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A. Dasar Pemikiran 
Kurikulum Fakultas Hukum UTA ’45 Jakarta mengarah pada pembentukan skill dengan 

penyiapan sarjana strata satu yang sudah siap dalam lapangan kerja. Tentunya arah tersebut dilatar 

belakangi lulusan yang belum matang dan belum siap dalam lapangan kerja. Arah kurikulum 

tersebut berbasis kompetensi berkarakter pengenalan dunia praktis lebih besar dibandingkan 

teoritik.  

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta telah melakukannya dengan 

menyelenggarakan kemahiran hukum, praktikum dan Magang yang merupakan penerjemahan visi 

Fakultas Hukum UTA’ 45 Jkt Magang merupakan salah satu variabel kurikulum yang penting 

dalam mewujudkan visi tersebut, Untuk itu setiap tahun kegiatan Magang menjadi rutinitas yang 

penting dalam penyelenggaraan akademik, yang diharapkan dengan Magang output Fakultas 

Hukum UTA ’45 Jakarta menjadi yang terdepan dan mampu mensejajarkan diri dengan lulusan 

perguruan tinggi lain baik secara kuantitas, kualitas dan moralitas.  

Magang merupakan mata kuliah wajib, jumlah 3 SKS, yang bobotnya sama besarnya 

dengan mata kuliah lain, yang mana diharapkan menjadi penyangga kerangka teoritik disiplin ilmu 

hukum yang diterima, yang pelaksanaanya di lembaga atau instansi Kantor hukum atau LKBH . Di 

samping itu Magang merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mencoba mengenal lingkungan 

kerja yang akan mereka hadapi setelah mereka lulus serta berbaur dan mengabdi dan 

mengaplikasikan segala teori yang telah diajarkan di bangku kuliah.  

Salah satu intansi yang dapat dijadikan tempat magang guna mencapai tujuan sebagaimana 

tersebut di atas adalah Kantor Advokat atau LKBH. Beberapa alasan mengapa instansi tersebut 

dijadikan tempat magang karena beberapa instansi ini selalu bersentuhan dengan hukum dalam 

setiap kegiatan advokasi yang dilakukan kepada kliennya. 

 

B. Tujuan Magang 
Tujuan Magang di Kantor Advokat/ LKBH adalah sebagai berikut: 

 

1.  Mahasiswa mengetahui bagaimana seorang advokat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam 

hal pembelaan kepada klien; 

2. Mahasiswa mampu membuat setiap dokumen hukum yang mendukung advokat dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya; 

3.  Mahasiswa mengetahui dan memahami manajemen advokasi yang dilakukan di kantor hukum  

atau LKBH;  

4.   Mahasiswa mengetahui dan memahami manajemen operasional kantor advokat atau LKBH. 

 

 

C. Tujuan, Target, Metode, dan Outcome Magang 

 

Berikut uraian detail target, metode, dan luaran (outcome) berdasarkan masing-masing tujuan: 

 
No. Tujuan Target Metode Outcome 

1. M    Mengetahui 

tugas & fungsi 

advokat dalam 

hal 

pendampingan 

Mengetahui proses 

penyelesaian perkara 

pidana berdasarkan 

peraturan perundang-

Penelusuran bahan-bahan bacaan 

dan bahan hukum berkenaan 

dengan alur penyelesaian perkara 
pidana; 

 

Diskusi dengan advokat yang 
bersangkutan atau dengan advokat 

Memahami proses penyelesaian 

perkara pidana berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 
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kepada klien. 

 

undangan. yang lain yang berpraktek di kantor 

advokat tersebut. 

 

  Mengetahui proses 

penyelesaian perkara 

perdata berdasarkan 

peraturan perundang-

undangan. 

Penelusuran bahan-bahan bacaan 

dan bahan hukum berkenaan 

dengan alur penyelesaian perkara 
pidana; 

Diskusi dengan advokat yang 

bersangkutan atau dengan advokat 
yang lain yang berpraktek di kantor 

advokat tersebut. 

Memahami proses penyelesaian 

perkara perdatai berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 

  Mengetahui mekanisme 

pendampingan klien oleh 

advokat pada saat proses 

penyelidikan dan 

penyidikan 

Penelusuran bahan-bahan bacaan 

dan bahan hukum berkenaan 
dengan alur penyelesaian perkara 

pidana; 

 
Membaca keseluruhan berkas 

perkara dari klien yang 

bersangkutan 
 

Mengikuti advokat yang 

bersangkutan dalam rangka 
mendampingi klien pada saat 

pemeriksaan di tinggat penyelidikan 

dan penyidikan 
 

Diskusi dengan advokat yang 

bersangkutan 

 

Memahami mekanisme 

pendampingan klien oleh 

advokat pada saat proses 

penyelidikan dan penyidikan. 

  Mengetahui bagaimana 

mekanisme 

pendampingan advokat 

terhadap klien (korban) 

dalam rangka membuat 

dan mengajukan laporan 

kepada kepolisian. 

