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NOMOR: 001/PER-B/FH UNIPAS - PERADI SGR/VIII/2020

TENTANC

TATA TERTIB PELAKSANAAN PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA)

2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS HUKI]M DAN KETUA DPC PERADI SINGARAJA

bahwa satu di antara pers-varatan vang harus dipenuhi untuli meljadi advokat

adalah mengikuti Pendidikan Khusus Proiesi Advokat yang dilaksanakan oleh

organisasi advokat;

bahwa Pendidikan Khusus Profesi Advokat bertujuan membekali berbagai

peDgetahuan keterampilan dan keahlian hukun yang diperlukan Calon

Advokat dalam melaksanakan praldik Advokat secara profesional,

ba.hrva dalam kondisi Pandemi Covid-19, maka pelaksanaan Pendidikan
r.L-",," D-^a4ol 4,1.,^1'", -..iin ,--m"i,.Li D.^.^,'1.." Ter,n Da6^a.q11on

Penyebarar Covid-19,

Meoimbang: a

t)

Mengingat :

d. bahua bcrdasarkan Rapal Panitia lnt! hnggal l9 Agustus 2r:)20 dnn Rapil
Panitia Pelaksa,ra langgal 26 AgLrslus 1020 tentaug Pcrsiapan l'eknis

Pelaksanaan PKPA;

bahwa berdasarkan pefiimbangan sebagaimana dimaksud dalam huillf a, b, c,

dan huruf d perlu membentuk Peraturan Bersama Dekan Fakultas Hukum

Universiias Fanji Sakii dan Keiua DFC Fera<ii Singaraja.

Undang-Undang Republik Irdonesia Nomor 18 Tahun 2003 lentang Advokat

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyeienggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,

Instruksi Presiden Republik lndonesia Nonror 6 Tahua 2020 tentang

Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virut Disearc 2019:

Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 3 Tahim 2006 tentang

Peiyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat,
c,,"", r I nrL/ l I r\ ^-^. lo5o,'l I R I{ P,'n1n ^-nh.l p."i-,,r.,,rh n!ci.lin il.a

Sanksi dalam pencegalran dan pengendalian alorona Virus Disease 2019;

a

b.

d.



f. Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat antara

Dervan Pimpjnan Nasjonal Perhimpunan Advokat Indonesia dengan Fakultas

Hukum Universitas Panji Sakti Nomor: i63/PERADI-PKJS PKPA/V20

MEMUTUSKAN:

MenetapKAN: PERATURAN BERSAMA DEKAN FAKULTAS HUKUM IINTVERSITAS

PA,\IJ] S,^.I.'TI DA,\] I.sTUA DEW,^.1.] PIIIPIN,^N C,^S.A}IG PEP.A.DI

SINGARAJA TENTANG TATA TERTIB PELAKSANAAN PENDIDIKAN

KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA) 2020,

Pasal 1

Pendidikan Khusus Profesj Advokat (PKPA) dilaksanakan Tanggal 4 September 2020 sld 24

Oktober 2020, setiap hari Jumat dan Sabtu sesuai dengan jadwal terlampir (lika ada keadaan-

,,.exlaar lrfl enl'.r msi.x al.3r diadrl.xi per'"blh::r lcd"ral\

Pasal 2

Kewajiban

(1) Peserta wajib mematuhi tata tertib pelatihan PKPA sebagaimana terhrlis dalam lormulir

Perdaft aran, dia0taranya :

a. Peselta diwajibkan mematuhi tata tefilb selama pelalihan berlangsung;

b. I':.crc :era!u mei.iage i.i!.dIbrn. l.e.oi.olan du kel"rsiIaen-

c. Memelihara suasana yang nyalnan dan tenang dengan tidak:

I VeroloL aLau lnaLalIlrlnur] aLau rnengotori rrrangan:

' Hilir mudik lang trdak Perl r:

3. Bertindak atau berbicala yang tidak ada hubungannya dengan kursus yang sedang

diikuti;
d. Hadir 15 menit sebelun krusus dimulai, biia te.lambat lebih dari 30 menit, maka peserta

ksrsus tidak Ciper,L.enar-Lan r'engik"Jti Lu!s'.ls pada h.ad tersebut, l:ecuali nendapatkan ijin

dari pengajar yang bersangkutan,

e. Peserta wajib mengikuti seluruh materi pelatihan sampai dengan selesai;

f. Peserta harus mena1rdatangani daflar hadir pada setiap sesi;

g. Peserta harus hadir sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari seluruh sesi

kurikulum PKIA untuk berhak mendapatka. sefti{ikat PI(PA;

h. Pakaian Pesetta:
r -Li la1,i .

