menyusun	dan	melaksanakan	Peraturan	Ke-

anggotaan,	 baik	 yang	 bersifat	 perorangan	

maupun	keanggotaan	melalui	Lembaga	dan	

Organisasi	sayap	PERADIN.

2.	 Menyusun	 Tertib	 Administrasi	 Keanggota-

an	 melalui	 penataan	 dan	 penerbitan	 Kartu	

Pengenal	Advokat.

3.	 Meningkatkan	Komunikasi	timbal	balik,	baik	

antar	 sesama	 Anggota	 maupun	 antar	 Ang-

gota	dengan	Pimpinan	PERADIN	serta	Ang-

gota	yang	tersebar	diberbagai	pengabdian.

4.	 Menjaga	dan	mengusahakan	kerukunan	ser-

ta	kekompakan	organisasi	PE-RADIN.

d.	 Upaya-upaya	di	bidang	keanggotaan	meliputi	:

1.	 Melaksanakan	 Pendidikan	 dan	 Pembinaan	

Anggota	 sehingga	 memiliki	 kwalitas	 yang	

tinggi	 dalam	 bidang	 pengetahuan,	 keteram-

pilan	 dan	 pengabdian,	 maupun	 dalam	 bi-

dang	wawasan	dan	keyakinan	akan	kebenar-

an	Prinsip	 Juang	PERADIN	serta	kesetiaan	

terhadap	sesama	Anggota.

2.	 Melakukan	pembinaan	yang	berkesinambung-

an	 dengan	 suatu	 sistem	 komunikasi	 yang	 ter-

atur	 antara	 Pimpinan	 dengan	 Anggota	 secara	

timbal	balik.

3.	 Menciptakan	suatu	sistem	pembinaan	karier	

Anggota	dibidang	praktisi	hukum	baik	supra	

maupun	infra	struktur.

e.	 Upaya-upaya	 Bidang	 Penggalian	 dan	 Pendaya-

gunaan	Dana	PERADIN,	meliputi	:

1.	 Mengupayakan	pemungutan	 Iuran	Anggota	

secara	intensif.

2.	 Menggali	dana	melalui	pengembangan	suatu	

Badan	Usaha	yang	dikelola	PERADIN	atau	

melalui	 Badan-badan	 Usaha	 yang	 dimiliki	

oleh	Anggota.

3.	 Menggali	dana	yang	sah	dan	sumbangan	yang	

tidak	mengikat	dari	pihak	lain.
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4.	 Mengelola	dan	mempertanggungjawabkan	

dana	PERADIN	secara	tertib	dalam	kongres.

f.	 Konsolidasi	 PERADIN	 dengan	 Lembaga	 dan	

organisasi	Anggota,	meliputi	:

1.	 Menyusun	dan	melaksanakan	terselenggara-

nya	 pertemuan	 secara	 berkala	 antar	 Pimpi-

nan	PERADIN	dengan	Pimpinan	Lembaga/

Organisasi	Anggota.

2.	 Menyusun	 dan	 menetapkan	 berbagai	 pera-

turan	yang	mengatur	mekanisme	hubungan	

PERADIN	sebagai	Organisasi	Induk	dengan	

Lembaga/Organisasi	Anggota.

g.	 Upaya-upaya	penataan	mekanisme	hubungan	PE-

RADIN	dengan	ormas-ormas	lainnya,	meliputi:

1.	 Mengupayakan	 kerjasama	 dengan	 berbagai	

ormas,	 terutama	 dalam	 pelaksanaan	 supre-

masi	 hukum	 di	 tengah-tengah	 masyarakat	

berbangsa,	bernegara.

2.	 Mengupayakan	pertemuan	berkala	dengan	

Pimpinan	Ormas	untuk	secara	bersama-sama	

melakukan	pengkajian	dan	analisa	terhadap	

berbagai	 masalah,	 terutama	 dalam	 hubung-

annya	dengan		masalah	Supremasi	Hukum.

4.		POKOK-POKOK	PROGRAM	:

a.	 PERADIN	 berupaya	 dengan	 segala	 kemampu-

an	yang	ada	untuk	berkarya	secara	nyata	dalam	

segala	aspek	Hukum	yang	terjadi	pada	masyara-

kat	sebagai	wujud	Supremasi	Hukum.

b.	 Mendorong	upaya-upaya	terwujudnya	Reforma-

si	di	bidang	Hukum,	berintikan	upaya	mengem-

balikan	supremasi	hukum,	menegakkan	hukum	

yang	 berdasarkan	 keadilan,	 kebenaran	 dan	

menghormati	 setinggi-tingginya	 hak-hak	 warga	

negara	dan	hak	asasi	manusia.

BAB VI
P E N U T U P

1.	 Program	Kerja	PERADIN	2014	 -	2018	 	 ini	akan	

dijabarkan	lebih	lanjut	oleh	DPP	PERADIN,	baik	

melalui	RAPIM/RAKERNAS	maupun	dalam	ben-

tuk	petunjuk	pelaksanaan	atau	petunjuk	teknis.

2.	 Dalam	rangka	pelaksanaan	Program	Kerja	PERA-

DIN	2014-2018		ini,	seluruh	perangkat	PERADIN,	

baik	di	Pusat	maupun	di	Wilayah	dan	Cabang,	baik	

Ormas	 Sayap	 PERADIN	 maupun	 Lembaga,	 se-

hingga	dengan	demikian	para	anggota	dapat	mem-

berikan	kontribusi	masing-masing.

3.	 Keberhasilan	 dari	 pada	 pelaksanaan	 Program	

Kerja	PERADIN	2014-2018		ini	sangat	tergantung	

dari	partisipasi,	sikap	mental,	ketaatan	dan	disiplin	

seluruh	 anggota,	 untuk	 berperan	 sesuai	 dengan	

potensi	masing-masing.	Maka	untuk	itu	peran	ak-

tif	dari	seluruh	perangkat	PERADIN	baik	di	Pusat	

dan	 di	 Cabang,	 maupun	 Organisasi	 anggota	 dan	

Lembaga	serta	semua	anggota	untuk	secara	bersa-

ma-sama	mensukseskan	terselenggaranya	Program	

Kerja	PERADIN	2014-2018		ini.

4.	 Kiranya	 Program	 Kerja	 PERADIN	 2014-2018		

ini	 dapat	 bermanfaat	 bagi	 kemajuan	 dan	 per-

kembangan	PERADIN	khususnya,	 sehingga	pada	

gilirannya	akan	bermanfaat	bagi	bangsa	dan	nega-

ra,	sebagai	wujud	nyata	pengabdian	kepada	tanah	

air	Indonesia.

	 	 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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