Membantu advokat dalam membuat 

dan mengajukan laporan kliennya 
kepada kepolisian; 

 

Mengikuti advokat dalam 
mengajukan laporan kliennya 

kepada kepolisian; 

 
Mengamati dan memperhatikan 

advokat dalam membuat dan 

mengajukan laporan kliennya 

kepada kepolisian; 

 

Diskusi dengan advokat yang 
bersangkutan atau dengan advokat 

yang lain yang berpraktek di kantor 
advokat tersebut. 

 

Memahami bagaimana 

mekanisme pendampingan 

advokat terhadap klien dalam 

rangka membuat dan 

mengajukan laporan kepada 

kepolisian. 

  Mengetahui mekanisme 

pendaftaran gugatan 

perdata kepada 

pengadilan negeri oleh 

advokat. 

Mengikuti dan memperhatikan 

advokat yang bersangkutan pada 
waktu melakukan pendaftaran 

gugatan perdata di pengadilan 

negeri 
 

Mencoba melakukan pendaftaran 

gugatan perdata sendiri kepada 
pengadilan negeri 

. 
Diskusi dengan advokat yang 

bersangkutan juga dengan petugas 

di kepaniteraan perdata pengadilan 

negeri setempat. 

 

Memahami bagaimana 

mekanisme pendaftaran gugatan 

perdata kepada pengadilan 

negeri beserta syarat-syarat yang 

diperlukan dalam melakukan 

pendaftaran. 

  Mengetahui advokat 

memberikan pelayanan 

Melihat dan memperhatikan 

advokat dalam menerima klien baru 
yang sedang mengalami 

permasalahan hukum. 

Peserta magang mengerti dan 

paham setiap tahapan dalam 

pelayanan dan konsultasi hukum 
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dan konsultasi hukum 

kepada klien 

 

Mengikuti dan memperhatikan 

setiap detail proses konsultasi yang 
dilakukan oleh advokat kepada 

kliennya. 
 

Memperhatikan tata cara dan 

tahapan-tahapan konsultasi hukum 
mulai akhir sampai permasalahan 

klien terpecahkan. 

 
Diskusi dengan advokat yang 

bersangkutan setelah selesai 

konsultasi. 

 

terhadap klien yang sedang 

mengalami problematika hukum 

  Mengetahui manajemen 

penanganan dan 

penyelesaian perkara 

Membaca, mempelajari dan 

memahami berkas perkara yang 
sedang dalam proses penyelesaian. 

 

Mengikuti dan ikut aktif dalam 
setiap detail langkah penanganan 

suatu perkara mulai dari awal 

hingga akhir minimum 1 perkara. 
 

Diskusi dan bedah/ gelar perkara 

yang sedang ditangani dengan 
advokat yang bersangkutan. 

 

Peserta magang memahami 

manajemen penanganan perkara 

(manajemen/ metode advokasi) 

mulai dari awal sampai perkara 

itu selesai dan mencapai target. 

  Mengetahui dan 

memahami strategi 

menggali dan 

mengumpulkan 

keterangan saksi dalam  

sidang pembuktian 

Membaca, mempelajari setiap 

berkas dari perkara yang sedang 
diperiksa. 

 
Mengikuti dan memperhatikan 

advokat yang bersidang di 

pengadilan. 
 

Melihat, memperhatikan dan 

mempelajari setiap pertanyaan yang 
diajukan oleh advokat dalam 

persidangan. 

 

Mencatat setiap pertanyaan yang 

diajukan oleh advokat dalam 

persidangan. 
 

Diskusi dengan advokat yang 

bersangkutan berkenaan dengan 
setiap pertanyaan yang diajukan 

oleh advokat dalam persidangan. 

 
Mensimulasikan proses tanya jawab 

antara advokat dengan saksi yang 

diperankan oleh mahasiswa peserta 
magang dengan pendampingan dari 

advokat yang bersangkutan. 

 

Peserta magang mampu 

menyusun strategi dalam 

menggali keterangan setiap saksi 

dalam perkara yang dihadapinya 

  Mengetahui pemberian 

bantuan hukum Cuma-

Cuma oleh advokat. 

Mahasiswa mengikuti dan terlibat 

aktif dalam proses pemberian 

bantuan hukum cuma-cuma oleh 
advokat kepada kliennya 

 

Diskusi dengan advokat yang 
bersangkutan. 

 

Memahami bagaimana syarat-

sayarat dan proses pemberian 

bantuan hukum Cuma-Cuma 

oleh advokat kepada kliennya. 

  Mengetahui strategi 

penyelesaian perkara 

Membaca, mempelajari setiap 
berkas perkara berkenaan dengan 

perkarayang sedang ditangani; 

Memahami strategi penyelesaian 

perkara perdata melalui non-
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perdata melalui non-

litigasi. 

 

Mengikuti dan memperhatikan 

advokat dalam melakukan mediasi 
 

Melihat, memperhatikan dan 
mempelajari setiap pertanyaan yang 

diajukan oleh advokat dalam 

persidangan; 
 

Mencatat setiap hal yang terjadi 

dalam proses mediasi; 
 

Diskusi dengan advokat yang 

bersangkutan berkenaan dengan 
setiap setiap hal yang terjadi dalam 

proses mediasi. 

 

litigasi. 

