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KATA PENGANTAR
THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER (ILRC)

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah melakukan proses Verifi kasi dan Akreditasi organisasi 
Bantuan Hukum yang akanakan mengakses dana Bantuan Hukum negara. Hasilnya, terdapat 310 
organisasi Bantuan Hukum yang lolos proses Verifi kasi dan Akreditasi OBH tersebut. Dari 310 organisasi 

Bantuan Hukum tersebut, terdapat 50 LBH Kampus yang lolos proses Verifi kasi dan Akreditasi. Atau kurang lebih 20% 
dari LBH Kampus yang menjadi bagian OBH terakreditasi dan terverifi kasi. 

Jumlah tersebut masih belum sesuai dengan harapan, karena masih banyak LBH Kampus yang mempunyai 
potensi untuk lolos proses Verifi kasi dan Akreditasi OBH. Berdasarkan penelitian Indonesian Legal Resource Center 
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(ILRC), salah satu faktor LBH Kampus tidak bisa lolos Verifi kasi dan Akreditasi adalah lemahnya pendokumentasian 
di masing-masing kantor LBH Kampus tersebut. Hal ini terjadi karena tidak semua kantor LBH Kampus mempunyai 
staf  khusus yang mengurusi pendokumentasian, kemudian jika tidak ada tempat/ruangan khusus untuk menyimpan 
dokumentasi. Sehingga proses pendokumentasian dikerjakan juga oleh Advokat/dosen yang bekerja di LBH Kampus 
tersebut. Akibatnya terdapat proses kegiatan Litigasi ataupun Nonlitigasi yang tidak terkelola secara baik. Kemudian, 
LBH Kampus mengalami kesulitan ketika ada kebutuhan pendokumentasian seperti untuk mengikuti proses Akreditasi 
dan Verifi kasi OBH oleh Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN). 

Berdasarkan hal tersebut di atas ILRC bersama dengan Assosiasi Pendidikan Hukum Klinis Indonesia (APKHI) 
dan BPHN mencoba menyusun standar minimum pelayanan bantuan hukum untuk LBH Kampus. Panduan ini ber-
bicara panjang lebar tentang visi dan misi sebuah LBH Kampus, peran dosen dan mahasiswa/mahasiswi di kantor LBH 
Kampus. kemudian juga Pendidikan Hukum Klinis, dan hal-hal teknis berkaitan dengan LBH Kampus seperti teknik 
pendokumentasian di kantor LBH Kampus. 

Kami berharap panduan ini menjadi alat untuk LBH Kampus dalam memperbaiki dan meningkatkan kapasitasnya 
memberikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin/termarjinalkan. Lebih jauh, panduan ini bisa menjadi ukuran 
untuk LBH Kampus yang ingin tertarik mengikuti proses Verifi kasi dan Akreditasi OBH yang akan mengakses dana 
Bantuan Hukum dari negara. Kemudian, di masa depan eksistensi LBH Kampus diharapkan meningkatkan reputasi 
pendidikan tinggi hukum, yang tidak hanya menghasilkan lulusan yang mengetahui teori-terori hukum, tetapi juga 
lulusan yang menguasai praktek-praktek hukum dan memahami nilai-nilai keadilan sosial di masyarakat. 

Kami juga berharap semoga di masa mendatang buku panduan ini bisa bermanfaat tidak hanya untuk kalangan 
kampus dan LBH Kampus, tetapi juga untuk semua pihak/para pemangku kepentingan dalam isu akses keadilan dan 
bantuan hukum. Sehingga akses keadilan dan bantuan hukum tidak hanya bagus di dalam aturan saja, tetapi juga 
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terimplementasikan secara baik khususnya untuk masyarakat miskin/termarjinalkan. Dan LBH Kampus mempunyai 
posisi yang penting dalam implementasi akses keadilan dan bantuan hukum khususnya sebagai bagian dari OBH di 
Indonesia.

Jakarta, 30 September 2014

Uli Parulian Sihombing
Direktur Eksekutif
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KATA PENGANTAR
ASOSIASI PENDIDIKAN HUKUM KLINIS INDONESIA (APHKI)

Pertama-tama, kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang memungkinkan 
buku panduan ini tersusun dan terbit, sebagai bagian dari sosialisasi pengembangan Pendidikan Hukum 
Klinis (PHK). PHK sendiri adalah sebuah metode pembelajaran hukum yang banyak diadopsi dalam pen-

didikan hukum di berbagai negara, untuk mendidik dan menyiapkan praktisi hukum yang kompeten, profesional, dan 
memiliki komitmen terhadap keadilan. Melalui metode Pendidikan Hukum Klinis mahasiswa hukum belajar tentang 
pengetahuan praktis (practical knowledge), keahlian (skill) dan nilai-nilai (value) untuk memberikan pelayanaan kepada 
masyarakat berdasarkan pada nilai-nilai keadilan sosial (social justice).
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Dalam rangka meningkatkan kualitas sarjana hukum, dan meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat miskin/
marginal, maka pada  tahun 2012, 17 (tujuhbelas) lembaga atau unit yang berada di lingkungan fakultas hukum ber-
komitmen untuk mengembangkan program pendidikan hukum klinis di Indonesia, dengan ini mendeklarasikan di-
bentuknya ASOSIASI PENDIDIKAN HUKUM KLINIS INDONESIA (APHKI). APHKI sendiri bertujuan 
untuk “Mewujudkan sarjana hukum yang kompeten, profesional dan mempunyai komitmen terhadap keadilan 
melalui pengembangan sistem pendidikan hukum klinis”. Dan salah satu misi APHKI adalah meningkatkan 
kapasitas anggota dalam mengelola program pendidikan hukum klinis dan bantuan hukum;

Salah satu lembaga implementor dari pendidikan hukum klinis adalah melalui legal clinic, atau LBH Kampus. Dari 
akreditasi dan verifi kasi yang dilakukan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN, terdapat 50 LBH Kampus yang 
lolos proses Verifi kasi dan Akreditasi,  kurang lebih 20 % dari LBH Kampus yang menjadi bagian OBH terakreditasi 
dan terverifi kasi. Jumlah tersebut masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah LBH Kampus yang hampir ada di 
setiap fakultas hukum di Indonesia. Dalam rangka mendorong, LBH Kampus meningkatkan kualitas dan pelayanannya, 
sehingga bisa lolos verifi kasi dan akreditasi, maka Asosiasi dan Indonesian Legal Resource Center (ILRC) mencoba menyusun 
standar minimum pelayanan bantuan hukum untuk LBH Kampus. 

Melalui panduan ini, Asosiasi berharap LBH Kampus menjadikan lembaganya sebagai sarana pelaksanaan 
pendidikan hukum klinis, dan menjadi alat untuk LBH Kampus dalam memperbaiki dan meningkatkan kapasitas 
layanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin/termarjinalkan. Sehingga, di kemudian akan semakin banyak LBH 
Kampus yang mengikuti proses verifi kasi dan akreditasi Organisasi Bantuan Hukum, yang tidak saja bermanfaat untuk 
mahasiswa, namun juga bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan. 

Asosiasi mengucapakan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya, kepada Kepala BPHN, seluruh staff  
ILRC, para penulis dan OSJI, yang membantu penerbitan buku panduan ini. Mudah-mudahan upaya bersama ini, dapat 
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menjadi bagian dari upaya kita mendorong pemenuhan hak atas keadilan. Amin

Terimakasih
Yogykarta, 30 September 2014

Asosiasi Pendidikan Hukum Klinis Indonesia (APHKI)

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H
Ketua



x i i MEMPERJUANGKAN KEADILAN - Panduan Standar Minimum Pelayanan Bantuan Hukum Untuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kampus



KATA PENGANTAR
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN)

Sejak dilakukan amandemen UUD 1945 (1999-2002) mulai ada kejelasan bagi rakyat Indonesia atas hak 
kons-titusionalitasnya untuk mendapatkan perlindungan salah satunya tersurat dalam ketentuan  Pasal 28D 
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini sejalan dengan Kovenan 
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)). Pasal 16 dan 
Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala 
bentuk diskriminasi. 
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Dalam upaya mengejawantahkan kehendak konstitusi inilah dikeluarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Ban-tuan 
Hukum. UU ini sekaligus hendak memaksimalkan kewajiban negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk melakukan 
usaha yang maksimal guna menyejahterahkan masyarakatnya (Pasal 34 UUD 1945), karena melalui UU ini ada kejelasan 
pengaturan pemberian bantuan hukum kepada warga negara guna memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara 
hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan 
(access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). 

Ada 3 pemangku kepentingan (stakeholders) yang terkait dengan penyelenggaraan bantuan hukum ini yaitu: Pe-
merintah yang diwakili oleh Kementerian Hukum dan HAM c.q Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang 
menjalankan fungsi penyelenggaraan bantuan hukum, Pemberi Bantuan Hukum, dan penerima bantuan hukum. Ke-
tiganya harus bekerja secara sinergi, Pemerintah sebagai pemegang otoritas mengatur pengelolaan anggaran bantuan 
hukum (regulator), tidak dapat langsung mengesekusi bantuan hukum tetapi harus melalui organisasi bantuan hukum 
yang memiliki fungsi pelayanan bantuan hukum kepada kelompok atau orang miskin. Semakin banyak orang/kelompok 
miskin yang mendapatkan akses keadilan akan semakin baik pula wujud negara hukum (rule of  law)  

Oleh karenanya UU Bantuan Hukum merupakan keniscayaan bagi bangsa Indonesia, mengingat jumlah penduduk 
miskin masih sangat besar, 11,25% dari jumlah penduduk Indonesia. Sementara itu jumlah pemberi bantuan hukum 
bagi masyarakat miskin masih jauh dari harapan. Sampai saat ini jumlah pemberi bantuan hukum yang terorganisasi baru 
ada 310 Organisasi Bantuan Hukum (OBH), dan 271 di antaranya berbadan hukum (yayasan). Dari jumlah tersebut 
tidak cukup banyak yang merupakan organisasi bantuan hukum yang berasal dari dunia kampus. Padahal hampir semua 
fakultas hukum di Indonesia memiliki organisasi bantuan hukum dengan beragam nama, misalnya Lembaga Konsultasi 
dan Bantuan Hukum (LKBH). Di samping itu sebagian kampus juga sudah menjalankan dan bahkan mengembangkan 
Pendidikan Klinis Hukum (PKH). 
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Keberadaan Klinik Hukum kampus sangat penting dalam pemberian bantuan hukum. Menariknya bertolak 
dari fakta, hanya ada 50 LKBH di Indonesia yang lolos verifi kasi/akreditasi, serta 3 (tiga) di antaranya terakreditasi 
A. Selebihnya masih terakreditasi C. Padahal status akeditasi sangat menentukan kuota kasus litigasi dan non litigasi 
yang dapat ditangani oleh suatu OBH. Jika jumlah LKBH kampus yang memberikan layanan bantuan hukum bagi si 
miskin masih sangat minim, maka masih sangat jauh pula harapan untuk mewujudkan negara hukum yang memberikan 
kemudahan akses bagi kelompok miskin atau rentan. 

Hadirnya buku panduan ini menjadi sangat penting dalam rangka: (1) memberikan perspektif  yang sama bagi 
kalangan LKBH kampus dalam memberikan layanan bantuan hukum bagi si miskin. (2) Memberikan pembelajaran 
bagi LKBH untuk meningkatkan level akreditasinya dengan memetik lesson learnt dari LKBH yang tergolong sukses.  

Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
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Bab IBab I
MENGAJARKAN KEADILAN MELALUI MENGAJARKAN KEADILAN MELALUI 

PENDIDIKAN HUKUM KLINISPENDIDIKAN HUKUM KLINIS

A. Konsep Pendidikan Hukum Klinis (PHK)

Pendidikan Hukum Klinis (PHK) adalah metode pembelajaran yang banyak digunakan 
oleh pendidikan tinggi hukum di berbagai negara untuk mengajarkan keterampilan, nilai, dan pan-
dangan mereka tentang hukum serta hak asasi manusia kepada mahasiswa. Ada banyak defi nisi 
yang dikeluarkan oleh para praktisi PHK diberbagai negara. Salah satu pengertian PHK yang 
tepat dan komprehensif  adalah : 

Proses pembelajaran dengan maksud membekali mahasiswa/mahasiswi fakultas 
hukum pengetahuan praktis (practical knowledge), keahlian-keahlian (skills), dan nilai-nilai (values) 
dalam rangka mewujudkan pelayanan hukum dan keadilan sosial, dalam rangka mewujudkan 
pelayanan hukum dan keadilan sosial yang dilaksanakan dengan metode pengajaran secara 
interaktif  dan refl ektif1. 

1 Open Society Justice 
Initiative (OSJI), 
Pendidikan Hukum 
Klinik (terjemahan 
ILRC, 2009).
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Model pembelajaran di pendidikan tinggi hukum mempunyai hu-
bungan erat dengan PHK. Untuk itu kita perlu mengetahui seberapa 
efektif  model-model pembelajaran hukum bisa diterima/dicerna oleh 
mahasiswa. Penelitian Dr Vernon A. Magenessen pada tahun 1983 meng-
adakan penelitian tentang efektifi tas pendidikan, dia menyebut hasil pe-
nelitiannya sebagai quantum teaching yang pada intinya bisa digambarkan 
sebagai berikut2 : 

Dari gambaran ini sangat jelas model pembelajaran dengan me-libatkan mahasiswa untuk 
mendorong mereka melakukan hal-hal yang nyata (doing the real thing) adalah merupakan model 
pembelajaran yang paling efektif. Model pembelajaran dengan kuliah satu arah, kemudian membaca 
bahan-bahan kuliah, menonton fi lm ternyata bukanlah model pembelajaran yang efektif.

Demikian halnya, penelitian yang dilakukan National Training Laboratories, Bethel, Maine, 
terkait tingkat retensi atau bertahannya ingatan akan suatu  ilmu  dilihat dari cara belajarnya sese-
orang, menghasilkan learning pyramid lihat bagan The Learning Pyramid 3 :

Dari bagan tersebut, nampak bahwa kemampuan mengingat materi pembelajaran, diten-
tukan dari cara mempelajarinya. Dengan menggunakan metode ceramah, seseorang hanya 
mampu mengingat 5% materi, dengan membaca hanya mengingat 10%, melalui penggunaan 
Audiovisual yang dapat dinikmati oleh mata dan telinga, kemampuan mengingat menjadi 20%, 
dengan demonstration atau praktek menjadi 30%, dengan dengan diskusi menjadi 50%, dengan 
dipraktekkan ke kehidupan nyata menjadi 75% dan dengan mengajarkan ilmu kepada orang 
lain akan mencapai 90%. Dengan demikian tingkat retensi yang paling tinggi adalah bila kita 

Metode Pembelajaran Efektifi tas

Apa yang kita baca 10 %

Apa yang kita dengar 20 %

Apa yang kita lihat 30 %

Apa yang kita dengar dan lihat 50 %

Apa yang kita katakana 70 %

Apa yang kita katakan dan lakukan 90 %

2 Bobbi DePorter, 
Mark Reardon, dan 
Sarah Singer-Nourie, 
Quantum Teaching: 
Mempraktikkan 
Quantum Learning Di 
Ruang-Ruang Kelas, 
Bandung, Kaifa, 
2010

3 http://thepeakper 
formancecenter.com/
educational-learning/
learning/principles-
of-learning/learning-
pyramid/
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mengajarkan ilmu tersebut pada orang lain, yaitu 
sebesar 90%. 

Melalui PHK, mahasiswa hukum dapat 
mempelajari hukum bukan semata-mata dari 
buku, tetapi juga dari bekerjanya hukum dalam 
masyarakat, sebab metode ini memberikan ke-
sempatan kepada mahasiswa hukum untuk ter-
libat langsung dalam penanganan masalah-masa-
lah yang sesungguhnya atau kasus-kasus nyata4. 
Melalui PHK mahasiswa hukum tidak hanya be-
lajar tentang hukum dalam teks, tetapi juga belajar 
tentang bagaimana menerapkannya dalam situasi 
dan konteks yang berbeda-beda, dan memahami 
sekaligus mengevaluasi bekerjanya hukum di 
tengah masyarakat. PHK menekankan model 
pembelajaran doing the real thing, bahkan meng-
ajarkan ilmunya kepada orang lain dan bukan lagi 

menekankan model pembelajaran kuliah satu arah, atau menugaskan mahasiswa untuk membaca 
bahan-bahan kuliah.

Di Amerika Serikat tujuan PHK adalah mempersiapkan mahasiswa untuk mengikuti 
ujian Advokat dan jika lulus mereka akan menjadi Advokat. Sehingga, setiap perguruan tinggi 

4 Open Society Justice 
Initiative (OSJI), 
op.cit, hlm 2
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mempersiapkan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah PHK dengan pengetahuan-pengetahuan 
hukum praktis, sehingga sering juga disebut mempersiapkan the future lawyer

Agak berbeda dengan di Amerika Serikat, di India mahasiswa yang mengikuti PHK diper-
siapkan untuk mempunyai pengetahuan hukum praktis, dan juga mempunyai pemahaman/
sensitivitas sosial, apapun profesi mereka di masa depan. Seperti PHK yang dilakukan oleh 
fakultas hukum Universitas Jindal New Delhi, yang mempunyai mata kuliah PHK dengan fokus 
pada klinik khusus kewarganegaraan. Mahasiswa diberikan tugas untuk memantau pelaksanaan 
program pemerintah tentang hak atas pangan. Mereka yang mengikuti mata kuliah PHK harus 
terlibat aktif  di dalam Klinik Kewarganegaraan untuk menerima keluhan dari masyarakat miskin 
yang mempunyai masalah akses atas hak pangan. Kemudian, mereka melakukan advokasi atas 
keluhan tersebut ke Komisi Informasi. Klinik Kewarganegaraan di India telah sukses mendesak 
pemerintah India untuk merealisasikan hak atas pangan untuk masyarakat miskin. 

Model PHK yang diadopsi di India, lebih sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial di 
negara-negara berkembang seperti Indonesia. Orientasi PHK tidak hanya terbatas untuk mem-
persiapkan mahasiswa untuk menjadi Advokat, akan tetapi mereka dipersiapkan juga untuk 
mempunyai pengetahuan praktis hukum dan yang terpenting adalah mempunyai sensitivitas sosial 
apapun profesi mereka di masa depan. Misalnya, ketika mereka menjadi hakim, maka mereka 
bisa bersikap adil terhadap orang miskin yang melakukan pencurian hanya karena ingin bertahan 
hidup.
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B. Parameter Pendidikan Hukum Klinis

Dalam mengadopsi metode Pendidikan Hukum Klinis (PHK),  ada empat parameter yang 
menjadi tolak ukur keberhasilan bagi pendidikan tinggi hukum dalam menerapkan PHK yaitu 
kurikulum, metode, klinik hukum, dan nilai-nilai keadilan.

Dari empat parameter terebut di atas, nilai keadilan merupakan jantung dari PHK, bahkan 
ini yang menjadi parameter yang paling penting dalam pendidikan hukum. Dalam PHK mahasiswa 
diajarkan bukan hanya mengetahui ketika hukum menghasilkan ketidakadilan, tetapi mereka 
harus berbuat sesuatu untuk mengatasi ketidakadilan tersebut. Hal ini berarti, bahwa dalam PHK 
komitmen mahasiswa terhadap keadilan harus dimanifestasikan secara nyata, melalui :

Pertama, sebagai Pengacara ia secara pribadi harus memiliki ko-mitmen terhadap keadilan, 
dalam arti bahwa ia harus bertindak secara adil, termasuk memahami dan mematuhi standar-
standar etika profesi. Kedua, sebagai Pengacara ia bertanggungjawab untuk melibatkan diri dalam 
keseluruhan operasionalisasi hukum, termasuk memandang hukum dari perspektif  kritis, dan 
menawarkan pengalaman dan keahliannya untuk meminimalkan perbedaan antara hukum dan 
keadilan. Lebih jauh berarti, bahwa mahasiswa sebagai Pengacara juga berperan dalam melawan 
diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak-hak fundamental seseorang melalui keterlibatannya 
secara mendalam dan aktif  dalam pembaharuan hukum.

