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KEGIATAN PEMAGANGAN DI BIRO HUKUM  

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DIY 

A. LATAR BELAKANG  

 

Universitas Islam Indonesia (UII) adalah salah satu perguruan tinggi 

swasta terkemuka di Indonesia. Saat ini, UII telah tumbuh 

berkembangmenjadi tempat pembelajaran yang terpilih. Sebagai pionir 

pendidikan tinggidi Indonesia, UII memiliki akar yang kuat dalam tradisi 

kebebasan akademik,di mana keberagaman pemikiran mendapatkan ruang 

apresiasi yang tinggi.Dengan lingkungan pembelajaran yang penuh semangat 

dan potensi dalaminovasi, UII berkomitmen dalam mendidik mahasiswa guna 

menjadi pemimpin global yang inovatif.  

Sebagai perguruan tinggi, UII memiliki peranan yang sangat penting 

bagi mahasiswa/i dalam membentuk seorang mahasiswa/i yang memiliki 

keterampilan dan kecakapan dalam berbagai bidang kelimuan, yakni salah 

satu diantaranya adalah bidang hukum guna memasuki dunia kerja. 

Diharapkan mahasiswa/i dalam menempuh pendidikan tidak hanya terbatas 

pada teori yang disampaikan dalam ruang kelas saja, namun juga harus 

diseimbangkan dengan praktik. Sehingga dibutuhkan skill dengan cara 

melakukan pengembangan diri melalui kegiatan pemagangan 

diinstansi/lembaga yang sesuai dengan program pendidikan yang telah diikuti 

di Fakultas Hukum UII. 

Fakultas Hukum UII memiliki beberapa mata kuliah kemahiranhukum, 

salah satu mata kuliah kemahiran hukum tersebut adalah Mata Kuliah 

Pemagangan. Mata Kuliah Pemagangan ini merupakan salah satu bentuk
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kegiatan akademik yang dihadapkan langsung pada praktek kerja 

profesihukum sebagai pengaplikasian kemampuan pendidikan yang 

diperolehmahasiswa/i di Fakultas Hukum. Selain itu, mahasiswa juga dapat 

menambahpengetahuan, pengalaman dan wawasan di lokasi pemagangan 

mengenaipelaksanaan profesi hukum yang diinginkan. Sebagai salah satu 

lokasi pemagangan yaitu pada Biro Hukum.  

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan 

pembinaan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan 

umum dan perumahan, pemberian advokasi hukum, pertimbangan hukum, 

penyebarluasan informasi, dokumentasi, dan produk hukum serta fasilitasi 

proses penetapan dan usul pengalihan status rumah negara. 

Disamping tugas Biro Hukum tersebut, terdapat fungsi Biro Hukum. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Hukum 

menyelenggarakan fungsi: 

1. Koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan 

umum dan perumahan rakyat serta bidang terkait;  

2. Pembinaan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan 

umum dan perumahan, dan advokasi hukum; 

3. Koordinasi pemberian advokasi dan pertimbangan hukum terkait tugas dan 

fungsi Kementerian; 

4. Pelaksanaan penyebar luasan informasi, dokumentasi dan produk hukum;  

5. Fasilitasi proses penetapan dan usul pengalihan status rumah negara;dan 

6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
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Berdasarkan atas uraian diatas mengenai tugas dan fungsi dari Biro Hukum, 

sebagai mahasiswa yang berlatar belakang dibidang hukum ingin memperdalam 

dan mempraktekan ilmu hukum yang telah dibekali selama masa perkuliahan di 

Kantor Biro Hukum Yogyakarta. 

B. TUJUAN MAGANG 

Tujuan dari Mahasiswa Magang yang bertempat di Biro Hukum 

Yogyakarta ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan pemahaman Mahasiswa mengenai teori dan praktek hukum 

terutama di tempat Magang Mahasiswa. 

2. Menumbuhkan dan mengembangkan pengalaman mahasiswa terhadap 

seluk – beluk praktik kegiatan dunia kerja 

3. Menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran sikap profesional 

mahasiswa sebagai calon profesional yang bertanggung jawab di 

bidangnya.  

4. Mahasiswa mengetahui tugas dan fungsi dari Biro Hukum secara 

menyeluruh. 

C. TARGET MAGANG 

1. Mahasiswa mengetahui penyelesaian sengketa tentang hukum yang 

diselesaikan di Biro Hukum. 

2. Mahasiswa mengetahui pembuatan rancangan produk hukum di Biro 

Hukum.  

3. Mahasiswa mengetahui peranan penting Biro Hukum di Masyarakat.  
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D. BIDANG MAGANG  

Pada Biro Hukum Yogyakarta, bidang magang difokuskan pada 4 bidang 

yaitu :  

1. Bagian Perundang – Undangan. 

2. Bagian Dokumentasi Hukum. 

3. Bagian Pembinaan Dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota. 

4. Bagian Bantuan Dan Layanan Hukum.  

E. LOKASI MAGANG 

1. Nama Instansi : Kantor Biro Hukum Yogyakarta. 

2. Pimpinan Instansi  : Dewo Isnu Broto I.S, S.H. 

3. Alamat Instansi   : Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta. 

4. Nomor Telepon Instansi   : (0274) 555459 

5. Email Instansi  : birohukum@jogjaprov.go.id 

F. JADWAL MAGANG 

Waktu pelaksanaan magang:  29 Juli 2019 – 20 Agustus 2019 

Jam Jumlah Magang  : Magang dilaksanakan oleh Mahasiswa 

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 

kurang lebih selama 20 – 22 Hari Kerja 

dengan asusmsi jam kerja 6 – 8 jam kerja 

perhari.  
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G. PENUTUP  

Dengan Term Of Reference (ToR) ini dibuat dengan sebenar – benarnya 

dengan harapan dapat memberikan gambaran singkat dan jelas tentang maksud da 

tujuan diadakannya Magang di Kantor Biro Hukum Yogyakarta. Besar harapan 

kami kepada segenap pimpinan dan staff di Kantor Biro Hukum Yogyakarta untuk 

berkenan menyetujui proposal ini dan membimbing kami selama pelaksanaan 

Magang dan tujuannya tercapai serta dapat menempatkan kami pada bidang yang 

sesuai. Sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan dengan sebaik – baiknya dan 

dapat mencapai maksud dan tujuan yang kami inginkan.  

Kami mengharap dapat terciptanya suatu hubungan baik dan kerjasama yang 

saling menguntungkan. Kami menyadari pada saat pelaksanaan magang akan 

sedikit mengganggu kegiatan di Kantor Biro Hukum Yogyakarta dan untuk itu 

kami meminta maaf sebesar – besarnya. Atas ketersediaan yang diberikan kami 

ucapkan terimakasih.  

H. DAFTAR PUSTAKA 

https://www.uii.ac.id/profil/Diakses pada Tanggal 10 April 2019 Pukul 15.40  

http://birohukum.jogjaprov.go.id/profil.php Diakses pada 10 April 2019 Pukul 

16.02  

http://birohukum.pu.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi.html Diakses Pada 10 April 

2019 Pukul 16.20  

 

https://www.uii.ac.id/profil/
http://birohukum.jogjaprov.go.id/profil.php
http://birohukum.pu.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi.html