2. Mampu 

membuat setiap 

dokumen 

hukum yang 

mendukung 

advokat dalam 

melaksanakan 

tugas dan 

fungsinya 

Mengetahui dan 

memahami strategi dan 

taktik pembuatan 

dokumentasi hukum 

yang bersifat 

keperdataan meliputi 

Surat Kuasa Khusus, 

Surat Kuasa Substitusi, 

Gugatan, Jawaban, 

Replik, Duplik, Berkas 

Pembuktian, 

Kesimpulan, Surat 

Somasi, Memori 

Banding, Kontra Memori 

Banding, Memori 

Kasasi, Kontra Memori 

Kasasi, Risalah 

Perdamaian, dl 

Mahasiswa membaca, mempelajari 

dan memahami setiap berkas 

perkara/ dokumentasi hukum yang 
ada di kantor advokat setempat. 

 

Mahasiswa peserta magang 
dilibatkan secara langsung dalam 

penyusunan setiap berkas tersebut 

di atas bahkan jika memungkinkan 
diminta untuk mengerjakan/ 

membuat setiap berkas tersebut 

dengan pendampingan dari advokat 
yang bersangkutan. 

 

Gelar perkara/ bedah kasus yang 
sedang berjalan/ dalam proses 

penyelesaian. 

 
 

Diskusi berkenaan dengan setiap 

kasus yang sedang ditangani guna 
mencari dan menentukan strategi, 

taktik beserta langkah yang akan 

diambil untuk menyelesaikan 
perkara tersebut. 

 

Peserta magang mampu membuat 

dokumentasi hukum yang bersifat 

keperdataan  meliputi Surat Kuasa 

Khusus, Surat Kuasa Substitusi, 

Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, 

Berkas Pembuktian, Kesimpulan, 

Surat Somasi, Memori Banding, 

Kontra Memori Banding, Memori 

Kasasi, Kontra Memori Kasasi, 

Risalah Perdamaian, dll yang baik 

dan sesuai dengan syarat-syarat 

formil dan materiil serta sesuai 

dengan strategi yang telah 

ditentukan 

  Mengetahui dan 

memahami strategi dan 

taktik pembuatan 

dokumentasi hukum 

yang bersifat kepidanaan 

yang meliputi 

Pembuatan Eksepsi, 

Pembelaan (Pledoi), 

Memori Banding, Kontra 

Memori Banding, 

Memori Kasasi, Kontra 

Memori Kasasi, Laporan 

Pidana, Penangguhan 

Penahanan, dll; 

Mahasiswa membaca, mempelajari 
dan memahami setiap berkas 

perkara/ dokumentasi hukum yang 

ada di kantor advokat setempat. 
 

Gelar perkara/ bedah kasus yang 

sedang berjalan/ dalam proses 
penyelesaian. 

 

Mahasiswa peserta magang 
dilibatkan secara langsung dalam 

penyusunan setiap berkas tersebut 

di atas bahkan jika memungkinkan 
diminta untuk mengerjakan/ 

membuat setiap berkas tersebut 

dengan pendampingan dari advokat 
yang bersangkutan. 

 

Diskusi berkenaan dengan setiap 
kasus yang sedang ditangani guna 

mencari dan menentukan strategi, 

taktik beserta langkah yang akan 
diambil untuk menyelesaikan 

perkara tersebut.  

 

Peserta magang mampu 

membuat dokumentasi hukum 

yang bersifat kepidanaan yang 

meliputi Pembuatan Eksepsi, 

Pembelaan (Pledoi), Memori 

Banding, Kontra Memori 

Banding, Memori Kasasi, 

Kontra Memori Kasasi, Laporan 

Pidana, Penangguhan 

Penahanan, dll. yang baik dan 

sesuai dengan syarat-syarat 

formil dan materiil serta sesuai 

dengan strategi yang telah 

ditentukan. 
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3. Mengetahui dan 

memahami 

manajemen 

advokasi yang 

dilakukan 

LKBH 

Mengetahui strategi dan 

taktik advokasi yang 

dilakukan oleh LKBH 

Mahasiswa mempelajari setiap 

berkas yang ada di Kantor LKBH  

baik yang sedang diadvokasi 
maupun telah selesai diadvokasi. 

 
Mahasiswa melakukan penelusuran 

bahan baik bahan-bahan teori 

maupun bahan-bahan hukum yang 
diperlukan. 

 

Mahasiswa dapat ikut berperan 
aktif dalam setiap tahapan advokasi 

yang dilakukan oleh LKBH. 

 
Diskusi dengan setiap personil yang 

ada di dalam LKBH. 

 

Memahami strategi dan taktik 

advokasi yang dilakukan oleh 

LKBH 

  Mengetahui teknis 

pelaksanaan advokasi 

yang dilakukan oleh 

LKBH. 

-           

 

Peserta mempelajari setiap berkas 

yang ada di Kantor LKBH baik 

yang sedang diadvokasi maupun 
telah selesai diadvokasi. 

 

Mahasiswa melakukan penelusuran 
bahan baik bahan-bahan teori 

maupun bahan-bahan hukum yang 

diperlukan 
. 

Mahasiswa dapat ikut berperan 

aktif dalam setiap tahapan advokasi 
yang dilakukan oleh LKBH. 

Diskusi dengan setiap personil yang 

ada di dalam LKBH. 