Melalui PHK, mahasiswa akan bergerak dari peran sebagai pengamat ke peran sebagai 
pemain di mana ada orang yang tergantung padanya. Ia harus juga berhadapan dengan penegak 
hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pengacara yang sesungguhnya. Dengan memainkan 
peran sebagai aktor seorang mahasiswa hukum akan memiliki motivasi yang kuat, meningkatkan 
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profesioalisme dan tanggung-jawab etik, juga akan sangat sensitif  terhadap keadilan. Dengan 
mengarusutamakan nilai-nilai keadilan dalam proses pendidikan hukum, diharapkan PHK dapat 
berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengembangan negara 
hukum yang berkeadilan.

Melalui PHK, pendidikan tinggi hukum menawarkan beberapa mata kuliah yang akan 
membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan praktis, baik yang sifatnya Litigasi 
maupun Nonlitigasi. Mereka diajarkan dan dilatih tentang aspek-aspek teknis dan praktis me-
ngenai bagaimana mempraktikkan hukum, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Seperti 
bagaimana melakukan konsultasi hukum, praktik investigasi, mewakili klien, membuat gugatan, 
dan lain-lain. Di beberapa negara PHK dimasukkan sebagai mata kuliah (MK) yang diberi bobot 
kredit, dan menjadi salah satu matakuliah seperti di Afrika Selatan, Amerika Serikat, Vietnam, 
Australia, Iran, Turki, Thailand, Kamboja, dan lain-lain.

Parameter terakhir dari PHK adalah berkaitan dengan masalah nilai, terutama nilai keadilan. 
Nilai keadilan merupakan bagian dari nilai-nilai profesional yang harus dipegang dan dilaksanakan 
dalam pelayanan hukum dan akses terhadap keadilan. Roy Stucky et al mengidentifi kasi nilai-
nilai profesional yang perlu menjadi perhatian selama mahasiswa hukum belajar, yaitu komitmen 
terhadap keadilan, menjunjung tinggi supremasi hukum, menjaga kehormatan, integritas, keju-
juran, sensitivitas dan efektivitas dalam menghadapi klien dan kolega yang beragam, serta menjaga 
kualitas hidup5. Meskipun semua nilai profesional tersebut harus mendapat perhatian dalam 
pendidikan hukum, tetapi mengajarkan mahasiswa sebagai calon praktisi hukum untuk selalu 
memperjuangkan keadilan merupakan tujuan yang paling penting.

5 Roy Stucky et al., 
Best Practies for 
Legal Edication, 
Clinical Legal 
Education 
Assosiation, US, 
2007, hal.62
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C. Komponen dan Model Pendidikan Hukum Klinis

Pendidikan Hukum Klinis (PHK) adalah sebuah metode pembelajaran hukum yang dalam 
implementasinya berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang lain, bahkan antar pendidik-
an tinggi hukum di dalam satu negara. Namun demikian ada 3 komponen utama yang tidak boleh 
dilupakan ketika mengadopsi PHK dalam pembelajaran hukum, yaitu6; 
1. Komponen Perencanaan 
 Mahasiswa hukum yang mengikuti PHK mempersiapkan dan merencakan praktik-praktik 

hukum apa saja yang ingin diperoleh selama mengikuti PHK. Seperti teknik memberikan 
pelayanan hukum, jenis-jenis isu dalam hal kepengacaraan, pengembangan kasus-kasus tertulis, 
merencanakan proyek dan menstimulasikannya dengan kehidupan nyata. Contoh komponen 
perencanaan PHK untuk penyuluhan hukum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KD 
RT). Mahasiswa harus menentukan tujuan penyuluhan hukum tersebut. Kemudian di wilayah 
mana penyuluhan hukum tersebut akan dilaksanakan, waktunya kapan, metode (cara menyam-
paikannya bagaimana) penyuluhan hukum, alat-alat apa yang dibutuhkan untuk penyuluhan 
hukum. Perencanaan PHK biasanya fl eksibel, tergantung kebutuhan dari PHK, dan tidak ada 
standar untuk perencanaan PHK ini.

2. Komponen Praktik
 Mahasiswa melakukan praktik hukum.Misalnya untuk PHK berupa in-house clinic (real the client) 

mahasiswa melalukan interview terhadap klien dibawah bimbingan dosen/Advokat. Atau jika 
PHK fokus melakukan street law, maka mahasiswa melakukan pengajaran kepada komunitas 
sesuai dengan isu-isu hukum yang sudah direncanakan.

6 Open Society Justice 
Initiative (OSJI), 
op,cit, hal 3
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3. Komponen Refl eksi

 Mahasiswa hukum dibawah bimbingan dosen melakukan evaluasi atas kegiatan yang mereka 
lakukan. Ada beberapa metode untuk melakukan evaluasi yaitu bisa dilakukan secara tertulis, 
latihan evaluasi secara mandiri, peer review dan kritik, atau evaluasi dari supervisor. 

Komponen lain yang juga penting dari PHK adalah metode pengajaran. Metode pengajaran 
ini sangat penting dan seharusnya berbeda dengan pembelajaran pada umumnya, mengingat 
PHK mempunyai tujuan pendidikan yang berbeda pula dengan MK non-klinis.PHK mempunyai 
metode yang khusus yang dikembangkan untuk memaksimalkan kesempatan belajar melalui 
pengalaman klinis.7 

Semua komponen PHK tersebut penting untuk diperhatikan, baik oleh dosen/supervisor 
dan mahasiswa yang akan mengikuti mata kuliah PHK. Jika salah satu komponen PHK tersebut 
tidak dilaksanakan, maka matakuliah PHK tidak bisa dilaksanakan. Ada baiknya komponen PHK 
juga masuk ke dalam silabus mata kuliah PHK, dielaborasi secara detil dan diperhitungkan secara 
tepat. 

Selain komponen PHK, perlu juga diperhatikan model-model PHK. Model yang banyak 
dikenal oleh pendidikan tinggi hukum saat ini adalah in-house clinic dengan adanya LBH Kampus. 
Padahal selain in-house clinic, juga terhadap out-house clinic. In-house clinic sendiri terdiri dari;

• Life client/real life client, di mana mahasiswa langsung melakukan praktik hukum dengan 
melakukan wawancara dengan klien yang nyata yang sedang menghadapi masalah hukum. 
Atau mahasiswa ikut serta dengan Advokat untuk mengikuti persidangan di pengadilan.

7 David F.chavkin, 
“Clinical Legal Edu-
cation Textbook 
for Law School 
Clinical Programs.” 
Anderson Publishing 
Co.,Cincinnati, Ohio. 
2002, hal. 1
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• Simulation clinic, di mana mahasiswa melakukan role-playing atas sebuah kasus hukum nyata, 
dengan tujuan untuk melatih kemampuan Litigasi mahasiswa. Biasanya ada mahasiswa 
berperan sebagai Advokat atau klien berdasarkan fakta-fakta dari kasus yang nyata8. 

Banyak perguruan tinggi di luar negeri juga mempunyai in-house clinic dengan klinik hukum 
khusus (a specialezed clinic) misalnya Klinik Disabilitas, Klinik Lingkungan dan klinik khusus lain-
nya. Biasanya kebutuhan klinik khusus dilakukan berdasarkan penilaian internal masing-masing 
perguruan tinggi, misalnya karena isu tentang buruh migran banyak muncul di daerah di mana 
perguruan tinggi itu berada sehingga ada kebutuhan pembentukan Klinik Buruh Migran.

Sementara untuk program out-house clinic ada beberapa bentuknya yaitu;
• Extenship, atau dikenal dengan program magang di kantor Advokat, pengadilan atau 

lembaga-lembaga pelayanan publik, organisasi-organisasi non-pemerintah untuk belajar 
praktik hukum, legislasi, advokasi HAM dan lain-lain. 

• Community clinic, mahasiswa bekerja secara langsung di masyarakat misalnya melakukan 
monitoring atas pelaksanaan program-program pemerintah di masyarakat, atau mahasiswa 
melakukan kuliah kerja nyata yang terintegrasi dengan mata kuliah PHK.

• Mobile clinic, mahasiswa mengunjugi komunitas untuk memberikan nasehat hukum atau 
memberitahukan komunitas atas hak-haknya dan menjelaskan mekanisme-mekanisme 
penyelesainnya sesuai dengan aturan yang ada9. 

Program magang mungkin mudah dilakukan oleh perguruan tinggi karena jaringan dan 
prasarananya sudah tersedia, sehingga perguruan tinggi bisa memaksimalkan jaringan yang sudah 
ada untuk program magang. Begitu juga untuk program community clinic karena beberapa perguruan 

8 Open Society Justice 
Initiative (OSJI), 
op.cit., hal. 5

9 Open Society Justice 
Initiative (OSJI), 
op.cit., hal. 6
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tinggi sudah mempunyai program kuliah kerja nyata dan penyuluhan hukum. Akan tetapi, untuk 
program mobile clinic perlu ketersediaan sumber daya yang layak terutama tenaga pengajar perlu 
menyediakan waktu untuk mengunjungi satu komunitas ke komunitas yang lain. 

D. Gagasan Awal dan Rintisan Pendidikan Hukum Klinis di Indonesia

Eksistensi PHK berkaitan erat dengan orientasi pendidikan hukum di Indonesia. Orientasi 
pendidikan tinggi hukum selalu berubah dengan mengikuti perubahan rejim. Dari masa ke masa 
orientasi pendidikan tinggi hukum terjebak diantara dua dikotomi yaitu dengan tujuan untuk 
menghasilkan tenaga profesional untuk mengisi pasar kerja baik itu sebagai tenaga profesional ma-
upun akademik dan pendidikan tinggi hukum diorientasikan untuk kemahiran keilmuan hukum.

Menurut Professor Soetandyo Wignjosoebroto, pendidikan hukum pada masa pemerintahan 
kolonial Belanda ditujukan meng-hasilkan output berupa sarjana hukum untuk mengisi tenaga 
hukum di pemerintahan, pengadilan dan legislatif  (rechtambtenaren). Pada saat itu, sarjana hukum 
dituntut untuk menerapakan ilmu hukum yang sudah dipelajarinya, dan kelemahannya menurut 
Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, sarjana hukum tidak dituntut untuk menemukan hukum 
(rechtsvinding/judgemade law). Akibatnya, sarjana hukum menggunakan kacamata kuda untuk mene-
rapkan hukum-hukum kolonial yang belum tentu sesuai dengan kepentingan nasional10. Model 
pembelajaran hukum positivis tersebut tak bergeming menjadi pilihan model pendidikan di fakultas 
hukum dalam jangka waktu yang lama, meskipun berbagai perubahan terjadi dalam wilayah politik 
dan sosial pada level nasional. Perubahan dari era kolonial ke alam kemerdekaan, tidak serta 
merta mengubah model pendidikan hukum. Konservatisme pendidikan hukum warisan penjajah 

10 Soetandyo Wignjo 
soebroto, Hukum 
Nasional & Pendidik-
an Hukum Di Indo-
nesia Pada Era Pasca 
Kolonial, Makalah, 
2009
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masih terus dipergunakan dengan doktrin yang tidak berubah. Begitu pula ketika orde lama tum-
bang dan digantikan oleh Orde Baru yang mengusung visi baru atas nama “pembangunan”. Dan 
penggunaan sistem tersebut hanya akan menghasilkan lulusan sebagai "tukang hukum" yang 
kurang peka terhadap nilai-nilai keadilan. Tidak berarti bahwa sistem pendidikan hukum semacam 
ini tidak mengajarkan nilai-nilai keadilan. Nilai-nilai keadilan tetap menjadi bagian tak terpisahkan 
dari konten pendidikan hukum, tetapi yang lebih dikedepankan adalah nilai-nilai keadilan formal 
daripada keadilan yang lebih bersifat substantif.

PHK yang saat ini sudah mengglobal layak dipertimbangkan untuk diadopsi melengkapi 
sistem pendidikan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan sistem PHK diharapkan akan lebih 
efektif  menghasilkan lulusan-lulusan pendidikan tinggi hukum yang "profesional plus" yaitu me-
miliki kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan substantif, sehingga akan dapat berkontribusi terha-
dap pembangunan negara hukum yang berkeadilan.

PHK sendiri telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1970 ketika Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan (Mendikbud) mengeluarkan surat keputusan (SK) Nomor 0198/1972 yang memper-
kenalkan Mata Kuliah PHK dan Kuliah Kerja Nyata (KKN)11. Selain itu, pada era tersebut mulai 
diperkenalkan beberapa mata kuliah hukum klinis, dan dibentuk beberapa LBH di beberapa 
fakultas hukum.Mahasiswa hukum mulai belajar berbagai jenis kemahiran hukum seperti penyu-
sunan kontrak, penyusunan rancangan undang-undang, belajar kemahiran litigasi, dan mahasiswa 
juga melakukan praktik magang di LBH Kampus12. 

Pendidikan hukum mulai diorientasikan tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga mengga-
bungkan dengan praktik. Prof. Mochtar Kusumaatmadja sering menyebut fakultas hukum sebagai 

11 Hakristuti Harkrisno-
wo, Selintas Sejarah 
dan Prospek Pengem-
bangan Pendidikan 
Hukum di Indonesia, 
Jentera Jurnal Hukum 
Edisi Khusus, 9 
(2003).

12 Ibid, hal 28
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professional school, yaitu fakultas hukum mirip dengan Fakultas Kedokteran di mana mahasiswanya 
membutuhkan aplikasi praktik atas teorinya. Dengan orientasi pendidikan tinggi hukum sebagai 
professional school, maka pada masa tersebut eksistensi PHK mengalami pertumbuhan yang sangat 
berarti. Menurut catatan Mochtar Kusumaatmaja pada pertengahan tahun 1970 telah dibentuk 
proyek percontohan PHK di fakultas hukum dan diresmikan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi 
(Dirjen Dikti) pada waktu ketuanya adalah Prof. Dr Doddy Tisna Amidjaja13. 

Konsep PHK lebih konkret lagi menjadi bagian dari pembela-jaran hukum, ketika Mochtar 
Kusumaatmaja memprakarsai suatu Pilot Project Clinical Legal Education di Fakultas Hukum Uni-
versitas Padjajaran Bandung pada tahun 1980-an14. Pilot project terebut dilatarbelakangi oleh pemi-
kiran Mochtar untuk menghasilkan "professional lawyer" yang akan bekerja bersama-sama dengan 
para teknokrat pembangunan. Melalui Kep.Dikti Nomor 30/1983 diperkenalkan konsep "kuri-
kulum inti" dengan mata kuliah "pembulat studi" berupa kewajiban menyusun laporan kasus di 
pengadilan dan mata kuliah "praktik hukum" dalam kurikulum fakultas-fakultas hukum15. 

Nasib PHK dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum berakhir ketika Departemen Pen-
didikan dan Kebudayaan pada tahun 1983 mengeluarkan kebijakan yang menyederhanakan struktur 
dan organisasi di perguruan tinggi hanya ada satu lembaga penelitian16. Selain itu, perkembangan 
PHK mulai meredup dengan adanya perubahan kerikulum pendidikan tinggi hukum yang mene-
kankan pada Sistem Kredit Semester (SKS). Kebijakan ini mengakibatkan keberadaan PHK tidak 
banyak mendapatkan support dari fakultas maupun universitas. PHK hanya menjadi wacana di 
kalangan tenaga pengajar dan diskusi-diskusi terbatas di perguruan tinggi. Prof. Mochtar Kusu-
maatmadja mengkritik sistem SKS karena menganalogikan pendidikan tinggi hukum seperti fa-

13 Mochtar Kusumaatma-
dja, Pendidikan Hukum 
di Indonesia, di dalam 
Seri KIH Nomor 11 
Kumpulan Karangan: 
Pembaharuan Pendi-
dikan Tinggi Hukum 
di Indonesia Dalam 
Menghadapi Abad ke 
21, 22 (1995)

14 Sidarta (Ed), Mochtar 
Kusumaatmaja dan 
Teori Hukum Pemba-
ngunan: Eksistensi dan 
Implikasi, Epistema 
Institute, HuMa, Jakar-
ta, 2012, hal. 139

15 Ibid,

16 Ibid, hal 23 - 24
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kultas-fakultas eksakta terutama dalam hal adanya kewajiban mempunyai laboratorium.

Prof. Harkstituti Harkrisnowo juga mengkritik kurikulum ini, dan mencoba mengidentifi kasi 
kelemahan kurikulum tersebut yaitu:

1. Pendirian laboratorium hukum tidak berjalan mulus, apalagi ketika pimpinan perguruan tinggi 
mempertanyakan makna laboratorium dalam bidang hukum. Selain itu ada kendala keterbatas-
an waktu para pengajar mengenai praktik hukum dan sulitnya menggandeng praktisi hukum 
untuk mengajar di fakultas hukum.

2. Selama dalam masa studi hukum (yang rata-rata ditempuh dalam waktu empat tahun) tidak 
mungkin memberikan pengetahuan dasar dan juga budaya hukum untuk masing-masing pro-
fesi hukum17. 

E. Tren Perkembangan dan Praktik Pendidikan Hukum Klinis di Indonesia

Saat ini, perkembangan PHK sangat baik terjadi di Indonesia. Sejumlah perguruan tinggi 
mulai menyadari pentingnya metode PHK dalam pembelajaran hukum. Inisiatif  untuk meng-
adopsi PHK dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan berdasarkan pada prinsip-
prinsip Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian masyarakat. Pendidikan tinggi 
hukum mayoritas tidak menggunakan PHK sebagai nama Mata Kuliah (MK), tetapi lebih menun-
jukkan secara implisit beberapa MK dengan bobot kredit dalam kurikulumnya. Ada yang sudah 
secara eksplisit menggunakan PHK sebagai nama MK yang diberi bobot kredit, yaitu di Fakultas 
Hukum Universitas Pasundan Bandung. Selain menjadi bagian dari kurikulum dan diberi kredit, 
PHK dapat juga dikelompokkan ke dalam ko-kurikuler, tidak diberi bobot kredit tapi wajib atau 

17 Harkristuti 
Harkrisnowo, Op. cit 
13
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pilihan untuk ditempuh, atau hanya sebagai ekstra-kurikuler yang diikuti secara sukerala.

Dalam konteks Indonesia, PHK tidak hanya menjadi isu di lingkungan perguruan tinggi, 
melainkan juga sudah menjadi bagian dari kebijakan hukum nasional. Hal itu dapat dilihat dari 
Putusan Mahkamah Kontitusi dalam perkara Pengujian Undang-Undang Advokat dan beberapa 
kebijakan terkait dengan Bantuan Hukum.

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia mengakui eksistensi PHK melalui putus-
annya. Dalam pertimbangan hukum atas Putusan Nomor 006/PUU-II/2004 mengenai hak uji 
materiil Pasal 31 Undang-Undang Advokat MK telah mengakui eksistensi PHK. MK mengakui 
PHK telah banyak membantu mewujudkan akses keadilan khususnya bantuan hukum untuk 
masyarakat miskin di negara-negara berkembang. Artinya, MK juga mengakui kontribusi per-
guruan tinggi di dalam pengabdian kepada masyarakat khususnya di dalam menggabungkan kom-
ponen pendidikan dan akses keadilan untuk masyarakat miskin.

