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ABSTRAK 

Penelitian Tentang Hukum dalam Kerja Praktek yang telah dilaksanakan 

agar mendapatkan arah dalam hal supaya diketahuinya suatu proses bagaimana 

peranan seorang advokat untuk menegakkan hukum yang ada di Indonesia terhadap 

kasus pidana dan perdata, yang berpedoman kepada undang-undang nomor 18 

tahun 2003 Tentang Advokat yang akan diterapkan pada Kantor Hukum 

Ambarastha Waskitha Justice. Kegiatan Kerja Praktek ini dilakukan selama periode 

10 Juni 2019 s.d. 2 Agustus 2019.  

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Kerja Praktek adalah 

menggunakan tahapan metode Yuridis Empiris. Pelaksanaan kerja praktek ini 

dilaksanakan dalam dalam empat tahap yakni tahap persiapan, tahapan pelaksanaan 

serta akan ada tahapan penilaian serta tahapan terakhir adalah pelaporan. Proses 

tahapan pelaksanaan yakni adalah tahapan tentang perancangan dimana ada proses 

terjadinya observasi dan melakukan pengidentifikasi terhadap persoalan yang 

terjadi serta melakukan pengumpulan data-data penting, kemudian melakukan 

Analisa kebutuhan sistem, merancang proyek akan dibuat, menguji kesesuaian 

proyek pada tempat kerja dan melakukan tahapan implementasi pada kantor tempat 

dimana melakukan kegiatan magang.  

Penyaji selanjutnya memberikan luaran proyek yang dihasilkan berupa 

pembentukan diagram alir dan video dalam peranan advokat untuk menegakkan 

hukum yang ada di Indonesia mengenai kasus pidana dan perdata kepada Advokat 

di Kantor Hukum Ambarastha Waskitha Justice. Hasil dari implementasi luaran 

proyek ini membantu yang bekerja dan yang datang pada kantor hukum 

Ambarastha Waskitha Justice dalam memahami peranan advokat dalam kasus 

pidana dan perdata. Dan hasil yang diimplementasikan pada proyek ini berjalan 

dengan baik dan lancar dalam proses pelaksanaanya.  
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