 

Memahami teknis pelaksanaan 

advokasi yang dilakukan oleh 

LKBH. 

 

  Mengetahui metode 

advokasi yang dilakukan 

oleh LKBH. 

 

-           

 

Mahasiswa mempelajari setiap 

berkas yang ada di Kantor LKBH 
baik yang sedang diadvokasi 

maupun telah selesai diadvokasi. 

 
Mahasiswa melakukan penelusuran 

bahan baik bahan-bahan teori 

maupun bahan-bahan hukum yang 

diperlukan. 

 

Mahasiswa dapat ikut berperan 
aktif dalam setiap tahapan advokasi 

yang dilakukan oleh LKBH. 

 
Diskusi dengan setiap personil yang 

ada di dalam LKBH. 

 

Mahasiswa memahami metode 

advokasi yang dilakukan oleh 

LKBH. 

 

  Mengetahui proses 

penyuluhan/ sosialisasi/ 

Seminar hukum (LKBH) 

-          

 

 

 

Mengikuti dan memperhatikan 

proses persiapan dalam pengadaan 

penyuluhan/ sosialisasi/ seminar 
hukum yang diadakan oleh LKBH 

(berkenaan dengan penentuan 

subtansi penyuluhan, sosialisasi 
atau seminar serta penentuan target 

kegiatan); 

 
Mengikuti proses pelaksanaan 

kegiatan dan memperhatikan setiap 

permasalahan yang muncul dalam 
kegiatan tersebut; 

 

Mengikuti dan memperhatikan 
evaluasi pelaksanaan kegiatan; 

 

Diskusi 

Mampu menyusun program 

kegiatan berkenaan dengan 

penyuluhan, sosialisasi maupun 

seminar hukum yang terencana 

dan sistematis dan berorientasi 

pada target. 
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  Mengetahui manajemen 

advokasi hukum non-

litigasi terhadap setiap 

permasalahan hukum 

yang muncul di 

masyarakat baik 

masyarakat personal 

maupun sekelompok 

masyarakat (LKBH) 

-           

 

 

 

Mengikuti setiap detail proses 

advokasi yang dilakukan oleh 

LKBH; 
 

Mengikuti koordinasi internal 

berkenaan dengan advokasi yang 
sedang dilakukan; 

 

Diskusi tentang berbagai strategi 
advokasi yang dilakukan terhadap 

perkara yang sedang dihadapi;     

Mengikuti evaluasi hasil 
pelaksanaan advokasi yang telah 

diberikan. 

 

Peserta magang memahami, 

menyusun dan menerapkan 

manajemen advokasi hukum 

nonlitigasi terhadap setiap 

permasalahan hukum yang muncul 

di masyarakat baik masyarakat 

personal maupun kumpulan 

masyarakat.  

4. Mahasiswa 

mengetahui dan 

memahami 

manajemen 

operasional 

kantor advokat/ 

LKBH 

a.     Mengetahui Visi dan 

Misi Kantor LKBH 

berdiri. 

 

 

 

Mahasiswa mempelajari berkas-

berkas pendirian LKBH yang 
bersangkutan; 

 
Mahasiswa melakukan diskusi 

dengan personil di dalam LKBH 

berkenaan dengan latar belakang 
pendirian LKBH yang 

bersangkutan. 

 

Mahasiswa memahami Visi dan 

Misi Kantor LKBH. 

 

  Mengetahui Tujuan dari 

Kantor LKBH berdiri. 

 

  

 

Mahasiswa mempelajari berkas-
berkas pendirian LKBH yang 

bersangkutan. 

Mahasiswa melakukan diskusi 
dengan personil di dalam LKBH 

berkenaan dengan latar belakang 

pendirian LKBH yang 
bersangkutan. 

 

Mahasiswa memahami Tujuan 

dari Kantor LKBH. 

 

  Mengetahui lingkup 

tugas dari kantor LKBH. 

-           

 

Mempelajari berkas perkara yang 

dia advokasi oleh LKBH yang 
bersangkutan;   

        

Mahasiswa mempelajari berkas-
berkas pendirian LKBH yang 

bersangkutan;     

     
Melakukan diskusi dengan personil 

di dalam LKBH berkenaan dengan 

latar belakang pendirian juga 
berkenaan dengan lingkup tugas 

LKBH yang bersangkutan. 

 

Mahasiswa mamahami lingkup 

tugas dari kantor LKBH. 

 

  Mengetahui wewenang Mempelajari berkas perkara yang 

dia advokasi oleh LKBH yang 

bersangkutan; 

Memahami wewenang dari 
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dari kantor LKBH. 

-           

 

 

Mahasiswa mempelajari berkas-

berkas pendirian LKBH yang 
bersangkutan; 

 
Mahasiswa melakukan diskusi 

dengan personil di dalam LKBH 

berkenaan dengan latar belakang 
pendirian juga berkenaan dengan 

wewenang LKBH yang 

bersangkutan. 

 

kantor LKBH. 

 

  Mempelajari manajemen 

kantor LKBH 

-           

 

 

 

Membaca dan mempelajari setiap 

berkas yang ada di kantor advokat 

tersebut; 
 

Memahami pembagian tugas/ divisi 
di dalam kantor advokat; 

 

Mempelajari pendokumentasian 
berkas milik kantor advokat;      

Mempelajari dan memperhatikan  

alur kerja dalam kantor advokat 
tersebut;    

 

Diskusi dengan advokat yang 
bersangkutan. 