Meskipun tidak ada hubungan secara langsung dengan PHK, Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan peraturan-peraturan pelaksananya juga telah mengakui 
peran dosen, dan mahasiswa hukum sebagai bagian penyedia bantuan hukum. Berdasarkan 
penelitian The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), pada tahun 2013 terdapat 50 LBH Kampus 
yang lolos verifi kasi dan akreditasi organisasi bantuan hukum (OBH) dari 310 OBH yang dila-
kukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Bahkan ada 3 (tiga) LBH Kampus yang 
memperoleh akreditasi A yaitu LBH Kampus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 
LBH Kampus Universitas Jember dan LBH Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Wali 
Songo Semarang. Pengakuan pemerintah atas peran dosen dan mahasiswa hukum dalam kegiatan 
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Bantuan Hukum memperkuat pentingnya PHK dalam pembelajaran hukum.

Begitupula, beberapa perguruan tinggi baik secara langsung maupun tidak langsung telah 
menerapkan PHK. Seperti yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH 
UII) Jogjakarta dan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. FH UII mempunyai kegiatan 
ekstrakulikuler untuk mahasiswa yaitu Kartikum (Karya Latihan Hukum) yang diorientasikan 
agar mahasiswa mempunyai kepekaan terhadap isu-isu keadilan sosial. Meskipun bukan bagian 
dari kurikulum pada fakultas hukum, tetapi Kartikum merupakan kegiatan rutin setiap tahun 
yang diselenggarakan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH UII. Setelah 
mengikuti Kartikum mahasiswa dapat mengikuti pemagangan selama tiga bulan, dan kemudian 
diseleksi untuk menjadi Asisten Pembela Umum atau Paralegal LKBH UII. Kegiatan yang 
dilakukan oleh mahasiswa di LKBH FH UII antara lain; penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan 
bantuan hukum18. Meskipun bukan bagian dari kurikulum, tetapi mahasiswa FH UII mempunyai 
kesempatan untuk mempelajari praktik-praktik hukum, khususnya untuk mempertajam keahlian 
praktik hukumnya, dan juga didorong mempunyai sensitivitas terhadap keadilan sosial.

FH Universitas Pasundan Bandung mempunyai program street law, atau populer juga dengan 
nama penyuluhan hukum. Street law bukanlah hukum jalanan, akan tetapi kegiatan penyadaran 
hukum atau penyuluhan hukum dengan topik tertentu yang dilakukan oleh mahasiswa ke komu-
nitas-komunitas tertentu seperti sekolah-sekolah, calon buruh migran, perempuan dan anak, dan 
komunitas-komunitas lainnya. 

Tim Pendidikan Hukum Klinis FH Universitas Pasundan melakukan penyuluhan hukum 
ke Sekolah-Sekolah Menengah Umum (SMU) di Kota Bandung. Menurut Anthon F. Sutanto 

18 L FH UII, Profi le L FH 
UII, 3-4 (2012)
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(2014) ada 37 SMU di Bandung yang menjadi mitra kerja dari Tim Pendidikan Hukum Klinis 
FH Universitas Pasundan. Kegiatan penyuluhan hukum tersebut terintegrasi dengan kurikulum 
di FH Unpas melalui mata kuliah Bantuan Hukum dan PHK. Mata kuliah Bantuan Hukum dan 
PHK merupakan mata kuliah wajib untuk setiap mahasiswa semester 6 FH Universitas Pasundan 
dengan jumlah 2 SKS19. 

Selain perkembangan PHK di beberapa perguruan tinggi, ada juga perkembangan terkait 
pembentukan Assosiasi Pendidikan Hukum Klinik (APKHI) di Jakarta pada  bulan Pebruari 
2013, yang kemudian disahkan secara hukum di Jogjakarta pada Desember tahun 2013. APHKI 
merupakan perkumpulan para praktisi PHK di Indonesia yang saat ini memiliki 17 anggota dari 
Fakultas Hukum di seluruh Indonesia, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Tujuan 
dibentuknya APKHI adalah untuk membagi informasi tentang praktik-praktik PHK di Indonesia 
dan negara-negara lainnya, dan juga untuk memperkuat kapasitas baik tenaga pengajar maupun 
mahasiswa hukum yang  sedang mengerjakan PHK di masing-masing kampusnya.  

Sebagian besar Fakultas Hukum di Indonesia mempunyai, atau membentuk LBH dengan 
nama yang berbeda-beda, seperti Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (Fakultas Hukum UII), 
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Penyelesaian Sengketa Alternatif  (Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia), Pusat Bantuan dan Pendidikan Hukum (Fakultas Hukum Universitas 
Hasanudin), Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum (Fakultas Hukum Universitas 
Muhamadiyah Malang, Biro Bantuan Hukum (Fakultas Hukum Universitas Padjajaran), dan Biro 
Bantuan dan Konsultasi Hukum (Fakultas Hukum Universitas Pasundan).

Melalui LBH Kampus, mahasiswa di bawah supervisi Advokat atau dosen terlibat langsung 

19 Anthon F. Susanto, 
Pendidikan Hukum 
Klinik di FH 
Universitas Pasundan 
Bandung, 2014
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dalam menangani kasus. Mereka terlibat langsung dalam konsultasi dengan klien, membantu klien 
menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan, dan memberikan bantuan hukum kepada klien 
baik di dalam atau di luar pengadilan. Oleh karena itu tidak berlebihan jika dikatakan, bahwa ke-
beradaan LBH Kampus merupakan aspek paling penting dalam menyelenggarakan PHK secara 
efektif, bahkan keberadaannya yang memberikan pengalaman praktik penanganan kasus nyata 
merupakan jantungnya PHK20. 

Meskipun demikian, penanganan kasus di LBH Kampus bukan merupakan satu-satunya 
metode dalam menyelenggarakan PHK. Dalam menerapkan PHK juga dapat menggunakan me-
tode lain seperti program street law.

LBH Kampus dapat menyelenggarakan pelayanan hukum yang nyata kepada masyarakat dan 
sekaligus menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum, tetapi dapat juga hanya menyelengga-
rakan salah satu. Selain itu, LBH Kampus juga bisa berbeda-beda statusnya di Fakultas Hukum 
atau di perguruan tinggi, dan berbeda-beda pula bidang hukum yang menjadi fokus pelayanannya. 
Meskipun demikian ada kesamaan dari, yakni misi dari program dan kegiatan mereka yang 
ditujukan untuk melayani dan mendampingi orang-orang marjinal dan untuk kepentingan publik.

Selain targetnya adalah orang-orang yang kurang beruntung, misi LBH Kampus juga dide-
dikasikan untuk menyediakan pelayanan hukum bagi kepentingan publik. Alasannya adalah, 
bahwa proses pembangunan di Indonesia dalam banyak hal, menghasilkan kerugian-kerugian 
bagi masyarakat luas, seperti penggusuran orang-orang dari tempat tinggal dan tanahnya sendiri, 
penggusuran pedagang dari pasar-pasar tradisional, penggundulan hutan, polusi yang dihasilkan 
oleh perusahaan-perusahaan besar, intimidasi, problem perburuhan, dan penghancuran gedung-20 David F.Chavkin, loc.cit
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gedung serta situs-situs bersejarah. Adanya problem masyarakat ini menghendaki mengambil 
bagian untuk mencari solusinya. Masyarakat yang menghadapi problem-problem tersebut dapat 
meminta bantuan advokasi dari, atau mengambil inisiatif  terlebih dahulu untuk membantu masya-
rakat menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. 



BAB IIBAB II
MENGEMBANGKAN PROGRAM MENGEMBANGKAN PROGRAM STREET LAWSTREET LAW

A. Konsep Street Law

Street law atau penyuluhan hukum merupakan salah satu me-tode dalam penerapan Pen-
didikan Hukum Klinis. Istilah street law pertama kali dipopulerkan oleh empat mahasiwa di 
Georgetown University Law Faculty, Washington DC, Amerika Serikat. Empat mahasiswa hukum di 
Universitas tersebut membuat inisiasi kelas yang disebut street law dimana mereka mengajarkan 
hukum kaitannya dengan pendidikan bagi anak SMA yang kurang beruntung. Street law adalah 
istilah yang digunakan untuk memberikan pemahaman hukum praktis kepada masyarakat di jalan-
jalan tentang masalah sehari-hari. Pada tahun-tahun berikutnya, street law ditawarkan sebagai mata-
kuliah yang memiliki kredit di perguruan tinggi, dan terbuka untuk setiap mahasiswa hukum21. 

Dalam menyebut street law beberapa negara menggunakan isti-lah yang beragam, ada yang 
menyebutknya legal letracy (melek hukum), every one’s law (hukum setiap orang), law for every day live 
(hukum untuk kehidupan sehari-hari), atau living law (hukum yang hidup). Di Indonesia konsep 
ini lebih populer dengan penyuluhan hukum. Meskipun menggunakan istilah yang berbeda-beda, 

21 COLPI and Open Soci-
ety Institute, Manual 
on Street Law-Type 
Teaching Clinics 
at Law Schools, 
Hungary, 2001
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pada intinya street law adalah program yang didesain untuk membangun kesadaran masyarakat ter-
hadap hak-hak hukum dan bagaimana mendapatkan bantuan antuk pemenuhan hak-hak tersebut.

Program street law pada umumnya memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah; 
(a) membantu orang biasa memahami bagaimana hukum bekerja dan bagaimana hukum melindu-

ngi mereka; 
(b) menjelaskan apa yang diharapkan hukum untuk dilakukan orang dalam situasi tertentu; 
(c) menjelaskan problem-problem hukum apa saja yang hendaknya diketahui agar dapat terlindungi; 
(d) menunjukkan kepada orang bagaimana menyelesaikan problem-problem hukum tertentu; 
(e) mendorong toleransi dengan membuat orang berargumen dan menghadapi pandangan-panda-

ngan yang berlawanan; dan 
(f) mendorong penggunaan penyelesaian sengeketa alternatif  seperti negosiasi, mediasi dan arbi-

trase daripada menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa.

Dalam menerapkan model street law oleh pendidikan tinggi hukum memiliki beberapa karak-
terisik sebagai berikut22:

1. Fakultas Hukum membiayai dan mengawasi program.
2. Mahasiswa hukum menerima kredit, menerima bayaran atas keterlibatan mereka atau terlibat 

secara sukarela tanpa bayaran.
3. Mahasiswa hukum dipersiapkan untuk mengajar materi hukum praktis bagi pembelajar yang 

tidak memiliki latarbelakang hukum.
4. Mahasiswa hukum diseting bekerja di komunitas seperti SMA, Lembaga Kemasyarakatan, Pe-

ngadilan Anak (PA), Penampungan Tunawiswa, dan lembaga-lembaga lain yang urusannya 22 Ibid,
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dengan penduduk dimana dapat menerima manfaat dari meningkatnya pengetahuan mereka 
tentang hukum.

5. Kelas dalam street law menggunakan sumber daya manusia seperti Advokat, Hakim dan Polisi. 
Konsep street law dari program Universitas Goergetown ini pada tahun 1980-an mengalami 

perkembangan yang semakin menarik setelah David MCQuoid-Mason Professor Universitas 
Natal menerapkannya di Fakultas Hukum di Afrika Selatan. McQuoid-Mason bekerjasama dengan 
kelompok anti apartheid mengembangkan model street law sebagai mekanisme pelatihan paralegal 
dan mahasiswa hukum progresif  untuk bekerja di komunitas yang mendapatkan tekanan dari 
rezim apartheid. Program street law di Afrika Selatan telah berkontribusi signifi kan dalam melawan 
rezim apartheid dan meningkat akan kualitas demokrasi serta perlindungan terhadap hak asasi 
manusia di Negara tersebut.

Pembelajaran yang digunakan dalam street law tidak menggunakan metode pembelajaran 
formal di kelas yang cenderung satu arah antara dosen dan mahasiswa, namun menggunakan me-
tode yang bersifat interaktif  dan partisipatif. Dosen mengajak dan mendorong para mahasiswa 
lebih aktif  menggali informasi dan pengetahuan tentang hukum. Metode yang digunakan juga be-
ragam seperti games, bermain peran, berpikir kritis, curah pendapat, dan bersama-sama menyele-
saikan serta menganalisis kasus yang diberikan oleh dosen/supervisor. 

B. Manfaat Program Street Law

Penerima manfaat utama program street law adalah mahasiswa peserta program. Selain ber-
manfaat bagi mahasiswa, program ini juga sangat bermanfaat bagi dosen atau institusi pendidikan 
dan komunitas.
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Bagi mahasiswa program ini memiliki beberapa manfaat, yaitu:
1. Mahasiwa menjadi lebih familier dengan materi peraturan perundang-undangan dan aplika-

sinya. Karena untuk melaksanakan program ini seseorang harus betul-betul menguasai ma-
teri hukum yang akan disampaikan.

2. Mahasiswa mendapatkan pengalaman bekerja dalam Tim. Melalui program ini mahasiswa 
secara berkelompok mengerjakan tugas mempersiapkan materi yang akan disampaikan.

3. Dengan kegiatan ini mahasiswa memiliki kemampuan untuk menghubungkan peraturan 
yang ada dengan masalah-masalah aktual yang berkembang di masyarakat.

4. Mahasiswa memiliki kemampuan menempatkan sumber daya hukum, termasuk informasi 
non-text book.

5. Mahasiwa semakin berpengalaman dalam mengkomunikasikan konsep hukum secara benar 
kepada masyarakat awam.

6. Mahsiswa dapat mempraktikkan kemampuan presentasi dan metode pedagogical.
7. Mahasiswa memiliki kemampuan yang baik untuk bertanya dan menjawab pertanyaan se-

cara spontan.
8. Mahasiswa belajar tentang tanggungjawab, perencanaan dan improvisasi.
9. Mahasiswa memiliki pengalaman bekerja dalam kelompok besar masyarkat.
10. Menumbuhkan dan membangun solidaritas dan sensitivitas terhadap mereka yang tidak 

faham hukum, khususnya kelompok rentan.
11. Mahasiswa memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap problem-problem yang ada ko-

munitas.
12. Mempersiapkan karir dalam bidang hukum yang terkait dengan bidang yang memerlukan 
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kemampuan presentasi, seperti pengajar universitas, dan pendidikan publik.
13. Mahasiswa semakin percaya diri dan memiliki kepuasan melalui kegiatan partisipasi dalam 

kerja-kerja sosial.

Adapun manfaat program street law bagi dosen dan institusi pendidikan adalah sebagai beri-
kut.

1. Pembelajaran mempersiapkan mahasiswa untuk berpraktik hukum.
2. Dosen lebih memahami subtansi dan proses pembelajaran.
3. Dosen mendapatkan pengalaman dalam pembelajaran dengan pendekatan yang berbeda.
4. Proses belajar mengajar lebih efektif, karena adanya partisipasi dan kemandirian mahasiswa.
5. Dosen memiliki kesempatan untuk bekerja dengan berbagai komunitas yang berbeda-beda.
6. Fakultas hukum dapat menjalin kerjasama dengan NGO dan komunitas sekaligus sebagai 

sarana promosi dan sosialisasi.
7. Bagian dari pengabdian masyarakat atau fungsi sosial bagi profesi hukum.
8. Dosen belajar tentang bagaimana komunitas memahami hukum, dan menilai efektivitas 

hukum dalam keseharian.

Sedangkan manfaat program street law bagi komunitas adalah:
1. Mereka mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum dan hak asasi manusia. 

Pengetahuan ini sangat penting untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak mereka 
jika dikemudian hari menghadapi permasalahan hukum.

2. Melalui program ini komunitas dapat membangun relasi yang baik dengan profesi hukum. 
Hal ini memudahkan mereka jika ingin mendapatkan bantuan hukum, atau sekedar menda-
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patkan informasi terkait masalah hukum.
3. Melalui program ini komunitas dapat berhubungan langsung dengan calon Advokat masa 

depan.

Mengingat manfaat yang begitu banyak dari program street law, maka selayaknya program 
ini diadobsi oleh pendidikan tinggi hukum dalam rangka memperbaiki kualitas lulusannya, mem-
perkuat kapasitas warga masyarakat khususnya dalam bidang hukum dan hak asasi manusia, dan 
memperkuat akses warga terhadap keadilan. Institusi pendidikan hukum dapat mengadopsi sistem 
ini dengan menyesuaikan dengan kebijakan di masing-masing fakultas, dan kebutuhan lokal.

C. Pihak-Pihak dalam Program Street Law

Dalam melaksanakan program street law ada tiga pihak yang terkait langsung dengan kegiatan 
yaitu dosen, mahasiswa dan komunitas. Masing-masing pihak memiliki peran dan tanggungjawab 
yang berbeda-beda.

1. Dosen
Dalam kegiatan street law dosen berperan sebagai berikut.
Pertama, melakukan wawancara kepada mahasiswa yang mendaftarkan diri untuk berga-

bung dengan program street law. Wawancara ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana komit-
men yang akan diberikan mahasiswa dalam mengikuti program, mengingat program yang akan 
dilaksanakan cukup menyita waktu, perhatian, dan bahkan materi. Bergabung dalam program 
street law bersifat suka-rela, sehingga mahasisiwa dituntut tidak hanya berpikir segala sesuatu ber-
dasarkan materi. Wawancara ini juga bertujuan untuk melihat sejauh mana pemahaman mahasiswa 
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mengenai hukum dan masyarakat. Program street law banyak dilakukan di lapangan dan di berbagai 
komunitas yang beragam, sehingga diperlukan mahasiswa yang mandiri, dan berkomitmen penuh 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kedua, dosen sebagai supervisor. Dalam program street law, dosen betugas memberikan super-
visi kepada mahasiswa, sekaligus sebagai fasilitator. Supervisi dimulai pada saat memilih topik atau 
bahasan untuk diberikan sebagai bahan pembelajaran bagi komunitas yang akan menjadi objek atau 
target. Dosen juga melakukan supervisi pada saat mahasiswa membuat rencana pembelajaran atau 
lesson plan dan menyiapkan segala sesuatu yang ada dalam rencana pembelajaran seperti materi, 
metode pengajaran, dan evaluasi. Pada saat kegiatan street law berlangsung, dosen memberikan 
supervisi kepada mahasiswa yang sedang melakukan pengajaran, mengingatkan jika ada bahan 
atau materi yang terlewatkan, dan membantu mahasiswa jika tidak dapat menjawab pertanyaan 
dari peserta.

Ketiga, dosen melakukan kegiatan evaluasi. Setelah kegiatan street law dilaksanakan, dosen  
melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Hal ini 
diperlukan untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang atau belum tepat, dan memperkuat 
hal-hal yang sudah bagus. Pada tahap ini reward dan punishment dapat diberikan oleh dosen agar 
mahasiswa mengerti arti tanggung jawab.

Keempat, dosen sebagai narasumber. Sebelum kegiatan street law dimulai, mahasiswa diwa-
jibkan untuk mempersiapkan bahan pembelajaran. Ketika mereka menemukan kesulitan dalam 
menggali bahan atau materi hukum tertentu, dosen berperan sebagai narasumber untuk memberi-
kan pendapat, atau referensi yang diperlukan sehingga ada pemahaman dan penguasaan materi 
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yang akan disampaikan oleh mahasiswa dalam kegiatan. Untuk itu, dosen juga dapat menyeleng-
garakan kegiatan diskusi rutin dengan topik yang berbeda dan dengan melibatkan ahli yang ber-
beda pula.

2. Mahasiswa
Aktor utama dalam kegiatan street law adalah mahasiswa, karena kegiatan ini dimaksudkan 

tidak lain untuk memaksimalkan potensi dan kemampuan mahasiswa, khususnya berkaitan dengan 
softskill. Untuk dapat mengikuti program ini ada persyaratan tertentu yang harus mereka penuhi. 
Mahasiswa yang dapat bergabung dengan program ini umumnya mereka yang sudah menempuh 
semester 5 (lima) atau mereka yang telah mengambil matakuliah hukum acara. Persyaratan ini 
diperlukan agar mereka memiliki kemampuan dan pemahaman yang cukup terhadap materi-
materi yang akan disampaikan kepada komunitas. 