- Kemeja

- Celana dari bahan kain (bukan.jeans)

- Bersepatu (bukan safldal atau sepatu sandal)

wanita :

- Blus atau k€meja (bukan kaos) .t
- Rok atau celana panjang (bukan jeans)

- Bersepa't,J O';-ka11 seldai 3r.au sepatu sandal)

i. Peseta dilararg mengaldltan handphone selama pelatihan berlangsung;



j. Peserta yang akan meninggalkan ruang kelas pada saat pelatihan berlangsung, harus seizin

pengajar dan paoitia pelaksana,

k. Menjaga balang-barang frilik pribadi, bila terjadi kehilangan atas barang-barang tersebut
rtEL.a !.!iri. 1i,l!L hanln6o!oa ia\,i,,ab at3s h3,1 terseb..,,t_

(2) Peserta, Panilia dan Pengajar wajib mematuhi Protokol Tetap (Protap) Pencegahan

Penyebaran Covid-19, diantaranya:

a. Memakai Masker dzr,face shielLl selawa mengikuti PKPA;

b. Sering mencuci tangan danjagajarak saat berinteraksi di dalam kampus.

c. SebeiuDr memasul<i kampus menglkur suhu tubuh (iika ditemukan rnetriliki suhu tubuh di

atas 37 demjat maka tidak diperkenanlra.n mengikuii kursus pada hari yang bersangliutan);
i ,it- -,--;liL, L4l,,Lan,la6o'h -"^"" a;l-1,, "r",,,---p.,,hi .,n-^,r. F.r,t,i' ^^' i,l lO

tidak diperkenankan mengikuti kusus pada hari yang bersangkutan.

Pasal 3

Larangar

Peserfa, Panitia dan Pengajar dilarang nelg-uplodd atan share foto danlatau vidio ke media

sosial yang tidak mematuhi prolap pencegahan penJ,ebaran covid-lg, berkaitan dengan
npl,L,c.n,,n Prapa

Pasal 4

Sanksi

\r/r!rall65alaIlL!1rEuaP[UyYaJU.x.UUa66xnano

menjadi bahan pertimbangan urtuk menunda pemberian sertifikat peiatihan kepada peserta

yang rnelakukan pelanggaran tersebut.

(2) Pelaoggaran lerhadap kewajiban sebagaimana disebutkan dalarn Pasal 2 ayat (2) dan

Larangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 dapat dikenakan sanksi sebagai berikul:
a. Teguran Lisan
b. Pedngatan Tertulis

^ nit -1..".L"- .1".i i4,,.".." -".1" L",i L-.""-.,1-.,1"-

d. Dikeluarkaa dari kepesertaan PKPA

Pasal 5

Tanggunglawab jika ada yang terpapar Covid-19
(l) lika ada peserta, panitia alau pengajar yang telpapar Covid-19 menjadi tanggungiawab

yang bersangkutan.
/1 \ Ii1,-, .4. ',.-a 1a6,n'. 4^r l,-l- l o n,L, 1--ai.r.f DLp a .L,h ,-li11asdl-., epl'n. l l h'ri ,-l'n

bagi yang pemah kontak dengan yang terpapar wajib rnelakukan isolasi mandiri.

Pasal 6

Pendfiayaan

Segala pembiayaan dalanr pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat dibebankan
1'en,d" E,^".n" I)LJPA



Pasal 7

Penutup

Peraluran Bersama Dekan Fakultas I{ukurn Universitas Panji Sakti dan Ketua DPC Peradi
!,^^-,.i" .-, (-J-1,,, "^i-l ^i'-,--1,--,1.-.^.A,l",.liL^,-,,ri..L".i'.'n"-,,t,-t,-li-,"."1 ,-

diperbaiki sebagaimana mestinya

Diletapkan dj Singaraja

Pada tanggal 27 Agustus 2020

FH Unipas

Nyornan Cede Remaja, SH.,MH

Ketua DPC Peradi Si
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