 

Peserta magang memahami 

manajemen operasional kantor 

advokat/ LKBH dan diharapkan 

di kemudian hari dapat 

menyusun dan menerapkan 

manajemen operasional kantor 

advokat/ LKBH sendiri. 

 

 

 

 

D. Persyaratan Pendaftaran Magang 

 

1.  Syarat Umum 

Mahasiswa aktif FH UTA 45 Jakarta pada Semester Ganjil/ Genap yang sedang berjalan; 

Mengontrak Mata Kuliah Magang pada Semester Ganjil/ Genap yang sedang berjalan;  

Mengisi Formulir Pendaftaran Magang yang disediakan di Lab. Hukum FH UTA 45 Jakarta; 

 

 

2. Syarat Administrasi 

a. Formulir Pendaftaran Magang (disediakan di Lab-Hukum); Siapkan Formulirnya 

b. Foto copy KTM yang masih berlaku; 

c. Foto copy kontrak Mata Kuliah Magang kuliah semester yang sedang berjalan;    

d. Foto Berwarna ukuran 3X3 sejumlah 1 lembar dan 3X4 sejumlah 1 lembar 

 

3. Syarat Khusus pelaksanaan magang selama perkuliahan aktif    

a. Mahasiswa peserta magang memberitahukan kepada panitia pelaksana di Laboratorium b      

Hukum FH UTA ’45 Jakarta; 

b. Mahasiswa peserta magang melaporkan jadwal kuliah aktif yang diprogramnya selama  

semester tersebut kepada panitia magang di Lab. Hukum FH-UTA ’45 Jakarta 

c Mahasiswa peserta magang harus mendapatkan persetujuan dari instansi magang   

berkenaan jadwal magang yang disesuaikan dengan jadwal kuliah peserta magang 

(melampirkan surat persetujuan dari lokasi magang tentang penyesuaian jadwal kepada 

panitia magang disertai jadwal magangnya). 

d. Jadwal pelaksanaan magang tidak boleh berbenturan dengan jadwal kuliah dari peserta 

magang juga dengan jadwal-jadwal lain dari peserta magang. Pada dasarnya pelaksanaan 
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magang ini harus dilaksanakan secara konsisten dan tidak boleh terganggu dengan alasan 

kuliah dan kegiatan lain. 

 

 

 

E. Tata Tertib Peserta Selama Pelaksanaan Magang 
 

1. Setiap peserta Magang wajib mengikuti pembekalan magang sesuai jadwal yang 

diselenggarakan oleh Pembimbing Lapangan; 

2. Setiap peserta Magang harus terlibat aktif dalam segala aktifitas yang dilakukan oleh 

lembaga atau instansi tempat magang; 

3. Mengamati segala mekanisme kerja yang dilakukan oleh lembaga atau instansi tempat 

Magang; Mengamati secara mendalam mengenai aspek hukum yang akan menjadi bahan 

laporan sesuai dengan tema secara spesifik dan dominan dalam menjalankan fungsi kerja 

lembaga atau instansi tempat Magang; 

4. Menjaga ketertiban dan mentaati segala aturan yang ditetapkan oleh lembaga atau instansi 

tempat Magang; 

5. Menjaga harkat, martabat, dan kehormatan serta nama baik FH UTA ’45 Jakarta; 

6. Kehadiran di tempat magang adalah 100%, sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. 

Bagi mahasiswa yang karena satu dan lain hal tidak bisa masuk/ mengikuti magang, maka 

mahasiswa yang bersangkutan wajib menggantinya di hari lain sesuai dengan kesepakatan 

dengan tempat magang;  

7. Peserta Magang tidak boleh merangkap jadwal magangnya dengan jadwal kuliah maupun 

jadwal kegiatan-kegiatan lainnya. Apabila peserta magang mengambil jadwal magang pada 

waktu perkuliahan aktif harus menyesuaikan jadwal magangnya dengan jadwal kuliah dan 

jadwal-jadwal lainnya; 

8. Pada dasarnya jadwal magang tidak boleh berbenturan dengan jadwal kuliah. Dalam hal 

magang dilaksanakan pada waktu perkuliahan aktif, intansi magang harus mengetahui 

jadwal perkuliahan dari peserta magang sehingga jadwal magang bisa disesuaikan tentunya 

dengan persetujuan dari instansi magang; Setiap peserta magang wajib mentaati semua tata 

tertib yang berlaku baik di lingkungan FH UTA ’45 Jakarta maupun di Instansi Magang; 

9. Bagi peserta magang yang melanggar tata tertib magang ini akan diberikan sanksi sesuai 

dengan peraturan yang berlaku di lingkungan FH UTA ’45 Jakarta maupun di tempat 

magang. 