Mahasiswa yang bergabung dengan program harus memiliki komitmen yang kuat, karena 
mereka akan bekerja secara sukarela dan siap setiap saat ketika dibutuhkan, karena faktanya sering-
kali kegiatan harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan waktu yang dimiliki oleh komunitas. 
Mereka juga dituntut untuk mampu membagi waktu dan perhatian antara kuliah pada umumnya 
dan kegiatan dalam street law.

Mahasiswa juga harus dibekali tentang konsep tanggung jawab, kepemimpinan, bekerja da-
lam kelompok dan juga empati terhadap sesama.Hal ini penting karena dalam melakukan kegiat-
an, tidak saja otak dan pemikiran yang bersifat praktis yang diperlukan, namun juga sikap saling 
mengasihi dan empati kepada sesama.

Umumnya ada beberapa persyaratan bagi mahasiswa yang akan bergabung dalam program 
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street law, antara lain;
a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
b. Telah mengambil matakuliah hukum acara.
c. Tidak sedang menempuh penulisan hukum 
d. IPK minimal 2,75.
e. Menyerahkan riwayat hidup dan transkrip nilai.
f. Mengikuti proses wawancara.
g. Mengikuti proses seleksi.
h. Mengikuti Training on Trainer (ToT).
i. Mengikuti kegiatan up grading.

Persyaratan bagi mahasiswa tersebut tidak bersifat mutlak, dan dapat disesuaikan dengan 
karakteristik dan kebutuhan fakultas hukum masing-masing.

Para mahasiswa yang akanbergabung dalam program street law diharuskan mengikuti Training 
on Trainer (ToT) yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai metode Street 
law. Materi yang disampaikan dalam Training on Trainer (ToT) ini meliputi:

a. Pembuatan lesson plan atau rencana pembelajaran.
b. Teknik komunikasi.
c. Metode pengajaran interaktif.
d. Pengajaran tentang games, ice breaking, energizer, dan class control sebagai salah satu penunjuang 

proses pembelajaran interaktif.
e. Kerjasama tim dan kepemimpinan.
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3. Komunitas/Masyarakat
Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum di berbagai 

lini kehidupan. Sayang, tidak sedikit warga yang kesulitan mendapatkan akses keadilan. Banyak 
sekali faktor yang melatarbelakanginya, baik dari faktor masyarakat atau faktor dari penguasa 
yang kurang mensosialisasikan hukum kepada masyarakat. Kelompok yang termarjinalkan sering 
bersinggungan dengan hukum, baik sebagai pelaku atau sebagai korban suatu tindak pidana atau 
penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut Arif  Gosita yang dimaksud korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan 
rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri dalam konteks 
kerakusan individu dalam memperoleh apa yang diingingkan secara tidak baik dan melanggar, 
atau bertentangan dengan kepentingan umum dan hak asasi manusia. Dalam kenyataan sosial, 
yang disebut sebagai korban tidak hanya korban perbuatan tindak pidana (kejahatan) saja, tetapi 
juga korban bencana alam, korban kebijakan pemerintah dan lain-lain.

Komunitas marjinal menjadi sasaran utama dalam program street law. Dengan program ini, 
diharapkan komunitas mempunyai pengetahuan yang lebih memadai sehingga dapat mengakses 
keadilan dan berani membela hak-hak mereka sebagai warga negara.

Ada beberapa kelompok komunitas yang potensial dan urgen menjadi sasaran dalam pro-
gram street law.
a. Perempuan dan anak.
 Perempuan dan anak merupakan komunitas yang sangat rentan sehingga perlu menjadi prioritas 

dalam kegiatan street law. Disebabkan karena kelemahan fi sik dan keterbatasan pengetahuan, 
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sering mereka menjadi korban kejahatan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan ibu 
rumah tangga sering berhadapan dengan masalah hukum. Ada beberapa materi atau topik 
yang relevan disampaikan untuk kalangan ibu-ibu atau kaum perempuan, yaitu:
1) Jenis-jenis kekerasan dalam Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).
2) Cara pelaporan dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).
3) Mediasi dalam kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
4) Hak-hak istri menurut peraturan perundang-undangan. 
5) Pembagian waris menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.
6) Pernikahan di bawah tangan dan implikasinya di muka hukum.
7) Hak-hak anak dalam keluarga.

Dengan kegiatan street law bagi perempuan dan anak diharapkan mereka berani memperta-
hankan hak-haknya atau setidaknya mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana melaporkan 
suatu kejadian kepada Aparat Penegak Hukum.

b. Pelajar Sekolah Menengah Atas
Pelajar sekolah, khususnya tingkat SMA sangat potensial menjadi target program street law, 

karena kehidupan dan lingkungan anak sekolah tak luput dari permasalahan hukum, baik sebagai 
korban maupun sebagai pelaku. Mereka adalah kelompok masyarakat yang seringkali terlupakan, 
karena mereka dianggap sebagai anak-anak, padahal dalam kenyataannya banyak sekali anak-anak 
SMA yang menjadi korban tindak pidana.

Dalam kegiatan street law bagi pelajar tingkat SMA dapat memilih topik atau materi yang 
disesuaikan dengan kondisi lingkungan atau peristiwa yang sering terjadi di kalangan pelajar. 
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Beberapa alternatif  materi pembelajaran yang diberikan di antaranya;
1) Tertib berlalu-lintas.
2) Cyber bullying.
3) Kedaulatan negara dalam hukum internasional.
4) Pelecehan seksual.
5) Kekerasan dalam rumah tangga.
6) Pengertian anak menurut hukum positif.
7) Hak-hak anak.
8) Hak-hak anak yang berkonfl ik dengan hukum.
9) Perbedaan antara perjanjian hukum dengan perjanjian biasa.
10) Cara melapor ke kepolisian.

c. Komunitas Buruh Migran
Perlindungan terhadap hak-hak buruh migran saat ini sangat memprihatinkan. Cerita ten-

tang penganiayaan yang dialami para buruh migran, khususnya wanita di luar negeri seolah tiada 
habisnya. Ada beberapa TKI yang terancam hukuman mati di negara dimana mereka bekerja. 
Kasus penganiayaan Nirmala Bonat TKW asal Kupang, Nusa Tenggara Timurdi Malaysia meng-
ingatkan kembali, bahwa begitu lemahnya perlindungan atas keselamatan mereka di luar negeri. 
Padahal buruh migran adalah pahlawan yang setiap tahun mendatangkan jutaan dolar devisa ke 
dalam negeri. 

Mengingat tingginya potensi masalah hukum dan sosial yang dihadapi oleh para calon bu-
ruh migran, maka menjadi penting untuk memberikan bekal kepada mereka tentang berbagai 
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isu terkait hukum dan kebijakan di negara dimana mereka nantinya akan bekerja. Program street 
law dapat menjangkau komunitas buruh migran dengan cara mengunjungi perkampungan atau 
wilayah yang banyak mengirimkan TKI ke luar negeri, atau bekerjasama dengan lembaga-lembaga 
pelatihan yang akan memberangkatkan TKI keluar negeri.

Ada beberapa materi yang relevan untuk diajarkan kepada calon buruh migran atau ke-
luarganya, diantaranya adalah;

1) Hak-hak buruh migran
2) Mempelajari kontrak kerja bagi buruh migran.
3) Pentingnya asuransi bagi buruh migran.
4) Mekanisme klaim asuransi bagi buruh migran.
5) Hukum Pidana di Malaysia, atau Arab Saudi, atau negara lain.
6) Hukum Acara Pidana di Malaysia, atau Arab Saudi, atau negara lain.
7) Hal-hal yang harus dilakukan pada saat ditangkap oleh Polisi setempat.
8) Fungsi Pasport dan surat lainnya bagi TKI.
9) Hukum Perburuhan di Malaysia, atau Arab Saudi, atau negara lain.
10) Menjadi TKI secara legal. 
11) Fungsi dan peran Kedutaan dalam memberikan perlindungan kepada TKI.

d. Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan

Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi komu nitas yang potensial menjadi 
sasaran dalam program street law. Mereka dipastikan pernah berhadapan dengan masalah hukum, 
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dan lebih mudah bagi fakultas hukum untuk menjangkau mereka karena sudah ada di satu tempat 
yaitu Lapas.

Ada beberapa materi atau topik yang relevan disampaikan di dalam Lapas, dan tinggal me-
nyesuaikan apakah Lapas Perempuan, Anak, atau Lapas Umum. Materi-materi itu antara lain;

1) Hak-hak anak secara umum.
2) Hak-hak anak yang berkonfl ik dengan hukum.
3) Tindak pidana pelecehan seksual.
4) Hak-hak tersangka dan terdakwa.
5) Hak-hak Narapidana.
6) Upaya hukum.
7) Pendampingan Advokat/Bantuan Hukum

D. Tahapan-Tahapan dalam Program Street law

Sebelum kegiatan street law dilangsungkan, dosen atau fasilitator mempersiapkan lesson plan 
atau rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran berisi tentang topik atau materi yang akan di-
sampaikan dengan memperhatikan kesesuaian antara knowledge (pengetahuan), skill (kemampuan 
praktis), dan value (nilai) yang akan didapatkan oleh mahasiswa setelah mengikuti program street 
law. Selain itu, materi yang akan diberikan harus disesuaikan dengan kondisi peserta dan kebutuhan 
masyarakat.

Penyusunan materi dapat dihimpun dari berbagai sumber atau referensi, atau bisa juga me-
lalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan menghadirkan narasumber yang kompeten 
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untuk berbagi dan memberikan input tentang materi yang relevan yang akan digunakan dalam 
kegiatan.

Selain mempersiapkan materi, mahasiswa juga mempersiapkan metode pembelajaran yang 
akan digunakan dalam menyampaikan materi kepada komunitas. Ada beberapa metode pembe-
lajaran yang lazim digunakan dalam street law, diantaranya adalah;

1. Audio Visual
2. Bermain Peran 
3. Brainstorming
4. Diskusi Kelompok 
5. Ceramah
6. Game
7. Peradilan Semu 
8. Simulasi 
9. Field Trip/Kunjungan lapangan 
10. Debat 
11. Studi Kasus 
12. Teater
13. Presentasi/Seminar
14. Rengking
15. dll

Mahasiswa dapat memilih satu atau beberapa metode yang relevan digunakan, disesuaikan 
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dengan kondisi komunitas, serta topik pembahasan yang disampaikan. Memilih metode yang 
tepat dalam menyampaikan materi, menjadi salah satu faktor keberhasilan program.

Secara umum dalam melaksanakan program Pendidikan Hukum Komuntias ada beberapa 
tahap yang harus dilalui sebagai berikut.
1. Penentuan Komunitas
 Penentuan komunitas sangat penting, karena sangat mempengaruhi materi atau topik yang 

akan disampaikan, dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Materi harus relevan de-
ngan komunitas, dan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan 
konteks sosial dan budaya komunitas.

2. Penentuan Topik Bahasan
 Topik yang dipilih haruslah topik yang sesuai dengan kebutuhan komunitas. Hendaknya topik 

atau materi yang akan dipilih adalah topik yang sederhana, meliputi masalah-masalah kese-
harian, dan sesuai dengan kebutuhan serta daya tangkap komunitas. Selain itu, materi yang di-
pilih harus betul-betul dapat dikuasai oleh dosen atau mahasiswa yang akan menyampaikan.

3. Pembuatan Pre-test dan Post Test
 Pre-test dan post test adalah daftar pertanyaan yang diberikan sebelum dan sesudah kegiatan 

street law diselenggarakan. Daftar pertanyaan pre-test diberikan untuk mengetahui sejauh mana 
mahasiswa memahami topik sebelum diadakan kegiatan berlangsung, sedangkan daftar perta-
nyaan post-test diberikan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman yang sudah didapatkan 
oleh mahasiswa setelah mereka mengikuti program. Pre-test dan post-test menjadi salah satu indi-
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kator berhasil tidaknya proses pembelajaran melalaui street law.

4. Pembuatan Lesson Plan
 Rangkaian yang juga penting dari pelaksanaan program street law adalah penyusunan lesson plan 

sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan. Lesson plan didalamnya meliputi beberapa hal 
sebagai berikut.
a. Knowledge ; Adalah pengetahuan yang nantinya diharapkan didapatkan oleh para mahasiswa 

mengenai materi yang diajarkan oleh dosen selama program berlangsung. Knowledge dida-
lamnya bisa dimasukkan mengenai defi nisi istilah tertentu berdasarkan undang-undang atau 
pendapat para ahli.

b. Skill ; Adalah kemampunan yang diharapkan akan dapat dipraktikkan oleh para mahasiswa 
setelah mengikuti program street law. Jika dalam tahap knowledge mahasiswa cukup dengan 
mengetahui saja, pada tahapan skill mahasiswa harus mampu mengidentifi kasi sesuatu atau 
mempunyai kemampuan untuk menganalisis sesuatu.

c. Value ; Adalah nilai yang nantinya dapat dirasakan oleh para mahasiswa. Unsur nilai ini 
sifatnya abstrak namun tidak kalah penting dengan pengetahuan dan kemampuan. Dengan 
nilai, diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan sikap saling menghormati dan menanam-
kan sikap tanggungjawab. Setiap pasal dalam undang-undang hanya menyebutkan hal-hal 
yang tidak boleh dilakukan karena itu dilarang oleh hukum. Namun dalam konsep nilai dije-
laskan, bahwa sikap tertentu itu tidak saja melanggar hukum secara tertulis namun ada nilai 
moral yang harus diperhatikan, bahwa hal tersebut dianggap tidak baik oleh masyarakat.

d. Activity ; adalah kegiatan inti dalam street law, karena di dalamnya terdapat materi yang 
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diajarkan kepada mahasiswa termasuk tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan da-
lam menyampaikan materi. Penyampaian materi harus interaktif  dan partisipatif  dengan 
melibatkan setiap mahasiswa. Komunikasi satu arah sangat tidak disarankan, karena proses 
pembelajaran akan terasa membosankan dan jika pembelajaran membosankan, maka peser-
ta tidak akan mendapatkan manfaat.

e. Evaluasi ; adalah hal yang penting dilakukan untuk mengetahui berhasil atau tidaknya 
proses pembelajaran. Evaluasi ini dapat diberikan kepada mahasiswa berupa pertanyaan 
atau pernyataan. Selain itu, evaluasi juga dapat diberikan kepada dosen,dalam hal ini maha-
siswa yang memberikan evaluasi apakah dosen sudah menyampaikan materi dengan baik 
atau tidak. Evaluasi penting dilakukan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang 
terjadi pada saat pemberian materi, sehingga dalam kegiatan selanjutnya hal tersebut dapat 
diperbaiki atau ditingkatkan lagi.

E. Hambatan dalam Melaksanakan Program Street Law

Konsep street law adalah hal baru dalam dunia pendidikan, khususnya di Indonesia.Ketika 
konsep itu dianggap hal baru, ada dua rekasi yang diberikan yaitu menyambutnya dengan tangan 
ter-buka atau meragukan, bahkan menolak konsep tersebut. Dalam melaksanakan program street 
law, ada beberapa kendala yang sering diahadapi, baik dalam lingkungan internal perguruan tinggi 
maupun ekesternal. Kendala tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Adanya hambatan birokratisasi dilingkungan instansi pemerintah, atau sekolah ketika program 
street law yang diusulkan.
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2. Adanya keterbatasan sumber daya dosen yang memahami dan dapat menerapkan konsep street 
law, serta memiliki komitmen waktu bahkan tenaga mengembangkan program tersebut.

3. Adanya keterbatasan sumber daya mahasiswa yang mau aktif  terlibat dalam program, memiliki 
kecakapan, dan memiliki komitmen tinggi dalam melaksanakan kegiatan street law.

4. Adanya keterbatasan dalam sumber dana yang diperlukan untuk menunjang kegiatan street law. 
Meskipun untuk dosen dan supervisor sifatnya sukarela, namun dalam pelaksanaan kegiatan 
tak jarang membutuhkan sejumlah dana untuk mendukung kegiatan tersebut.

Program street law adalah salah satu bentuk manifestasi dari pendidikan tinggi hukum yang 
mendukung program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kegiatan-kegi-
atan yang berkaitan dengan pemasalahan hukum. Ketika masyarakat sudah mengetahui hak-hak 
mereka dengan baik, diharapkan penyalahgunaan kekuasaan tidak akan terjadi. 
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BAB IIIBAB III
MENGELOLA LBH KAMPUSMENGELOLA LBH KAMPUS

Salah satu elemen PHK adalah praktek yang bisa diimplementasikan di legal clinic. Putusan 
Mahkamah Konstitusi (MK) No. 006/PUU-II/2004, menegaskan pentingnya peran legal clinic 
dalam pemberian bantuan hukum khususnya dalam mengimplementasikan fungsi ketiga dari Tri 
Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Putusan MK merujuk kepada 
hasil penelitian Stephen Golub dan Marry Mc Clymont yang menegaskan bantuan hukum melalui 
pendidikan hukum klinik memberikan manfaat besar untuk perkembangan pendidikan hukum, 
dan perubahan sosial di masyarakat23. 

Putusan MK tersebut memberikan pesan, bahwa legal clinic tidak bisa dipisahkan dengan 
kurikulum, dan metode pengajaran di pendidikan hukum. Hal inilah yang lebih dikenal dengan 
pendidikan hukum klinik. Pendidikan hukum klinik lebih menekankan metode pengajaran yang 
lebih interaktif, dan menghubungkannya dengan praktik. Legal clinic seharusnya merupakan 
tempat mahasiswa untuk magang (menambah pengetahuan keterampilan hukum), dan terintegrasi 
dengan kurikulum pendidikan hukum. Fakultas Hukum yang akan menerapkan metode PHK, 

23 The Indonesian Legal 
Resource Center 
(ILRC), Mengelola 
Legal Clinic, Panduan 
Membentuk dan 
Mengembangkan 
LBH Kampus untuk 
Memperkuat Akses 
Keadilan, Desember, 
2009. hal 5
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dapat membangun legal clinic atau memberdayakan organisasi yang telah ada yaitu LBH Kampus. 
Karena di sisi yang lain, putusan MK juga melihat peran legal clinic dengan akses terhadap keadilan, 
di mana masyarakat marjinal khususnya yang berada di wilayah pedesaan yang tidak ada pengacara 
dan LBH organisasi non-pemerintah, maka legal clinic dapat berperan dalam pemenuhan akses 
keadilan.

Maka dalam konteks ini LBH Kampus dapat menjalankan dua fungsi secara bersamaan yaitu 
fungsi pendidikan hukum klinis kepada mahasiswa dan fungsi bantuan hukum untuk masyarakat 
marginal. LBH Kampus dapat berperan dalam diseminasi informasi tentang aturan hukum dan 
substansinya, serta mekanisme bantuan hukum, kemudian mendorong penyelesaian sengketa di 
komunitas dengan menggunakan sarana yang ada di komunitas itu, atau sampai kepada proses liti-
gasi, yang tentunya tetap berada dibawah supervisi dosen dan pengacara. Berikut panduan untuk 
mengelola LBH Kampus, yang dapat memenuhi dua peran tersebut

A. Mendirikan LBH Kampus

Pendirian LBH Kampus tidak sulit dilakukan. Syarat utamanya adalah ada sekelompok dosen 
yang memiliki komitmen kuat untuk melakukan tugas-tugas kemanusiaan melalui pemberian ban-
tuan hukum kepada warga tidak mampu. Inisiatif  pendirian bisa dari dosen, atau merupakan ini-
siatif  dari pimpinan fakultas hukum. Jika inisiatif  dari dosen, maka mereka perlu bertemu dan 
berkomunikasi dengan pimpinan fakultas hukum, dan menjelaskan tentang rencana pendirian. 
Pendirian bisa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dekan Fakultas Hukum, SK Rektor, atau SK 
Yayasan dimana LBH Kampus berada. Status badan hukum tidak berdiri sendiri, melainkan ikut 
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dan tergantung dengan status perguruan tinggi dimana  LBH Kampus bernaung, misalnya Badan 
Hukum Pendidikan, Yayasan, atau Organ-isasi Masyarakat (Ormas).

Sebagai lembaga penyedia layanan bantuan hukum yang bernaung dibawah perguruan 
tinggi, keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya 
dharma ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat24. Statusnya yang berada dalam ruang lingkup 
perguruan tinggi mengharuskan LBH Kampus mempertimbangkan berbagai kebutuhan, dan 
orientasi kelembagaan terkait dengan dunia pendidikan hukum. 

Keberadaan LBH Kampus dalam sistem pendidikan tinggi hukum berbeda-beda antara 
satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lain. Ada yang bernaung dibawah fakultas 
hukum, tetapi ada pula yang bernaung dibawah perguruan tinggi. Ada yang otonom sebagai ke-
lembagaan tersendiri, ada pula yang menjadi bagian/unit dari laboratorium hukum. Meskipun se-
cara struktur berbeda-beda, namun secara esensial sama yaitu sama-sama memberikan bantuan 
hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Pada umumnya keberadaan bersifat otonom dan 
berada dibawah fakultas hukum.

Dalam konteks pendirian organisasi berdasarkan orientasinya, LBH Kampus masuk dalam 
kategori organisasi non-profi t (nirlaba). Keberadaan organisasi nirlaba tidak lepas dari konteks sosial, 
dan perkembangan masyarakat sehingga eksistensinya tidak dapat dilepaskan dari kepentingan 
masyarakat. Pada dasarnya organisasi nirlaba adalah alat untuk mencapai tujuan (aktualisasi fi lo-
sofi ) dari sekelompok orang, sehingga bukan tidak mungkin diantara satu lembaga dengan lemba-
ga yang lain memiliki fi losofi  yang berbeda-beda25. 

Karakter khas dari organisasi nirlaba adalah spirit sosial, dan orientasi kemanusiaanya sehing-

24 Berdasarkan peneliti-
an yang dilakukan 
oleh ILRC, setidaknya 
ada lima kelompok 
penyedia jasa bantu-
an hukum, yaitu ban 
tuan hukum oleh 
perguruan tinggi, 
bantuan hukum 
oleh NGO, bantuan 
hukum oleh advokat, 
bantuan hukum 
oleh organisasi 
masyarakat, dan 
bantuan hukum 
oleh partai politik. 
Kelompok-kelompok 
tersebut menjalan-
kan fungsi bantuan 
hukum dengan orien-
tasi yang berbeda-
beda.

25 Uli Parulian, dkk, Ker-
tas Kerja Revitalisasi 
Lembaga Konsultasi 
dan Bantuan Hukum 
dalam Rangka Mem-
perkuat Akses Ke-
adilan
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ga pengelolaan organisasi maupun indikator pencapaian kinerja organisasi tidak hanya berdasar-
kan untung rugi secara ekonomi, tetapi lebih dari itu bagaimana masyarakat yang menjadi stake-
holder lebih berdaya sesuai dengan konteks hidup dan potensi-potensi kemanusiaannya. Dengan 
kata lain, organisasi nirlaba adalah artikulator aspirasi dan sekaligus transformator bagi masyara-
kat. Organisasi nirlaba dibentuk untuk mewujudkan perubahan pada individu, maupun komuni-
tas yang menjadi stakeholdernya.

Selain itu, unsur pembelajaran juga tidak terpisahkan dari proses kerja organisasi nirlaba se-
hingga diharapkan selalu ada keberlanjutan dan kesinambungan dalam setiap upaya yang dilakukan 
Untuk itu, dalam mengelola organisasi nirlaba termasuk membutuhkan kepedulian, dan integritas 
pribadi serta pemahaman yang utuh tentang problem sosial yang dihadapi bersama masyarakat. 
Dalam organisasi nirlaba, sumber daya manusia merupakan aset yang paling berharga, karena se-
tiap agenda dan aktivitas yang dilalukan oleh organisasi pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk 
manusia.

Karena itu visi dan misi LBH Kampus tidak dapat dilepaskan fungsi pengabdian kepada 
masyarakat. Pengabdian pada dasarnya adalah kerelaan untuk membantu dan berbuat kepada 
orang lain tanpa mengharap keuntungan dari tindakan yang dilakukan. Pelayanan bantuan hukum 
yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan untuk mencari keuntungan, melain-
kan semata-mata untuk pengabdian itu sendiri dalam rangka memperkuat akses masyarakat mem-
peroleh keadilan. 
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B. Menyusun Visi, Misi dan Nilai LBH Kampus

Ada dua komponen penting dalam yang harus ada, dan keberadaanya menentukan keber-
langsungan, dan keberhasilan sebuah LBH Kampus. Kedua komponen itu adalah visi dan misi. 
Seringkali orang menggabungkan atau menyamakan antara visi dan misi, padahal keduanya me-
miliki makna, dan fungsi yang berbeda. Visi adalah cita-cita, kehendak, impian, atau keinginan 
tentang sesuatu. Visi adalah gambaran sukes yang menjadi pemandu. Bila diibaratkan dalam me-
lukis, rumusan misi memberi cetak biru bagi karya lukisan, apa, mengapa, dan bagaimana mela-
kukan karya itu, maka visi adalah lukisan tentang terwujudnya misi itu. Rumusan misi menjawab 
pertanyaan tentang mengapa organisasi itu ada, apa yang menjadi bisnis organisasi, siapa yang 
menjadi target kerja organisasi, sedangkan visi menjawab pertanyaan akan seperti apakah sukses 
itu. 

”Visi adalah model mental tentang keadaan masa depan, yang dibangun berdasarkan 
spekulasi yang masuk akal tentang masa depan, dipengaruhi penilaian kita sendiri tentang apa 
yang mungkin berharga. Sebuah visi adalah model mental yang dapat diwujudkan oleh orang, 
dan organisasi melalui keterlibatan, dan tindakan-tindakan mereka,”26. 

Bagi visi menjadi kompas, atau petunjuk arah yang berfungsi sebagai pemandu bagi orang-
orang yang terlibat di dalamnya, kemana hendak melangkah. Setiap ada permasalahan, dan 
perkembangan aktual yang dihadapi oleh organisasi visi berfungsi sebagai rujukan untuk meng-
analisa, dan menentukan sikap. Visi juga dapat dipergunakan untuk menentukan prioritas-prioritas 
organisasi yang harus dijalankan. Sebagai pemandu, maka visi harus dirumuskan sedemikian rupa, 
sehingga dapat menjadi acuan dalam menjalankan organisasi. 

26 Burt Nanus, Visionary 
Leadership, sebagai-
mana dikuti dalam 
Michael Allison dan 
Jude Kaye, Perenca-
naan Strategis Bagi 
Organisasi Nirlaba, 
Yayasan OBOR dan 
TIFA, Jakarta, 2005, 
hal. 85.
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Visi harus dirumuskan secara menantang, dan dapat mengilhami anggota kelompok untuk 
mengoptimalkan kemampuannya, dan mencapai maksudnya. Visi yang baik mencakup dua visi, 
yaitu eksternal dan internal. Visi eksternal merumuskan bagaimana organisasi mengubah dunia, 
sedangkan visi internal melukiskan seperti apa tampaknya organisasi itu ketika dia bekerja efektif, 
dan efi sien untuk menopang tercapainya visi ekternal. Visi internal juga merumuskan apa yang 
membedakan organisasi itu dengan organisasi yang lain27. 

Menyusun rumusan visi harus dimulai dengan proses intuisi, dan gagasan-gagasan yang di-
kembangkan melalui diskusi-diskusi refl ektif, dan setelah itu menghasilkan sebuah arah, dan moti-
vasi bersama. Perumusan visi harus melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada dalam dari 
semua level, dan bidang kerjaan. Setiap orang perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan 
gagasan tentang impiannya, cita-citanya atas organisasi dimana dia menjadi bagian. Tantangan 
utama menyusun visi adalah adanya tuntutan rumusan yang bersifat visioner yang mampu meng-
ilhami setiap orang, tetapi rumusan itu juga harus tetap berpijak pada realitas, sehingga orang per-
caya dan yakin, bahwa visi itu akan dapat direalisasikan.

Setidaknya rumusan misi harus mengandung tiga hal yaitu maksud, bisnis/fokus organisasi, 
dan nilai-nilai28. 

Pertama, maksud. Maksud merupakan kalimat yang melukiskan hasil akhir yang ingin di-
capai. Rumusan maksud dalam misi menjelaskan pemecahan yang diusahakan oleh orgnaisasi 
dalam kaitannya dengan fokus organisasi. Rumusan maksud mencakup dua unsur dasar, yaitu se-
buah infi nitif  yang menunjukkan perubahan status, dan sebuah identifi kasi masalah yang harus 
ditangani, atau keadaan yang harus diubah. Maksud harus digambarkan dalam kerangka hasil 

27 Michael Allison dan 
Jude Kaye, Perenca-
naan Strategis Bagi 
Organisasi Nirlaba, 
Yayasan OBOR dan 
TIFA, Jakarta, 2005, 
hal. 85.

28 Michael Allison dan 
Jude Kaye, Ibid,  hal. 
68-68.
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akhir yang lebih luas. 

Kedua, bisnis atau fokus. Bisnis atau fokus adalah sebuah gambaran tentang sarana utama  
yang akan digunakan untuk mencapai maksud. Jika maksud adalah sebuah tujuan, maka bisnis 
atau fokus adalah sarana. Umumnya bisnis dirumuskan dalam bentuk kata kerja. 

Ketiga,  nilai-nilai. Nilai-nilai merupakan keyakinan atau prinsip utama yang dianut bersama 
oleh anggota organisasi, dan dipraktikkan dalam pekerjaan mereka. Setiap organisasi pasti memiliki 
nilai, baik itu dieksplisitkan maupun tidak. Sebuah nilai sebaikanya diungkapkan sehingga orang 
lain mengatuhi nilai-nilai apa yang menjadi keutaaam dalam organisasi. Nilai atau keyakinan akan 
memberi pedoman kepada setiap orang dalam mempergunakan sarana, untuk mencapai maksud 
yang sudah dirumuskan. Komponen nilai atau keyakinan melukiskan prinsip-prinsip dasar yang 
dimiliki bersama oleh para anggota organisasi, dan dipraktikkan dalam pekerjaan mereka. Nilai 
dapat pula mengungkapkan keyakinan, yang berkaitan sikap untuk berafi liasi atau tidak berafi liasi 
pada asosiasi tertentu. Dalam merumuskan nilai hendahnya stakeholder diberi kesempatan mem-
berikan pandangannya sehingga menghasilkan rumusan yang lebih baik.

Ada beberapa prinsip atau nilai yang perlu dipegang teguh oleh Nilai-nilai itu antara lain29; 

1. Nonpolitis. 
 Nonpolitis bermakna, bahwa setiap aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh tidak berkaitan, 

dan tidak untuk kepentingan politik tertentu. Nonpolitis juga bermakna, bahwa tidak menjadi 
bagian atau berafi liasi dengan komunitas politik tertentu. hadir sebagai perwujudan dari pe-
ngabdian masyarakat, dan pelayanan Bantuan Hukum yang diberikan semata karena tanggung-
jawab sosialnya kepada masyarakat yang termarginalkan.

29 Hasil Workshop 
tentang Legal 
Clinic, Surabaya, 
25-27 April 2009
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2. Nonprofi t. 
 Nonprofi t bermakna, kegiatan yang dilakukan oleh tidak dalam rangka mencari keuntungan, 

baik keuntungan secara kelembagaan maupun keuntungan bagi personil yang ada dalam 
lembaga. Walaupun menarik bayaran kepada klien, itu semata bukan untuk mendapatkan 
keuntungan melainkan menutupi kebutuhan operasional dalam proses pelayanan Bantuan 
Hukum. Selain untuk memenuhi kebutuhan operasional, biaya yang dibebankan kepada klien, 
juga dapat dimanfaatkan sebagai bentuk subsidi silang bagi pencari keadilan, yang sama sekali 
tidak mampu membayar. Oleh karena itu, penting bagi penyelenggara menentukan standar 
pembiayaan penanganan perkara yang proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan peng-
gunaannya.

3. Non diskriminatif. 
 Nondiskriminatif  mengandung makna, bahwa dalam memberikan pelayanan Bantuan Hukum 

tidak membedakan perlakuan terhadap klien yang ditangani. Mereka diberlakukan sama, dan 
dengan kualitas penanganan yang juga sama, meskipun dengan latar belakang yang berbeda-
beda.

4. Profesional. 
 Profesional bermakna, bahwa pelayanan Bantuan Hukum yang diberikan, walaupun bersifat 

non-profi t tetap menjaga aspek profesionalisme. Sikap profesional ini memiliki empat parameter 
yaitu etis, disiplin, kapabel, dan akuntabel. Pemberi Bantuan Hukum pada  harus memegang 
teguh etika, dan norma-norma yang ada. Mereka juga terikat dengan kode etik yang lazim 
diberlakukan bagi Advokat pada umumnya. Profesional juga berarti harus disiplin, artinya 
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disiplin terhadap tahapan dalam penanganan perkara. Meskipun dalam penanganan perkara 
tidak mendapatkan pembayaran yang semestinya, orang-orang yang direkrut dan melakukan 
penanganan perkara harus menunjukkan kapabilitasnya sebagai Advokat atau penasehat 
hukum pada umumnya. Pemberian pelayanan Bantuan Hukum diberikan berdasarkan pada 
kompetensi, dan kemampuan yang dimiliki oleh. Selain itu, parameter profesional yang lain 
adalah akuntabel. Setiap tindakan dan langkah yang diambil oleh, baik terkait dengan subs-
tansi perkara yang ditangani, pengelolaan keuangan, maupun penyelenggaraan organisasi pada 
umumnya dapat dipertanggungjawabkan kepada klien khususnya, dan masyarakat pada umum-
nya.

5. Aksesibilitas. 
 Aksesibilitas bermakna, bahwa jasa layanan Bantuan Hukum yang disediakan oleh harus 

mudah diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. Mudah diakses dapat dimaknai dalam 
konteks pemilihan tempat berkantornya, maupun penyediaan layanan Bantuan Hukum yang 
setiap saat dapat diberikan. Keberadaan kantor yang ada dalam lingkungan fakultas hukum 
seringkali tidak mudah diakses oleh masyarakat. Seringkali muncul hambatan psikologis dari 
calon klien ketika memasuki arena fakultas hukum.

6. Komitmen. 
 Komitmen menjadi spirit utama dalam menjalankan. Di tengah kesibukan seorang dosen me-

ngajar, dituntut tetap memiliki komitmen menyediakan waktu, pikiran dan tenaganya untuk 
melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Tanpa komitmen sulit dapat berjalan 
dan berkembang dengan baik.
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7. Pembelaan terhadap kelompok masyarakat tidak mampu. 
 Fokus utama dari pelayanan dan bantuan hukum adalah mereka yang tidak mampu, baik secara 

ekonomi, maupun politik. Tidak mampu juga dimaknai bagi kelompok-kelompok rentan dan 
termarjinalkan, misalnya anak, perempuan, kaum miskin kota, masyarakat adat, dan lain-lain. 

8. Membela yang benar. 
 Nilai ini bermakna, bahwa fokus utama pelayanan dan bantuan hukum diberikan bagi masya-

rakat dalam posisi benar dengan bukti-bukti yang kuat30. 

C. Struktur Organisasi LBH Kampus

Ada beberapa model struktur yang dapat dikembangakan dalam LBH Kampus.
1. Ketua atau Direktur
 Posisi Ketua atau Direktur sangat menentukan keberlangsungan LBH Kampus. Ketua atau 

Direktur adalah penanggungjawab tertinggi. Ketua atau Direktur bertugas menetapkan atu-
ran tentang standar penanganan kasus, menetapkan aturan tata tertib yang memuat hak, 
tugas, wewenang, larangan, koordinasi, proses pengambilan keputusan dan sanksi. Ketua 
atau Direktur juga mengutus staf  mewakili ke berbagai pertemuan dengan mitra atau jari-
ngan.

 Karena strategisnya posisi Ketua atau Direktur, maka mereka harus memiliki kompetensi, 
dan pengalaman yang baik, bukan hanya pada aspek substansi hukum tetapi juga aspek 
manajemen organisasi bantuan hukum. Selain itu, seorang Ketua atau Direktur harus me-
miliki visi yang baik tentang keadilan sosial, karena tugas dan fungsi utama dari terkait 

30 Beberapa LBH 
Kampus membuat 
batasan yang bersifat 
khusus, misalnya tidak 
menangani kasus 
korupsi, narkoba, 
pemerkosaan, dan 
bahkan ada juga yang 
menolak menangani 
kasus perceraian. 
Membuat batasan yang 
bersifat khusus ini 
dimungkinan dilakukan 
oleh LBH Kampus 
sebagai cerminan dari 
visi, dan idealisme 
dari lembaga masing-
masing
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erat dengan kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu dan termarjinalkan. Dengan 
visi yang baik tentang keadilan sosial, maka diharapkan ada ketegasan sikap, dan pembelaan 
yang konsisten terhadap kasus-kasus yang menjadi ruang lingkup.

 Seorang Ketua atau Direktur harus memiliki relasi yang luas dengan berbagai komponen, 
baik negara maupun masyarakat, di daerah maupun di pusat. Ketua atau Direktur harus 
mampu membangun relasi dengan aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan dan 
pengadilan. Tanpa relasi yang baik sulit bagi dapat berperan optimal dalam memberikan 
pelayanan bantuan hukum. Ketua atau Direktur juga harus mampu membangun jaringan 
dengan masyarakat, misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media. LSM potensi 
menjadi mitra strategis, karena umumnya mereka memiliki pengalaman yang baik dalam 
advokasi penanganan kasus. Adanya relasi dengan LSM akan memperkuat eksistensi dalam 
memberikan pelayanan bantuan hukum. Seorang Ketua atau Direktur juga harus memiliki 
relasi yang baik dengan media, agar media dapat berperan dalam setiap penyelesaian perkara 
yang ditangani. Ketua atau Direktur umumnya dipilih dan diangkat oleh Dekan Fakultas 
Hukum berdasarkan pada kapasitas, kompetensi dan peminatannya.

2. Bidang atau Divisi 
 Bidang atau divisi merupakan bagian yang bekerja dan bertanggungjawab terhadap bidang 

kerja tertentu. Tidak ada standar yang baku untuk menentukan bidang tertentu, dan sangat 
tergantung pada kebutuhan dari masing-masing. Pada umumnya, ada empat bidang yang 
penting dan dapat dipertimbangkan untuk dikembangkan dalam, yaitu bidang Litigasi, 
Non-litigasi, penelitian dan pengembangan, publikasi dan informasi. 
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 Bidang litigasi bertugas menangani kasus-kasus yang mengharuskan melalui proses per-
adilan, baik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Ruang lingkup perkaranya meliputi perka-
ra perdata, pidana, tata usaha negara, maupun pengujian peraturan perundang-undangan 
di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Sedangkan bidang Non-liti-
gasi bertugas menangani perkara-perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan, yang 
umumnya meliputi konsultasi hukum, negosiasi dan mediasi, alternative dispute resolution 
(ADR). 