 

 

 

 

F. Pembimbing Lapangan 
 

Pembimbing Lapangan adalah Dosen Yang diberi Tanggung Jawab sebagai Instruktur yang 

ditugaskan untuk membimbing, mengontrol dan memberikan penilaian pada peserta Magang, yang 

terdiri dari Dosen dan atau Yang diberi Tanggung Jawab sebagai Instruktur.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Buku Pedoman Magang Di Kantor Advokat / LKBH 

 

9 

 

G. Kewajiban Dan Wewenang Pembimbing Lapangan 
 

Tugas dan wewenang Pembimbing Lapangan:  

1. Wajib memantau jalannya magang bagi mahasiswa di bawah  bimbingannya; 

2. Wajib mengadakan kontrol dan evaluasi selama pelaksanaan Magang,  

3. Wajib memberikan evaluasi atas laporan  mingguan dan laporan akhir dari Peserta; 

4. Wajib memberikan penilaian magang bagi mahasiswa di bawah bimbingannya dengan 

mempertimbangkan rekomendasi nilai dari instansi/lembaga tempat Magang dalam 

bentuk huruf dengan rincian sebagai berikut : 

 

Angka Huruf Keterangan 

0>80,0 

70,0-69,0 

55,0-54,9 

54,8-39,0 

>40,0 

A 

B 

C 

D 

E 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Kurang Sekali 

5. Penilaian sebagaimana dimaksud pada poin d diserahkan pada panitia Magang selambat-

lambatnya 14  hari setelah pelaksanaan Magang selesai;    

6. Mengadakan pertemuan dengan pihak lembaga / instansi tempat magang bila dipandang 

perlu, dan melakukan tindakan lain demi kelancaran pelaksanaan magang; 

7. Memberikan petimbangan kepada pengelola magang dalam hal akan mengambil 

tindakan atau sanksi kepada setiap peserta magang yang in-displiner; 

8. Mengkomunikasikan segala hal yang berkaitan dengan magang dengan panitia magang 

di Laboratorium Hukum FH UTA ’45 Jakarta; 

9. Pengumuman Nilai Magang dari Pembimbing Lapangan akan diumumkan oleh Panitia. 

 

 

 

 

H. Pembimbingan Magang 
 

Demi terpenuhinya target dari pelaksanaan program magang ini, maka perlu dilakukan 

pembimbingan magang oleh Dosen Pembimbing Lapangan kepada peserta magang dimana proses 

dan tahapan dalam melakukan pembimbingan adalah sebagai berikut: 

 

 

1. Pembekalan (Bimbingan Awal) 

Sebelum peserta magang diberangkatkan menuju lokasi/ intansi tempat magang, mereka 

perlu diberikan pembekalan awal dalam melakukan proses magang. Dalam kegiatan pembekalan 

tersebut, DPL memberikan kisi-kisi tentang apa saja yang harus disiapkan oleh peserta magang 

dalam melakukan proses magang nantinya baik berkenaan dengan keilmuan maupun strategi dalam 

melakukan proses magang. Selain itu juga tentang apa saja yang harus mereka lakukan selama 

melakukan proses magang supaya target dan rencana yang sudah mereka tetapkan dalam 

melakukan magang dapat dilakukan dengan lancar dan tercapai. 

  

2. Bimbingan Mingguan 

Bimbingan mingguan ini dilakukan oleh DPL kepada mahasiswa peserta magang secara 

berkala/periodik dalam kurun waktu setiap minggu. Dalam hal ini peserta magang harus 

berkoordinasi dengan DPL guna melaporkan segala hal yang berkenaan dengan pelaksanaan 
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magang yang telah mereka lakukan selama satu minggu sebelumnya. Tujuan bimbingan mingguan 

ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan magang yang telah dijalani oleh peserta magang. 

Evaluasi berkenaan dengan tercapai atau tidaknya target magang yang sudah ditetapkan, kendala 

dan hambatan yang dihadapi oleh peserta magang di lokasi tempat magangnya. Dalam evaluasi ini 

juga akan dicoba mencari solusi yang bisa digunakan oleh peserta magang supaya targetnya dapat 

tercapai secara maksimal.  

 

3. Pemantauan Insidental 

Dalam pemantauan Insidental ini DPL akan melakukan kunjungan sewaktu-waktu ke lokasi 

tempat magang. Tujuan dari pemantauan ini adalah untuk memantau keseriusan dari peserta 

magang ketika melaksanakan magangnya. Selain itu juga untuk menjalin hubungan antara FH 

UTA ’45 Jakartaumumnya dengan Instansi Tempat Magang. Di sinilah peran DPL sebagai 

penghubung antara Institusi Fakultas dan Universitas dengan beberapa Instansi-Instansi yang 

dijadikan tempat magang. 

 

4. Bimbingan Akhir Magang 

Bimbingan dalam tahap ini dilakukan ketika magang telah selesai dilaksanakan oleh peserta 

magang. Tujuan dari bimbingan ini adalah untuk mengarahkan peserta magang dalam hal 

mengambil manfaat dari pelaksanaan magang sehingga apa yang telah mereka lakukan selama 

proses magang benar-benar mereka ambil manfaatnya secara maksimal. Selain itu juga untuk 

membimbing peserta magang dalam menyusun laporan akhir magang yang harus mereka buat dan 

serahkan kepada Laboratorium Hukum selaku pelaksana. Dalam proses bimbingan ini DPL 

melakukan Evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan magang oleh peserta magang. 