 Bidang penelitian dan pengembangan bertugas melaksanakan program penelitian dan kajian 
hukum, serta menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga ilmiah, komunitas profesi, in-
stitusi pemerintah dan non-pemerintah, serta berbagai institusi masyarakat lainnya, baik 
lokal, nasional, maupun internasional dalam rangka pengembangan jaringan organisasi, 
dan melaksanakan program-program yang telah dirancang. Bidang publikasi dan informasi 
hukum bertugas memberikan informasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat melalui 
berbagai media.

3. Administrasi dan Keuangan
 Bagian administrasi dan keuangan juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan. Bagian 

administrasi bertangungjawab terhadap keseluruhan administrasi lembaga, misalnya surat 
menyurat, data perkara, notulasi rapat, dan lain sebagainya. Sedangkan bagian keuangan 
bertanggungjawab terhadap sirkulasi keuangan, dan mempertanggungjawabkan kepada 
pimpinan.



51BAB III - MENGELOLA LBH KAMPUS

D. Sumber Daya Manusia

Aspek penting yang harus dipersiap-
kan dalam membentuk LBH Kampus ada-
lah sumber daya manusia. LBH Kampus 
merupakan lembaga yang bernaung diba-
wah perguruan tinggi atau fakultas hukum, 
sehingga sumber daya manusia yang akan 
mengisi kelembagaan ini adalah para dosen 
dan mahasiswa yang memiliki komitmen 
terhadap pelayanan bantuan hukum. Selain 
pengajar dan mahasiswa, juga harus didu-
kung dengan Advokat dan tenaga adminis-
trasi kesekretariatan.

LBH Kampus dapat merekrut Advo-
kat dan dosen yang mau dan memiliki komitmen memberikan bantuan hukum secara sukarela. 
Advokat bisa direkrut dari kalangan alumni, ataupun bukan alumni. Advokat dan dosen yang 
bersedia bekerja di ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dekan atau Direktur LBH 
Kampus.

Dan keberadaan LBH Kampus tidak dapat dilepaskan dari proses pembelajaran hukum, 
oleh karena itu mahasiswa juga menjadi bagian penting dari yang perlu dipersiapkan secara matang. 
Untuk melibatkan mahasiswa dalam kegiatan bantuan hukum, maka LBH Kampus harus memiliki 
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mekanisme khusus yang dilakukan secara periodik untuk menjaring/menyeleksi mahasiswa yang 
memiliki kompetensi, dan berminat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Pen-
daftaran untuk mahasiswa bisa dilakukan setiap semester, atau setahun sekali disesuaikan dengan 
kondisi perguruan tinggi, dan minat mahasiswa.

Tercapainya tujuan sangat ditentukan oleh kemampaun individu dari setiap SDM yang 
ada dalamnya. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kapasitas seseorang yaitu pengetahuan 
(knowledge), keterampilan (skill), dan sikap (attitude). Oleh karena itu, harus memiliki model pem-
binaan dan peningkatan kapasitas bagi Advokat, dosen dan mahasiswa. Ada beberapa program 
peningkatan kapasitas yang perlu dilakukan oleh dalam rangka memperkuat peran lembaga da-
lam memberikan bantuan hukum.

1. Pelatihan Bantuan Hukum Bagi Mahasiswa
  Sebelum rekrutmen mahasiswa sebagai Pemberi Bantuan Hukum dilakukan, diawali ter-

lebih dahulu dengan kegiatan training atau pelatihan bantuan hukum. Kegiatan ini bertujuan 
membekali mahasiswa konsep dan teknik bantuan hukum, serta memberikan motivasi pen-
tingnya terlibat dalam LBH Kampus. Ada beberapa materi yang perlu disampaikan dalam 
kegiatan pelatihan bantuan hukum bagi mahasiswa, diantaranya adalah:
a. Keadilan Sosial;
b. Etika dan Tanggungjawab Profesi;
c. Hak atas Bantuan Hukum;
d. Pengetahuan Dasar tentang Hukum: Pidana, Perdata, PTUN, Pertanahan, Ketenagakerjaan, 

dan Keluarga;
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e. Pengetahuan Dasar tentang Hukum Acara: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan 
TUN, Peradilan MK, Peradilan Niaga;

f. Penyusunan Dokumen Hukum 
• Bidang Hukum Perdata: Legal Opinion, Surat Kuasa, Gugatan, Permohonan, Pembuktian, 

dan Pihak Terkait (intervensi).
• Bidang Hukum Pidana: Laporan, Pengaduan, Peminjaman barang bukti, Penangguhan 

atau pengalihan status tahanan, Eksepsi, dan Pledoi.

g. Keterampilan Penyelesaian Sengketa;
h. Pendokumentasian Kasus.

  Metode pembelajaran dalam pelatihan dikemas secara dialogis, interaktif, menggunakan 
beragam alat peraga dan permainan yang menarik. Narasumber yang dihadirkan juga beragam, 
baik dari akademisi, praktisi hukum (Hakim, Jaksa Advokat), dan juga komunitas.

2. Pelatihan Manajemen Bantuan Hukum Bagi Advokat/Dosen
  Bagi Advokat/Dosen yang bergabung dengan LBH Kampus juga perlu mengikuti pendi-

dikan dan pelatihan Manejemen Bantuan Hukum. Kegiatan ini bisa dilaksanakan secara mandiri 
oleh LBH Kampus, atau bekerjasama dengan beberapa LBH Kampus, atau dengan lembaga 
lain yang menyelenggarakannya. Ada beberapa materi yang perlu diberikan dalam kegiatan 
pelatihan bagi dosen, yaitu:
a. Keadilan Sosial;
b. Etika dan Tanggungjawab Profesi;
c. Hak atas Bantuan Hukum;
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d. Pengetahuan Dasar tentang Hukum: Pidana, Perdata, PTUN, Pertanahan, Ketenagakerjaan, 
dan Keluarga;

e. Pengetahuan Dasar tentang Hukum Acara: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan 
TUN, Peradilan MK, Peradilan Niaga;

f. Pengetahuan Non Hukum: Konseling, Kedokteran Forensik, Bahasa hukum;
g. Penyusunan Dokumen Hukum 

• Bidang Hukum Perdata : Legal Opinion, Surat kuasa, Gugat-an, Permohonan, Pembuktian, 
dan Pihak terkait (intervensi)

• Bidang Hukum Pidana: Laporan, Pengaduan, Peminjaman Barang Bukti, Penangguhan 
atau Pengalihan Status Tahanan, Eksepsi, dan Pledoi.

• Judidicial Review : Judicial Review di Mahkamah Konstitusi dan di MA
• Upaya Banding : Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.

h. Keterampilan Penyelesaian Sengketa;
i. Pendokumentasian Kasus;
j. Administrasi Keuangan;
k. Evaluasi dan Monitoring Pelayanan Bantuan Hukum;
l. Verifi kasi dan Akreditasi LBH Kampus.

 Metode pembelajaran dikemas secara dialogis, interaktif, menggunakan beragam alat peraga 
dan permainan yang menarik. Narasumber yang dihadirkan juga beragam, baik dari akademisi, 
praktisi hukum (Hakim, Jaksa, Advokat), dan juga komunitas.
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3. Program Internship Street Law.
  Program Internship street law adalah sebuah program yang didesain untuk meningkatkan 

kapasitas dosen dan mahasiswa untuk melakukan kegiatan bantuan hukum nonlitigasi, khusus-
nya pendidikan hukum kepada masyarakat atau penyuluhan hukum. Program ini diseleng-
garakan dengan tujuan mendorong sensistivitas isu-isu keadilan sosial bagi mahasiswa dan 
meningkatkan soft skills mahasiswa. Melalui kegiatan ini diharapkan mereka dapat membangun 
komunikasi dengan lebih baik, dan lebih empati terhadap kelompok-kelompok termarjinalkan.

  Kegiatan internship dilaksanakan selama 1 minggu dan diikuti oleh 10-15 orang peserta, 
baik dari kalangan dosen dan mahasiswa. Program dikemas melalui out class dan in class, dengan 
materi-materi sebagai berikut.
• Materi in class terdiri dari: rencana pembelajaran, teaching method (metode pembelajaran), eva-

luasi, dan teknik interview. Pembelajaran in class dikemas secara dialogis, interaktif, menggu-
nakan beragam alat peraga dan permainan yang menarik.

• Setelah materi in class selesai, para peserta mengikuti kegiatan out class yaitu ke komunitas yang 
telah ditentukan, misalnya buruh migran, pelajar SMA, komunitas anak dan perempuan, 
atau komunitas lain yang relevan sesuai dengan konteks lokal.
Rangkaian kegiatan internship baik secara in class maupun out class, kemudian diikuti dengan 

kegiatan refl eksi/evaluasi/laporan akhir. Kegiatan refl eksi dan evaluasi dilakukan oleh dosen/
supervisor dan mahasiswa.



56 BAB III - MENGELOLA LBH KAMPUS

E. Verifi kasi dan Akreditasi LBH Kampus31 

Pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melakukan kegiatan Veri-
fi kasi dan Akreditasi setiap 3 tahun terhadap organisasi Bantuan Hukum dalam rangka penya-
luran dana bantuan hukum. Verifi kasi sendiri adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan dan 
dokumen yang diserahkan oleh lembaga/organisasi Bantuan Hukum. Akreditasi adalah penilaian 
dan pengakuan terhadap lembaga/organisasi Bantuan Hukum yang akan memberikan bantuan 
hukum berupa klasifi kasi/penjenjangan dalam pemberian Bantuan hukum. 

Untuk melakukan verifi kasi dan akreditasi, Menteri membentuk Panitia yang bersifat ad 
hoc dan independen untuk melaksanakan proses verifi kasi dan akreditasi. Ada beberapa tahapan 
verifi kasi dan akreditasi pemberi bantuan hukum, yaitu:

1. Pengumuman.
2. Permohonan.
3. Pemeriksaan administrasi.
4. Pemeriksaan faktual.
5. Pengklasifi kasian Pemberi Bantuan Hukum; dan 
6. Penetapan Pemberi Bantuan Hukum. 

Lembaga/organisasi bantuan hukum yang mengajukan permohonan Verifi kasi dan Akre-
ditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi syarat: 

1. Berbadan hukum.
2. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap.
3. Memiliki pengurus.

31 BPHN, Panduan 
verifi kasi/Akreditasi  
Organisasi Bantuan 
Hukum, Jakarta, 
2013



57BAB III - MENGELOLA LBH KAMPUS

4. Memiliki program bantuan hukum.
5. Memiliki Advokat yang terdaftar pada lembaga bantuan hukum atau organisasi; dan 
6. Paling sedikit menangani 10 (sepuluh) kasus per tahun. 

Permohonan diajukan kepada Menteri secara elektronik atau non elektronik. Permohonan 
secara elektronik dilakukan dengan mengisi aplikasi pada website resmi Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia. Permohonan secara non-elektronik dilakukan dengan mengisi formulir dan 
disampaikan melalui Kepala BPHN. Untuk mengajukan permohonan baik secara elektronik mau-
pun non-elektronik, maka harus dilengkapi dengan:

1. Fotokopi salinan akta pendirian Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum.
2. Fotokopi Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga.
3. Fotokopi akta pengurus Lembaga/organisasi Bantuan Hukum; 
4. Fotokopi surat penunjukan sebagai advokat pada Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum; 
5. Fotokopi surat izin beracara sebagai advokat yang masih berlaku; 
6. Fotokopi dokumen mengenai status kantor Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum; 
7. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum; 
8. Laporan pengelolaan keuangan; dan
9. Program bantuan hukum yang akan dan telah dilakukan. 

Syarat berbadan hukum dibuktikan dengan surat keputusan pengesahan badan hukum oleh 
Menteri. Bagi lembaga/organisasi bantuan hukum yang berada dalam struktur lembaga pendidikan 
atau organisasi yang sudah berstatus badan hukum, maka lembaga/organisasi bantuan hukum di-
maksud sudah berstatus sebagai badan hukum.
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Lembaga/organisasi bantuan hukum yang belum memenuhi syarat badan hukum tetap da-
pat dilakukan Verifi kasi dan Akreditasi. Bagi lembaga/organisasi bantuan hukum yang belum 
memenuhi syarat badan hukum sebagaimana dimaksud tetap berkewajiban untuk memenuhi per-
syaratan sebagai badan hukum sampai dengan berakhirnya tahapan verifi kasi dan akreditasi paling 
lambat 4 (empat) bulan sejak pengumuman pendaftaran.

Lembaga/organisasi bantuan hukum yang telah lulus Verifi kasi diberikan Akreditasi dengan 
mengklasifi kasikan lembaga/organisasi bantuan hukum berdasarkan: 

1. Jumlah kasus dan kegiatan yang ditangani terkait dengan orang miskin.
2. Jumlah program bantuan hukum Nonlitigasi.
3. Jumlah Advokat yang dimiliki.
4. Pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki Advokat dan paralegal.
5. Pengalaman dalam menangani atau memberikan Bantuan hukum.
6. Jangkauan penanganan kasus.
7. Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor.
8. Usia atau lama berdirinya lembaga/organisasi Bantuan Hukum.
9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
10. Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi.
11. Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga/organisasi Bantuan Hukum.
12. Jaringan yang dimiliki lembaga/organisasi Bantuan Hukum. 

Hasil klasifi kasi diberikan kategori A, B, dan C, dengan kriteria sebagai berikut :
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Kategori Kriteria

Pemberi 
Bantuan 
Hukum 
katagori A.

1. Jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (satu) tahun sebanyak 60 (enampuluh) kasus.
2. Jumlah program Bantuan Hukum nonlitigasi paling sedikit 7 (tujuh) program.
3. Jumlah Advokat paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
4. Pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki Advokat paling rendah strata I dan paralegal yang telah mengikuti pelatihan paralegal.
5. Jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
6. Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor.
7. Kepengurusan lembaga.
8. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
9. Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi.
10. Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga/organisasi Bantuan Hukum.
11. Jaringan yang dimiliki Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum. 

Pemberi 
Bantuan 
Hukum 
katagori B.

1. Jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (satu) tahun sebanyak 30 (tiga puluh) kasus.
2. Jumlah program Bantuan Hukum Nonlitigasi paling sedikit 5 (lima) program.
3. Jumlah Advokat paling sedikit 5 (lima) orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit 5 (lima) orang.
4. Pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki Advokat paling rendah strata I dan paralegal yang telah mengikuti pelatihan paralegal.
5. Jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Pemberi 
Bantuan 
Hukum 
katagori B.

6. Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor.
7. Kepengurusan lembaga lengkap.
8. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
9. Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi.
10. Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga/organisasi Bantuan Hukum.
11. Jaringan yang dimiliki lembaga/organisasi Bantuan Hukum.
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Pemberi 
Bantuan 
Hukum 
katagori C. 

1. Jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (satu) tahun sebanyak 10 (sepuluh) kasus.
2. Jumlah program Bantuan Hukum Nonlitigasi paling sedikit 3 (tiga) program; 
3. Jumlah Advokat paling sedikit 1 (satu) orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit 3 (tiga) orang.
4. Pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki Advokat paling rendah strata I dan paralegal yang telah mengikuti pelatihan paralegal.
5. Jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
6. Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor.
7. Kepengurusan lembaga lengkap.
8. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
9. Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi.
10. Nomor Pokok Wajib Pajak lembaga/organisasi bantuan Hukum.
11. Jaringan yang dimiliki lembaga/organisasi Bantuan Hukum

Sertifi kat verifi kasi dan akreditasi berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat di-
perpanjang. Pengajuan permohonan perpanjangan sertifi kasi dapat dilakukan paling lambat 2 
(dua) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifi kat. Pengajuan permohonan perpanjangan 
dianggap sebagai permohonan untuk dilakukan verifi kasi dan akreditasi kembali.

Sertifi kat verifi kasi dan akreditasi dapat dicabut jika pemberi bantuan hukum melanggar 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencabutan dilakukan oleh Menteri, dan pemberi 
bantuan hukum yang dicabut sertifi katnya dapat mengajukan keberatan kepada Menteri dengan 
disertai alasan dan bukti yang kuat.

F. Pengelolaan Dana Bantuan Hukum

Dana LBH Kampus bersumber dari perguruan tinggi dimana lembaga berada, sumbangan 
masyarakat, dan bantuan dari pemerintah. Pengelolaan dana bantuan hukum oleh harus dilakukan 
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secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akutansi keuangan.

Pemerintah menyediakan dana bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang disalur-
kan melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). LBH Kampus yang telah lolos verifi kasi 
dan akreditasi berhak mengakses dana bantuan hukum dari pemerintah. Dalam mengelola dana 
bantuan hukum dari pemerintah, terikat dengan prosedur, dan tatacara pelaporan yang sudah 
ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 
2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan 
Hukum.

LBH Kampus mengajukan Rencana Anggaran Bantuan Hukum kepada Menteri pada 
Tahun Anggaran sebelum Tahun Anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum. Pengajuan Rencana 
Anggaran Bantuan Hukum tersebut paling sedikit memuat: 

1. Identitas Pemberi Bantuan Hukum.
2. Sumber pendanaan pelaksanaan bantuan hukum, baik yang bersumber dari APBN maupun 

non APBN; dan 
3. Rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan misi dan 

tujuan Pemberi Bantuan Hukum. 

Jika mengajukanRencana Anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi, Pemberi Bantuan Hukum 
harus mengajukan paling sedikit 4 (empat) kegiatan dalam satu paket dari kegiatan. 

Penyaluran atau pencairan pendanaan Bantuan Hukum dibedakan antara bantuan hukum 
litigasi dan nonlitigasi. Penyaluran atau pencairan dana bantuan hukum litigasi dilakukan oleh 



62 BAB III - MENGELOLA LBH KAMPUS

BPHN setelah  menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara dan sudah menyam-
paikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung. Tahapan proses beracara tersebut adalah:

1. Kasus pidana meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan 
tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.

2. Kasus perdata meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan peng-
adilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali. dan 

3. Kasus tata usaha negara meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat 
I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan 
kembali. 

Pencairan dana oleh BPHN kepada LBH Kampus dihitung berdasarkan prosentase tertentu 
dari tarif  per perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi. Penyaluran atau 
pencairan dana bantuan hukum pada setiap tahapan proses beracara tidak menghapuskan kewa-
jiban LBH Kampus untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan perkara yang ditangani 
selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Adapun penyaluran atau pencairan dana bantuan hukum non-litigasi dilakukan setelah me-
nyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi dan menyampaikan 
laporan yang disertai dengan bukti pendukung. Penyaluran atau pencairan dana dihitung berda-
sarkan tarif  per-kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan bantuan hukum nonlitigasi. 

LBH Kampus wajib melaporkan realisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum kepada 
Menteri secara triwulanan, semesteran, dan tahunan. Jika dalam memberikan Bantuan Hukum, 
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juga menerima sumber pendanaan selain dari APBN, maka melaporkan realisasi penerimaan dan 
penggunaan dana tersebut kepada Menteri. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana 
selain dari APBN tersebut dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan Anggaran 
Bantuan Hukum.

Untuk perkara Litigasi, laporan realisasi sebagaimana pelaksanaan anggaran Bantuan Hu-
kum harus melampirkan sedikitnya : (1) Salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap; dan (2) Perkembangan perkara yang sedang dalam proses penyelesaian. Sedangkan 
untuk kegiatan Nonlitigasi, laporan realisasi pelaksanaan dana Bantuan Hukum harus melampirkan 
laporan kegiatan yang telah dilaksanakan. 

Jika dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum diduga kuat ditemukan pelanggaran 
yang dilakukan oleh oleh kepada Penerima Bantuan Hukum, Menteri dapat melakukan tindakan 
sebagai berikut : 

1. Membatalkan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum.
2. Menghentikan pemberian anggaran Bantuan hHkum; dan/atau 
3. Tidak memberikan anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya. 