 

 

I. Laporan Magang 
 

Peserta Magang wajib membuat laporan dari pelaksanaan magang yang dilakukannya baik kepada 

DPL maupun kepada Laboratorium Hukum. Laporan Magang ini terdiri dari beberapa jenis sebagai 

berikut: 

 

1. Laporan Mingguan 

Dibuat dan diserahkan sekali dalam seminggu kepada DPL Magang. Untuk format Laporan 

minggun ini dapat dilihat di lampiran Pedoman magang ini. 

 

 

2. Laporan Akhir 

Laporan akhir ini dibuat dan diserahkan kepada Dosen Pembimbing Lapangan setelah 

magang telah selesai dilaksanakan. Untuk format laporan akhir ini dapat dilihat di lampiran 

Pedoman magang ini.  
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J. Sistem Penilaian 

 

   Oleh Instansi Tempat Magang 

 

   a. Etos Kerja 

 

Persentase Kategori 

0–20 

21–40 

41–60 

61–80 

81–100 

Kurang Sekali 

Kurang  

Cukup 

Baik 

Baik Sekali 
 

 

b. Kemampuan Melaksanakan Tugas 

 

  

 

 

 

Keterangan:   

Bobot Etos Kerja   (N1) = 50 % 

Bobot Kemampuan  (N2) = 50 % 

 

 

Nilai Akhir dari Tempat Magang diperoleh dari: 

 

 

 

 

 
Keterangan:   
A = Nilai Akhir  

N1  = Etos Kerja 

N2  = Kemampuan Melaksanakan Tugas 

 

Oleh Dosen Pembimbing  

Laporan Akhir Magang 

  Sistematika Penulisan (N1) : 20 % 

  Isi Laporan   (N2) : 40 % 

  Presentasi Laporan  (N3) : 40 % 

 

 

 

 

Angka Kategori 

0  –  20 

21  –  40 

41  –  60 

61  –   80 

81  –  100 

Kurang Sekali 

Kurang 

Cukup 

Baik 

Baik Sekali 

 

A = N1 + N2 
 

LAM = N1 + N2 + N3 
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Nilai Laporan Akhir   

Nilai Akhir Magang  

         

 

 

 

Keterangan:   

NA   = Nilai Akhir Magang 

   N1 = Nilai Dari Tempat Magang  Bobot 50 %   

   LM = Laporan Mingguan   Bobot 10 % 

   N2       = Laporan Akhir Magang   Bobot 40 % 

 

Angka Huruf Keterangan 

0,00-80,0 

70,0-74,9 

60,0-55,0 

49,0-54,9 

0,00-40,0 

A 

B 

C 

D 

E 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Kurang Sekali 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA = N1 + LM + N2 



 

 

 

Buku Pedoman Magang Di Kantor Advokat / LKBH 

 

13 

 

 

Lampiran 1 : PERMOHONAN PENDAFTARAN 
 

PERMOHONAN PENDAFTARAN MENGIKUTI 

MAGANG /KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL)* 

 

 

Yth. Dekan  

C.q Ketua Laboratorium Hukum  

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945  

di- 

Jakarta 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

N a m a  :  .......................................................  

N I M  :  .......................................................  

Semester :  .......................................................  

Alamat Rumah :  .......................................................  

   .......................................................  

Telp/Hp :  .......................................................  

Alamat E-mail :  .......................................................  

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti*) 

 Klinik Hukum Pidana   

 Klinik Hukum Perdata  

 Magang/ Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di............................................................................ 

Semester .......... Tahun Akademik .................., adapun alasan saya mengambil Klinik 

Hukum/KKL* ini adalah: 

 

 

sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan: 

1. Daftar Nilai Akademik Mahasiswa/Transkrip Nilai Asli; 

2. KRS Semester Ganjil tercantum KKL/Klinik Hukum;  

3. KHS yang tercantum mata kuliah PLKH; 

4. Foto berwarna 3 x 4 (1 lembar) 

 

Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

 

Mengetahui:  Jakarta,……….20.. 

Kaprodi, Hormat Saya, 

 

 

(…………………………) (…………….…………) 

 NIM 
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Lampiran 2 : KARTU BIMBINGAN MAGANG 

 

KARTU BIMBINGAN MAGANG/ KKL 

Nama Mata Kuliah :  MAGANG/ KKL  

Kode Mata Kuliah : IH 438 

Bobot SKS :  2 

Jumlah Waktu :  Setara 30 hari kerja 

Nama Mahasiswa :  ......................................................................  

Nomor Induk Mahasiswa :  ......................................................................  

Tempat/Lokasi :  ......................................................................     

 

No 
Pertemuan 

Ke- 
Hari/Tgl. Kegiatan 

Tanda Tangan 

Pembimbing Lapangan 

1.  I  

 

 

 

2.  II  

 

 

 

3.  III  

 

 

 

4.  IV  

 

 

 

5.  V  

 

 

 

6.  VI    
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7.  VII  

 

 

 

8.  VIII  

 

 

 

9.  IX  

 

 

 

10.  X  

 

 

 

11.  XI  

 

 

 

12.  XII  

 

 

 

13.  XIII  
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KARTU BIMBINGAN MAGANG/ KKL 

Nama Mata Kuliah :  MAGANG/ KKL  

Kode Mata Kuliah : IH 438 

Bobot SKS :  2 

Jumlah Waktu :  Setara 30 hari kerja 

Nama Mahasiswa :  ......................................................................  

Nomor Induk Mahasiswa :  ......................................................................  

Tempat/Lokasi :     

14.  XV 

 

 

  

15.  XVI 

 

 

  

16.  XVII 

 

 

  

17.  XVIII 

 

 

  

18.  XIX 

 

 

  

19.  XX 

 

 

  

20.  XXI    
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21.  XXII 

 

 

  

22.  XXIII 

 

 

  

23.  XXIV 

 

 

  

24.  XXV 

 

 

  

25.  XXVI 

 

 

  

26.  

 

XXVII 

   

27.  

 

XXVIII 
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28.  

 

XXIX  

 

   

29.  

 

XXX 

   

     ..................., 2017. 

         Mengetahui : 

         Dosen Lapangan, 

       

     ............................. 

       NIP .................... 
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Lampiran 3: FORMAT LAPORAN MINGGUAN 

  

 A.    Cover 

 B.     Kegiatan Magang 

Kegiatan harian di diskripsikan dengan lengkap dan jelas meliputi: 

1. Uraian atau diskripsi kegiatan yang dilakukan selama satu hari kerja. 

2. Nama mahasiswa magang 

3. Pembimbing/ pendamping di instansi terkait 

4. Waktu kegiatan magang 

5. Hasil yang diperoleh dari kegiatan magang selama satu minggu kerja 

6. Kegiatan didiskripsikan perhari kerja 

 

 C.    Hasil Yang Diperoleh  

(Hasil yang didapatkan selama 1 minggu kerja) 

 

 D.    Target Magang  

1. Target Magang 

2. Target Yang Dicapai 

3. Target Yang Tidak Dicapai 

 

 E.     Hambatan 

 

 F.     Saran/ Solusi 

 

 G.    Pengesahan dari Instansi Magang. 
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Lampiran 4: FORMAT LAPORAN AKHIR  MAGANG 

Cover/ Sampul 

 

BAB I : PENDAHULUAN 
A. Dasar Pemikiran 

B. Tujuan Magang 

C. Target Magang 

D. Waktu Pelaksanaan Magang 

E. Profil Institusi Tempat Magang 

BAB II : KEGIATAN MAGANG 
A.    Jadwal Pelaksanaan Magang 

B.     Pembimbingan Magang 

1.      Oleh DPL 

2.      Oleh Instansi Tempat Magang  

C.     Rincian Kegiatan Harian Magang 

BAB III : ANALISA KEGIATAN MAGANG 
A.    Pencapaian Target 1 

B.     Pencapaian Target 2, dst 

BAB IV : PENUTUP 
A.    Kesimpulan 

B.     Hambatan 

C.     Saran  

 

Lampiran-Lampiran: 
1. Dokumen-dokumen berkenaan dengan pelaksanaan tugas di Instansi tempat magang; 

2. Daftar hadir Magang; 

3. Peraturan-perundang-undangan berkenaan dengan instansi magang; 

4. Lampiran-lampiran lain yang berkenaan dengan pelaksanaan magang; 
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Lampiran 5 : FORMAT COVER LAPORAN AKHIR 

 

LAPORAN INDIVIDUAL MAGANG 

DI ........................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

Nama :.................................. 

NIM :.................................. 

 

 

 

Laboratorium Hukum 

Fakultas Hukum 

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta 

2016 / 2017 
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Lampiran 6: FORMAT LEMBAR PENGESAHAN  

 

Lembar Pengesahan 

 

 

 

Laporan Akhir Magang ini telah diketahui, disetujui dan disahkan oleh pihak-pihak yang 

berwenang sebagaimana tersebut di bawah ini: 

 

 

Jakarta, ............................ 

 

Penyusun, 

 

 

 

 

(.........................................) 

Mengetahui, 

Instansi Tempat Magang, 

 

 

 

(...........................................) 

 

 

Menyetujui,  

Dosen Pembimbing  

 

 

 

 

(Andre Victor, S.H., M.H) 

 

 

Mengesahkan, 

Ketua Program Studi, 

 

 

 

 

(Afrianto Sagita, SH.,M.H.) 
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Lampiran 7: DAFTAR NILAI MAGANG 

 

 

 

 

DAFTAR NILAI HASIL EVALUASI KEBERHASILAN MAHASISWA 

MAGANG/ KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL) FH UTA ’45 JAKARTA 

 

NO Nama NIM 

Nilai 

Mitra 

60% 

Dosen Total Huruf 

Pembekalan  

5% 

Bimbingan 

10% 

Laporan Akhir 

25% 

  

1.  
  

 
 

 
   

2.  
  

 
 

 
   

3.  
  

 
 

 
   

4.  
  

 
 

 
   

5.  
  

 
 

 
   

 
86 - 100 = A 

71 - 85   = B 

56 - 70    = C 

41 - 55    = D 

≤ 40        = E  

,......................2017 

Dosen Pembimbing, 

 

 

 
.................................................... 

       NIP. 

 

 

 

 

 

 

 