Jika terjadi pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud Menteri harus menunjuk Pemberi 
Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum.
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BAB IVBAB IV
STANDAR PELAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI LBH KAMPUSSTANDAR PELAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI LBH KAMPUS

Penyusunan Standar Pelayanan Bantuan Hukum LBH Kampus adalah untuk memberikan 
panduan dan pedoman bagi LBH Kampus dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam melak-
sanakan progam bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.

LBH Kampus melayani dan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu 
dalam bidang hukum pidana, hukum perdata, hukum tata usaha negara, dan perkara konstitusi 
di Mahkamah Konstitusi. Pemberian Bantuan Hukum dilakukan, baik secara Litigasi maupun 
Non-litigasi. Kegiatan Bantuan Hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, 
membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan 
Hukum. LBH Kampus memberikan pendampingan hukum pada seluruh tahapan yang meliputi 
pra pengadilan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Berdasarkan keunikan perguruan tinggi, LBH Kampus dapat menetapkan kebijakan un-
tuk mengecualikan perkara-perkara hukum tertentu yang tidak dapat ditangani berdasarkan 
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pertimbangan fi losofi s, sosiologis, dan kepentingan keadilanserta penghormatan terhadap hak 
asasi manusia. Kebijakan pengecualian tersebut harus tertuang dalam Standar Operasional Pro-
cedure (SOP) LBH Kampus.

A. Pemberi Bantuan Hukum 

Pemberi Bantuan Hukum di LBH Kampus terdiri dari advokat, dosen, dan mahasiswa. 
Advokat, dosen, dan mahasiswa memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat se-
cara sukarela. Dalam memberikan pelayanan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum harus 
memegang asas keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efi siensi, efektivitas 
dan akuntabilitas. 

Ada perbedaan area dan tingkatan bantuan hukum yang diberikan antara advokat, dosen 
dan mahasiawa. Advokat pada LBH Kampus memberikan bantuan hukum secara litigasi maupun 
non-litigasi. Sedangkan dosen dan mahasiswa memberikan bantuan hukum secara non-litigasi, 
dan dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi dengan syarat melampirkan bukti tertulis 
adanya pendelegasian dan/atau pendampingan oleh Advokat LBH Kampus.

Karena memiliki peran penting dalam meningkatkan akses masyarakat marginal terhadap 
keadilan. Advokat, dosen, dan mahasiswa harus memiliki kualifi kasi dan kompetensi tertentu, 
serta memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut.

1. Kualifi kasi 
Kualifi kasi Pemberi Bantuan Hukum pada LBH Kampusharus memenuhi kriteria sebagai 

berikut.
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2. Kompetensi
Pemberi Bantuan Hukum pada LBH Kampus harus memiliki kompetensi sebagai berikut.

Advokat Dosen Mahasiswa

a. Terdaftar sebagai advokat.
b. Alumni atau pengajar di perguruan tinggi dimana 

LBH Kampus berada.
c. Ditetapkan oleh Dekan fakultas hukum atau pimpinan 

LBH sebagai Advokat pada LBH Kampus.
d. Menyatakan kesediaan untuk bekerja secara sukarela 

pada LBH Kampus

a. Terdaftar sebagai dosen pada fakultas hukum 
dimana LBH Kampus berada.

b. Ditetapkan oleh Dekan fakultas hukum atau 
pimpinan LBH Kampussebagai pengurus 
pada LBH Kampus.

c. Pernah mengikuti pelatihan bantuan hukum 
dan Pendidikan Hukum Klinis

a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dan telah 
menyelesaikan/lulus matakuliah hukum acara.

b. Telah mengikuti pelatihan bantuan hukum atau 
pelatihan paralegal.

c. Ditetapkan oleh Dekan fakultas hukum atau 
pimpinan LBH Kampus sebagai paralegal pada 
LBH Kampus.

Advokat Dosen Mahasiswa

a. Memiliki pengalaman menangani Perkara 
dalam bidang Litigasi dan Nonlitigasi.

b. Memahami konsep Bantuan Hukum, baik 
dalam konteks akses keadilan maupun dalam 
konteks pendidikan hukum di perguruan 
tinggi.

c. Memiliki komitmen yang kuat terhadap 
penegakan hukum dan keadilan sosial, serta 
perlindungan terhadap hak asasi manusia.

d. Mampu memberikan supervisi kepada 
tenaga-tenaga Bantuan Hukum pada LBH 
Kampus;

e. Memiliki sikap empati dalam memberikan 
Bantuan Hukum

a. Menguasai hukum materiil dan formil.
b. Mampu memberikan bantuan hukum melalui 

mekanisme Litigasi maupun Nonlitigasi.
c. Memahami konsep bantuan hukum, baik dalam 

konteks akses keadilan maupun dalam konteks 
pendidikan hukum di perguruan tinggi.

d. Memiliki komitmen yang kuat terhadap penegakan 
hukum dan keadilan sosial, serta perlindungan 
terhadap hak asasi manusia.

e. Mampu memberikan supervisi dan motivasi kepada 
mahasiswa dalam memberikan pelayanan bantuan 
hukum.

f. Memiliki sikap empati dalam memberikan bantuan 
hukum

a. Menguasai hukum materiil dan formil.
b. Memahami konsep Bantuan Hukum, baik dalam 

konteks akses keadilan maupun dalam konteks 
pendidikan hukum di perguruan tinggi.

c. Memiliki komitmen yang kuat terhadap 
penegakan hukum dan keadilan sosial, serta 
perlindungan terhadap hak asasi manusia.

d. Memiliki sikap empati dalam memberikan 
Bantuan Hukum
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3. Hak dan kewajiban

Advokat, dosen, dan mahasiswa berkewajiban untuk:
a. Memegang teguh kode etik bantuan hukum.
b. Menjaga martabat dan kehormatan LBH Kampus.
c. Menjalankan tugas pemberian bantuan hukum secara profesional, dan nondiskriminatif.
d. Mengikuti pendidikan dan pelatihan bantuan hukum.
e. Meningkatkan kapasitas diri dalam rangka pemberian bantuan hukum yang lebih berkua-

litas.

Dalam menjalankan tugas sebagai Pemberi Bantuan Hukum, Advokat, dosen dan mahasiswa 
berhak untuk:

a. Mendapatkan honor atau tunjangan atas kinerjanya dalam memberikan bantuan hukum, 
sesuai dengan kemampuan lembaga.

b. Mendapatkan penggantian transport dalam memberikan bantuan hukum, sesuai dengan 
kemampuan lembaga.

c. Mendapatkan pembelaan hukum, dalam hal melakukan tindakan-tindakan yang terkait 
dengan pemberian bantuan hukum.

d. Mengikuti program peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan 
bantuan hukum di LBH Kampus.

e. Membangun jaringan, baik di level lokal, nasional maupun internasional dalam rangka 
meningkatkan kualitas pelayanan bantuan hukum.
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4. Tugas dan Wewenang Pemberi Bantuan Hukum

Advokat Dosen Mahasiswa

TUGAS

- Menjalankan program bantuan hukum LBH Kampus bersama 
dosen dan mahasiwa.

- Melakukan supervisi terhadap aktivitas dan pelayanan 
bantuan hukum yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.

- Menerima kuasa dari Penerima Bantuan Hukum.
- Memastikan langkah dan tindakan hukum yang dilakukan oleh 

Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan kaidah, norma, dan 
prosedur hukum yang berlaku.

- Menjaga kualitas layanan bantuan hukum yang diberikan oleh 
Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum. 

a. Terdaftar sebagai dosen pada fakultas hukum dimana 
LBH Kampus berada.

b. Ditetapkan oleh Dekan fakultas hukum atau pimpinan 
LBH Kampussebagai pengurus pada LBH Kampus.

c. Pernah mengikuti pelatihan bantuan hukum dan 
Pendidikan Hukum Klinis

a. Terdaftar sebagai mahasiswa 
aktif dan telah menyelesaikan/
lulus matakuliah hukum acara.

b. Telah mengikuti pelatihan 
bantuan hukum atau pelatihan 
paralegal.

c. Ditetapkan oleh Dekan fakultas 
hukum atau pimpinan LBH 
Kampus sebagai paralegal 
pada LBH Kampus.

WEWENANG

- Memberikan surat pendelegasian dan atau pendampingan 
kepada dosen dan mahasiswa, dalam hal bantuan hukum 
diberikan secara litigasi.

- Mengevaluasi proses penanganan kasus dan memberikan 
penilaian atas kinerja mahasiwa dan dalam memberikan 
bantuan hukum.

- Memberikan rekomendasi berupa perubahan kebijakan 
kepada pimpinan LBH Kampusdalam rangka meningkatkan 
kualitas pemberian bantuan hukum.

 Melakukan tindakan-tindakan yang bersifat segera 
terkait dengan strategi pemberian bantuan hukum yang 
diberikan kepada klien sepanjang sesuai dengan kaidah, 
norma dan prosedur hukum yang berlaku. 

- Mengevaluasi proses penanganan kasus dan 
memberikan penilaian atas kinerja mahasiwa dalam 
memberikan bantuan hukum.

- Mengusulkan perubahan kebijakan kepada pimpinan 
LBH Kampus dalam rangka meningkatkan kualitas 
pemberian bantuan hukum.

Mahasiswa yang bergabung 
dengan LBH Kampus berhak 
menghadiri kegiatankegiatan 
jaringan atas sepengetahuan 
dosen atau advokat.



70 BAB IV - STANDAR PELAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI LBH KAMPUS

B. Penerima Bantuan Hukum

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kampus memberikan pelayanan bantuan hukum bagi 
orang miskin atau kelompok orang miskin, yaitu mereka yang tidak dapat memenuhi hak dasar 
secara layak dan mandiri seperti: hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidik-
an, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Selain itu, LBH Kampus juga memberikan 
pelayanan Bantuan Hukum bagi orang atau kelompok orang karena pertimbangan untuk kepen-
tingan keadilan harus dilakukan pembelaan.

Penerima Bantuan Hukum pada LBH Kampus berhak:
1. Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan 
tidak mencabut surat kuasa.

2. Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode 
Etik Advokat; dan

3. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Ban-
tuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelayanan bantuan hukum, Penerima Bantuan Hukum wajib membantu ke-
lancaran pemberian bantuan hukum. LBH Kampus dapat memutus pemberian bantuan hukum 
jika ada dugaan kuat penerima bantuan hukum tidak menyampaikan bukti atau informasi yang 
tidak benar.
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C. Manajemen Penanganan Kasus

Manajemen penanganan kasus adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh  dalam mem-
berikan bantuan hukum kepada klien, sejak penerimaan kasus sampai dengan kasusnya selesai 
atau memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dalam setiap rangkaian kegiatan, Advokat, dosen 
dan mahasiswa memiliki peran yang berbeda-beda. Adapun rangkaian kegiatan tersebut adalah 
sebagai berikut.

1. Penerimaan Kasus
• Pemohon Bantuan Hukum datang langsung ke kantor  pada jam kerja yang telah ditetapkan. 

Penerimaan kasus dapat dilakukan oleh Advokat, dosen atau mahasiswa yang bertugas.
• Sebelum kegiatan konsultasi dilakukan, Advokat, dosen atau mahasiswa yang bertugas 

memberikan penjelasan tentang, ruang lingkup pelayanan bantuan hukum yang dapat 
diberikan, dan persyaratan untuk mengakses bantuan hukum.

• Advokat, dosen atau mahasiswa yang bertugas mempersilahkan Pemohon Bantuan 
Hukum untuk mengisi formulir yang telah disediakan dengan mengisi secara lengkap 
Identititas Pemohon, dan uraian singkat tentang kasus yang akan dimohonkan bantuan.

• Advokat, dosen atau mahasiswa yang bertugas mencatat informasi kasus yang disampaikan 
dan menggali informasi atau data lain yang diperlukan terkait dengan kasus.

• Advokat, dosen atau mahasiswa meminta kepada pemohon menunjukkan atau menye-
rahkan bukti-bukti pendukung terkait dengan perkara yang dimohonkan bantuan.

• Dalam hal petugas penerima kasus adalah Advokat atau dosen, maka dapat memberikan 
saran sementara secara langsung terkait dengan perkara yang dihadapi sampai kemudian 
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ada keputusan dari. Dalam hal petugas penerima kasus adalah mahasiswa, maka harus ter-
lebih dahulu berdiskusi dengan supervisor (Advokat atau dosen).

• Advokat, dosen atau mahasiswa yang bertugas meminta pemohon bantuan hukum untuk 
kembali lagi beberapa hari kemudian, untuk mendapatkan kepastian diterima atau tidaknya 
permohonan bantuan hukum, dan melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

• Pimpinan memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan bantuan hukum 
dari Pemohon dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja sejak penerimaan kasus dan 
memberitahukannya secara tertulis kepada pemohon dan dilanjutkan dengan penandata-
nganan surat kuasa.

• Dalam hal permohonan Bantuan hukum tidak dapat diterima karena alasan yang telah di-
tentukan, pimpinan dapat memberikan saran untuk penyelesaian perkara Pemohon, atau 
merujuk kepada Advokat lain yang dapat membantu menyelesaikan masalah yang sedang 
dihadapi.

2. Penyusunan Legal Opinion
• Pemberi Bantuan Hukum menyusun legal opinion untuk setiap kasus yang ditangani, yang 

disusun oleh mahasiswa. Penyusunan legal opinion bertujuan untuk memberikan gambaran 
tentang posisi kasus, peraturan perundang-undangan yang terkait, dan gambaran awal 
tentang skema pemberian Bantuan Hukum.

• Dalam penyusunan legal opinion, mahasiswa dapat berdiskusi dengan dosen atau mahasiswa 
lain untuk melengkapi atau mempertajam legal opinion.

• Legal opinion yang telah disusun, menjadi bahan untuk gelar perkara.
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3. Gelar Perkara
• Dalam hal menerima permohonan Bantuan Hukum dari Pemohon, maka selambat-lam-

batnya 5 hari kerja sejak permohonan dinyatakan diterima, mengadakan gelar perkara 
yang diikuti oleh Advokat, dosen dan mahasiswa.

• Dalam kegiatan gelar perkara, jika dianggap perlu dapat memanggil ahli yang kompeten 
untuk memberikan pandangan terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

• Gelara perkara diadakan dengan tujuan untuk mempertegas posisi kasus, menganalisis 
kasus dan bukti-bukti pendukung, membahas strategi Bantuan Hukum yang dapat di-
berikan, merencanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pemberian Bantuan Hukum, dan 
pembagian tugas penanganan kasus.

• Dalam hal Advokat tidak dapat menghadiri kegiatan gelar perkara, maka mahasiswa me-
nyampaikan hasil atau notulensi gelar perkara dan meminta saran terkait pemberian Ban-
tuan Hukum yang perlu dilakukan.

4. Pendampingan Klien 
• Pendampingan hukum kepada klien dilakukan Advokat, dosen dan mahasiswa. Dalam hal 

pendampingan hukum dilakukan me-lalui mekanisme litigasi, maka dosen dan mahasiswa 
harus disertai dengan surat keterangan tertulis yang menerangkan adanya pendelegasian 
dan/atau pendampingan dari Advokat.

• Pendampingan hukum kepada klien dalam perkara pidana dilakukan dengan beberapa 
cara, yaitu:
a. Pendampingan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan 
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untuk memastikan hak-hak Penerima Bantuan Hukum tidak dilanggar.
b. Membuat eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan pembelaan terhadap Penerima 

Bantuan Hukum.
c. Menyiapkan dan menghadirkanalat bukti, saksi dan atau ahli dalam persidangan.
d. Melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjuan kembali sesuai dengan kepen-

tingan dan permintaan Penerima Bantuan Hukum.
• Pendampingan hukum kepada klien dalam perkara perdata dilakukan dengan beberapa 

cara, yaitu:
a. Membuat surat gugatan.
b. Mendaftarkan gugatan ke pengadilan.
c. Mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada kegiatan mediasi.
d. Mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di peng-

adilan.
e. Membuat replik, surat jawaban dan kesimpulan guna kepentingan pembelaan bagi Pe-

nerima Bantuan Hukum.
f. Menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau saksi ahli.
g. Melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjuan kembali sesuai dengan kepen-

tingan dan permintaan penerima bantuan hukum.
• Pendampingan hukum kepada klien dalam perkara tatausaha negara dilakukan dengan 

beberapa cara, yaitu:
a. Membuat surat gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
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b. Mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
c. Mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum dalam proses dismissal, mediasi 

dan pemeriksaan di sidang Pengadil-an Tata Usaha Negara.
d. Mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di pe-

ngadilan.
e. Membuat, replik, surat jawaban dan kesimpulan guna kepentingan Penerima Bantuan 

Hukum.
f. Menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau saksi ahli.
g. Melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjuan kembali sesuai dengan kepen-

tingan dan permintaan penerima bantuan hukum.
• Pendampingan hukum kepada klien dalam perkara konstitusi di Mahkamah Konstitusi 

dilakukan dengan bebe-rapa cara, yaitu;
a. Membuat surat permohonan ke Mahkamah Konstitusi.
b. Mendaftarkan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.
c. Mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum dalam proses persidangan di 

Mahkamah Konstitusi.
d. Menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau saksi ahli.
e. Membuatkesimpulan guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum.

5. Penyusunan Dokumen Hukum
• Dalam rangka pemberian Bantuan Hukum, menyiapkan dan menyusun dokumen hukum 

yang diperlukan untuk kepentingan pembelaan bagi Penerima Bantuan Hukum.
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• Penyusunan dokumen hukum dilakukan oleh mahasiswa dibawah supervisi Advokat atau 
dosen. 

• Advokat atau dosen bertugas memastikan dokumen hukum yang disiapkan oleh mahasiswa 
memenuhi standar dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

• Advokat bertanggungjawab terhadap hasil akhir dokumen hukum untuk kepentingan 
pembelaan bagi Penerima Bantuan Hukum.

D. Bantuan Hukum Non Litigasi

LBH Kampus juga melakukan kegiatan atau bantuan hukum Non litigasi. Kegiatan atau 
Bantuan Hukum Non litigasi tersebut meliputi:

1. Penyuluhan hukum.
2. Konsultasi hukum.
3. Investigasi baik secara elektronik ataupun nonelektronik.
4. Penelitian hukum.
5. Mediasi.
6. Negosiasi.
7. Pemberdayaan masyarakat.
8. Pendampingan diluar pengadilan.
9. Drafting dokumen Hukum.

Kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, dosen, ataupun maha-
siswa berdasarkan tugas atau mandat dari Lembaga Bantuan Hukum
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E. Mekanisme Komplain, dan Penegakan Kode Etik dan Perilaku

Setiap profesi memiliki kode etik yaitu berupa norma-norma yang perlu, dan harus diper-
hatikan oleh setiap orang yang menjalankan profesi tersebut. Norma-norma tersebut biasanya 
berisi tenang petunjuk kepada anggota profesi tentang bagaimana mereka harus menjalankan 
profesi dengan baik, termasuk pula di dalamnya larangan-larangan tentang apa yang tidak boleh 
dilakukan, bukan hanya dalam menjalankan profesi, biasanya juga menyangkut tingkah laku pada 
umumnya. Untuk menegakkan kode etik, umumnya juga dilengkapi dengan sanksi bagi yang me-
langgarnya, termasuk meka-nisme pemberian sanksi dan pembelaan. 

Kode etik disusun untuk dua tujuan, yang pertama menjunjung tinggi martabat profesi. 
Dalam konteks ini yang hendak dijaga adalah image nama baik profesi, sehingga menghindarkan 
pandangan negatif  dari pihak eksternal terhadap profesi. Oleh karena itu, biasanya kode etik 
menentukan larangan berbagai tindak tanduk yang dapat merusak dan mencemarkan korp profesi 
yang dimaksud. Yang kedua menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggota profesi dengan 
mengadakan larangan untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan kesejahteraan materiil 
anggota. Untuk yang pertama, biasanya terkait dengan pihak eksternal ikatan profesi, sementara 
yang kedua terkait dengan teman sejawat dalam satu ikatan profesi32. 

Pemberi Bantuan Hukum juga merupakan bagian dari profesi hukum. Oleh karena itu, 
profesi ini juga diperlukan kode etik untuk menjaga martabat Pemberi Bantuan Hukum. Kode 
etik harus disusun secara tersendiri, karena walaupun fungsi dan perannya tidak jauh berbeda 
dengan Advokat pada umumnya, tetapi Pemberi bantuan Hukum punya karakter spesifi k yang 
berbeda. Oleh karena itu, Pemberi Bantuan Hukum harus memiliki kode etik tersendiri, setidak-

32 Prof. R. Subekti, 
Bunga Rampai Ilmu 
Hukum, Penerbit 
Alumni, Bandung, 
1992, hlm. 90-91.
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tidaknya setiap memiliki acuan yang digunakan untuk menjaga martabat Pemberi Bantuan Hukum 
di lembaganya masing-masing.

Dalam rangka menjaga kehormatan, martabat dan profesionalisme Pemberi Bantuan 
Hukum, menyusun kode etik dan perilaku sebagai pedoman dan acuan bagi Pemberi Bantuan 
Hukum melaksanakan tugas pemberian Bantuan Hukum. Untuk menegakkan kode etik dan 
perilaku, menyediakan mekanisme komplain bagi Penerima Bantuan Hukum yang tidak puas 
dengan pelayanan Bantuan Hukum yang diberikan, atau menemukan adanya dugaan pelanggaran 
etika yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum. Jika ada laporan pengaduan dari Penerima 
Bantuan Hukum, pimpinan membuat tim pemeriksa yang terdiri unsur pimpinan, Advokat, dan 
dosen. Tim bertugas menindaklanjuti pengaduan, meminta keterangan, menyusun laporan hasil 
pemeriksaan, dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan.

Selain mengajukan pengaduan ke Pemberi Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum juga 
dapat mengajukan komplain ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku pengawas 
program Bantuan Hukum.
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A. Pengantar

Kegiatan pendokumentasian merupakan kegiatan yang mem-punyai peranan penting dalam 
sebuah organisasi, baik lembaga negara, swasta, maupun bentuk organisasi lainnya termasuk di 
perguruan tinggi. Pendokumentasian merupakan sumber informasi dan sekaligus dapat menjadi 
dasar atau alat pengawasan yang sangat diperlukan oleh organisasi dalam melakukan kegiatan-
kegiatan organisasinya.

Kelemahan pendokumentasian kasus, telah menyebabkan LBH Kampus tidak lolos verifi kasi 
BPHN, rendah nilai akreditasi yang umumnya masuk kategori C dan kesulitan didalam mengklaim 
anggaran bantuan hukum. Mengingat banyaknya kegiatan dan data yang akan diperoleh selama 
kegiatan bantuan hukum, maka pendokumentasian yang baik harus dilakukan oleh LBH Kampus. 

Pendokumentasian pelayanan bantuan hukum bertujuan untuk:

1. Menyediakan informasi yang akurat dan cepat terkait dengan kegiatan pelayanan bantuan 
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hukum baik litigasi maupun nonlitigasi.
2. Sebagai sarana untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan ataupun tindakan 

yang telah dilakukan dalam rangka pelayanan bantuan hukum.
3. Menyediakan data atau bukti-bukti yang dibutuhkan secara administratif  dan legal formal se-

bagai bentuk pertanggungjawaban dalam memberikan pelayanan bantuan hukum.
4. Menyediakan data dan informasi yang dapat digunakan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, 

ataupun kegiatan ilmiah yang lain.

Ruang lingkup pendokumentasian pelayanan bantuan hukum meliputi beberapa hal sebagai 
berikut ini:

1. Data klien berupa identitas diri, dan masalah yang dihadapi
2. Data dan klasifi kasi kasus hukum yang ditangani oleh LBH Kampus
3. Riwayat pendampingan dan penanganan kasus. 
4. Catatan rapat-rapat, dan dokumen-dokumen hukum terkait dengan penanganan kasus (kepu-

tusan, kesepakan dalam proses perdamaian/mediasi, surat gugatan, jawaban, replik, duplik, 
kesimpulan, pengantar alat bukti, surat dakwa’an, surat tuntutan, surat pembelaan, keterangan 
saksi maupun ahli dan putusan pengadilan, dan lain).

5. Hasil kajian, penelitian atau publikasi lain terkait dengan pelayanan bantuan hukum yang dibe-
rikan LBH Kampus.

Kegiatan pendokumentasian bantuan hukum dilakukan oleh mahasiswa dibawah supervisi 
dosen. Secara reguler, penanggungjawab pendokumentasian memberikan laporan terkait dengan 
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data klien, dan perkembangan penanganan kasus kepada Advokat, dosen dan mahasiswa. Laporan 
itu penting agar dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi dan menyusun strategi pemberian bantuan 
hukum selanjutnya.

B. Form-Form Pelayanan Bantuan Hukum

Untuk memudahkan pendokumentasian, BPHN telah memberikan contoh formulir for-
mulir yang bisa digunakan dalam pendokumentasian pelayanan bantuan hukum, sebagai berikut :

• Formulir Permohona Bantuan Hukum
• Formulir Persetujuan Bantuan Hukum
• Formulir Penyaluran Dana Bantuan Litigasi
• Formulir Konsultasi Bantuan Hukum
• Formulir Sistematika Proposal Penelitian
• Formulir Sistematika Laporan akhir Penelitian
• Formulir Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Hukum
• Formulir Surat Permohonan Penyuluhan Hukum
• Formulir Surat Permohonan Drafting Hukum 
• Formulir Surat Pendampingan di Luar Pengadilan
• Laporan Realisasi Anggaran Bantuan Hukum
• Laporan Posisi Keuangan Bantuan Hukum
• Neraca Keuangan Bantuan Hukum
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• Formulir Negosiasi
• Formulir Mediasi 
• Formulir Konsiliasi
• Formulir Investigasi
• Formulir Proposal Pengajuan Program Bantuan Hukum
• Berita Acara Serah Terima
• Laporan Kinerja Pelaksanaan Bantuan Hukum
• Laporan Kinerja Pelaksanaan Bantuan Hukum
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FORMULIR PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

I. IDENTITAS PEMOHON
Nama : …………………………………………………..
Tempat/Tgl. Lahir : …………………………………………………..
Jenis Kelamin : …………………………………………………..
Alamat : …………………………………………………..
Pekerjaan : …………………………………………………..
Keterangan Miskin : SKTM/JAMKESMAS/GAKIN/Terlampir 

II. URAIAN SINGKAT POKOK PERSOALAN
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..

III. Demikian permohonan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk keperluan mendapat bantuan hukum.

…………………………, …………..……… 20….

    

      Pemohon

      (Nama Terang)
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FORMULIR PERSETUJUAN
BANTUAN HUKUM

Yang bertanda tangan di bawah ini …...........……………...…, yang berkedudukan di…………… Sesuai dengan permohonan bantuan hukum 
tertanggal ……………….. 

Atas nama : ……………………………………………………..............
Tempat/Tgl. Lahir : ……………………………………………………..............
Jenis Kelamin : ……………………………………………………..............
Alamat : ……………………………………………………..............
Pekerjaan : ……………………………………………………..............

Menurut peraturan, dalam waktu 3 x 24 Jam, selanjutnya ;
Memperhatikan : dst-nya
Menimbang : dst-nya
Mengingat : dst-nya
Memutuskan : Menerima/Menolak 

Permohonan Bantuan Hukum Saudara dengan pertimbangan sebagai berikut :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………, …………..………………. 20….
       Nama Organisasi Bantuan Hukum
       Stempel

       (Direktur Lembaga)



85BAB V - PENDOKUMENTASIAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM

FORMULIR PENYALURAN DANA 
BANTUAN HUKUM LITIGASI

Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Penyelenggara Bantuan Hukum yang berkedudukan di……
…………………………………………………………………………………………. 
I. Memperhatikan :    dst-nya
II. Menimbang :    dst-nya
III. Mengingat :   1.  UU No. 16 Tahun 2011  Tentang Bantuan Hukum

  2.  PP No. …  Tahun 20… Tentang …….
  3.  Peraturan Menteri No ….  Tentang Verifi kasi dan Akreditasi ….
  4.  Peraturan Menteri No ….  Tentang …….

IV. Memutuskan dan Menetapkan  : 
1. Nama Organisasi Bantuan Hukum   :  …………………………
2. Alamat      :  …………………………
3. No. Akreditasi      :  …………………………
4. Sesuai Proposal tertanggal   :  …………………………

Diberikan dana bantuan hukum sebesar .............. sebagaimana tertuang dalam kontrak No………………….., dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pemberian Bantuan Hukum diberikan sampai perkara selesai;
2. Dan, memiliki kekuatan hukum tetap baik tahap penyidikan, penuntutan dan/atau persidangan.
3. Tahapan penanganan perkara pidana, penyelidikan 10%, penyidikan 10%, pemerik-saan di pengadilan tingkat I 30% persidangan tingkat banding 20%, 

persidangan tingkat kasasi 20% dan tingkat PK 10%.
4. Tahapan penanganan perkara perdata, upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I 40%, putusan pengadilan tingkat banding 20%, putusan 

pengadilan tingkat kasasi (20%) dan putusan pengadilan tingkat PK 20%
5. Tahapan penanganan perkara TUN, pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan pengadilan tingkat I 40%, putusan pengadilan tingkat banding 20%, 

putusan pengadilan tingkat Kasasi 20% dan putusan pengadilan tingkat PK 20% 

V. Demikian, Formulir ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.                         …………………………, …………..………………. 20….
          Kuasa Pengguna Anggaran BPHN
          (………………………………..)
          NIP…………………………..
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FORMULIR KONSULTASI BANTUAN HUKUM

I.  DATA PEMOHON/KLIEN
1. Nama :   …………………………...........................................
2. Tempat / tanggal lahir :   …………………………...........................................
3. Jenis Kelamin :   …………………………...........................................
4. Kawin/belum kawin/duda/janda :   ………………………..................….............
5. Tempat tinggal (Alamat) :   …………………………...........................................
 Kelurahan/Desa :   …………………………...........................................
 Kecamatan :   …………………………...........................................
 Kabupaten/Kota :   …………………………...........................................
6. Pendidikan :   …………………………...........................................
7. Pekerjaan :   …………………………...........................................

II.  Pelaksanaan konsultasi hukum (tanggal/bulan/tahun) ……………………………………………………………………………….............…
III. Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya.  ……………………………………………………………………………….......…...
IV. Nasihat Yang diberikan Konsultan termasuk Aspek Yuridisnya. …………………………………………………………………………………
V.  Hasil akhir konsultasi ……………………………………………………………………………………………………………………….....
VI. Kesan konsultas atas tingkat pengetahuan/kesadaran hukum pemohon …………………………………………………………………………
VII.Pemohon/Klien
 Nama  :  ………………………………………………………….
 Tanda tangan :  ………………………………………………………….

VIII.Konsultan Hukum
 Nama  :  ………………………………………………………….
 Tanda tangan :  ………………………………………………………….

…………………………, …………..………………. 20….
         Mengetahui,

         (Nama Direktur OBH)
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FORMULIR 
SISTEMATIKA PROPOSAL PENELITIAN

I. Latar belakang

II. Permasalahan/Ruang lingkup

III. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

IV. Metode Penelitian

V. Tinjauan Teoritis/Konsepsional

VI. Tempat Penelitian

VII. Jangka Waktu Penelitian

VIII. Susunan Organisasi Tim Penelitian

…………………………, …………..………………. 20….

          Mengetahui,

          (Nama OBH)
          Direktur
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FORMULIR 
SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR PENELITIAN

BAB I  Pendahuluan

A. Latar belakang

B. Permasalahan/Ruang lingkup

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

D. Metode Penelitian

E. Tinjauan Teoritis/Konsepsional

F. Tempat Penelitian

G. Jangka Waktu Penelitian

H. Susunan Organisasi Tim Penelitian

BAB II  Tinjauan/Data Kepustakaan

BAB III Tinjauan/Data Lapangan

BAB IV Analisis

BAB V Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran
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FORMULIR 
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN HUKUM

Pada hari ini ........................ tanggal ................... bulan .................... tahun …...............…, (nama pemberi bantuan hukum) yang berkedudukan di 
…........…………………………… telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum berupa : 

a Jenis kegiatan :.....................................................................................................
b Jumlah peserta :…………………………………………………………………
c Jangka waktu pelaksanaan :...........………………………………………………
d Hasil/output kegiatan :……………………………………………………………
e. Jenis ketrampilan hukum yang telah didapatkan peserta : …………………………

…………………………, …………..………………. 20….

                Perwakilan Peserta  Nama Organisasi Bantuan Hukum

     (stempel)   (stempel)
   
    (……..........……………….)  (……............………………..)
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FORMULIR 
SURAT PERMOHONAN PENYULUHAN  HUKUM

Nomor :  ………………….

Perihal :  Penyuluhan Hukum

Kepada Yth :
Nama Organisasi Bantuan Hukum 
Di – Tempat

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama   :  ……………………….........................................….
2. Tempat / tanggal lahir :  ……………………….........................................….
3. Jenis Kelamin  :  ……………………….........................................….
4. Kawin/belum kawin/duda/janda :  …………………….............................…....….
5. Tempat tinggal (Alamat) :  ……………………….........................................….
 Kelurahan/Desa  :  ……………………….........................................….
 Kecamatan  :  ……………………….........................................….
 Kabupaten/Kota  :  ……………………….........................................….
6. Pendidikan  :  ……………………….........................................….
 Pekerjaan  :  ……………………….........................................….

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan untuk penyuluhan hukum dengan tema ....................... dalam rangka kegiatan ........................……

Demikian permohonan ini kami ajukan 
…………………………, …………..………………. 20….

         Pemohon,
         tanda tangan
         (Nama)
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FORMULIR 
SURAT PERMOHONAN DRAFTING  HUKUM

Nomor :  ………………….

Perihal :  Drafting Hukum

Kepada Yth :
Nama Organisasi Bantuan Hukum 
Di – Tempat

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama   :  ……………………….........................................….
2. Tempat / tanggal lahir :  ……………………….........................................….
3. Jenis Kelamin  :  ……………………….........................................….
4. Kawin/belum kawin/duda/janda :  …………………….............................…....….
5. Tempat tinggal (Alamat) :  ……………………….........................................….
6. Kelurahan/Desa  :  ……………………….........................................….
7. Kecamatan  :  ……………………….........................................….
8. Kabupaten/Kota  :  ……………………….........................................….
9. Pendidikan  :  ……………………….........................................….
10 Pekerjaan  :  ……………………….........................................….

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan untuk penyusunan/pembuatan drafting hukum dalam rangka kegiatan  : ........................……………
……………………...............................................................................................................................................................................................

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk disetujui     ………………………, ………..………………. 20….
          Pemohon,
      
          tanda tangan
          (Nama)
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Nama Kota, Tanggal,  20........
Nomor :  ………………….

Perihal :  Pendampingan di luar Pengadilan

Kepada Yth :
Nama Organisasi Bantuan Hukum 
Di – Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama   :  ……………………….........................................….
2. Tempat / tanggal lahir :  ……………………….........................................….
3. Jenis Kelamin  :  ……………………….........................................….
4. Kawin/belum kawin/duda/janda :  …………………….............................…....….
5. Tempat tinggal (Alamat) :  ……………………….........................................….
 Kelurahan/Desa  :  ……………………….........................................….
 Kecamatan  :  ……………………….........................................….
 Kabupaten/Kota  :  ……………………….........................................….
6. Pendidikan  :  ……………………….........................................….
 Pekerjaan  :  ……………………….........................................….

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan untuk pendampingan diluar pengadilan da-lam rangka kegiatan  : ........................…………………

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk disetujui    …………………………, …………..………………. 20….

       Pemohon,
      
       tanda tangan
       (Nama)
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[NAMA ORGANISASI PEMBERI BANTUAN HUKUM]
PROGRAM BANTUAN HUKUM

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BANTUAN HUKUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2013

Akun U r a i a n
TA. 2013 TA. 2012

Anggaran  Realisasi %-ase Anggaran  Realisasi %-ase 

4  PENERIMAAN 

41  Penerimaan dari APBN 

42  Penerimaan dari APBD 

43  Penerimaan dari Hibah 

  Jumlah Penerimaan 

5  PENGELUARAN 

51  Litigasi 

511  Perkara Pidana 

512  Perkara Perdata 

513  Perkara Tata Usaha Negara 

52  Non Litigasi 

521  Penyuluhan  

522  Konsultasi 

523  Investigasi 

524  Penelitian 

525  Mediasi 

526  Negosiasi 
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Akun U r a i a n
TA. 2013 TA. 2012

Anggaran  Realisasi %-ase Anggaran  Realisasi %-ase 

527  Pemberdayaan Masyarakat 

528  Pendampingan 

529  Drafting dokumen hukum 

53  Administrasi Umum 

  Jumlah Pengeluaran 

  Surplus/(Defi sit) Anggaran 

6  PEMBIAYAAN 

61  Pendapatan Diterima Dimuka 

62  Hutang kepada Pihak Ketiga

  SiLPA/(SiKPA) 

Lanjutan Tabel
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[NAMA ORGANISASI PEMBERI BANTUAN HUKUM]
PROGRAM BANTUAN HUKUM

LAPORAN POSISI KEUANGAN - PER 31 DESEMBER 2013

Akun U r a i a n
 TA. 2013  TA. 2012 Perubahan [+/(-)] 

Rp. Rp. %-ase 

1  ASET 

11  ASET LANCAR 

111  Kas dan setara kas 

112  Piutang Jangka Pendek 

113  Persediaan 

12  ASET NON LANCAR 

121  Aset Tetap 

122  Piutang Jangka Panjang 

123  Aset Tak Berwujud 

124  Aset Lainnya 

  JUMLAH ASET 
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Akun U r a i a n
 TA. 2013  TA. 2012 Perubahan [+/(-)] 

Rp. Rp. %-ase 

2  KEWAJIBAN 

21  Kewajiban Jangka Pendek 

22  Kewajiban Jangka Panjang 

  JUMLAH KEWAJIBAN 

3  EKUITAS 

31  Ekuitas  

  JUMLAH EKUITAS 

  JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 

an. Pimpinan OBH
Direktur Keangan

 

Tuan Fulan

Lanjutan Tabel
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[NAMA ORGANISASI PEMBERI BANTUAN HUKUM]
PROGRAM BANTUAN HUKUM

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BANTUAN HUKUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2013

Akun U r a i a n
TA. 2013 TA. 2012

Anggaran  Realisasi %-ase Anggaran  Realisasi %-ase 

4  PENERIMAAN 

41  Penerimaan dari APBN 

42  Penerimaan dari APBD 

43  Penerimaan dari Hibah 

  Jumlah Penerimaan 

5  PENGELUARAN 

51  Litigasi 

511  Perkara Pidana 

512  Perkara Perdata 

513  Perkara Tata Usaha Negara 

52  Non Litigasi 

521  Penyuluhan  

522  Konsultasi 

523  Investigasi 

524  Penelitian 

525  Mediasi 

526  Negosiasi 
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Akun U r a i a n
TA. 2013 TA. 2012

Anggaran  Realisasi %-ase Anggaran  Realisasi %-ase 

527  Pemberdayaan Masyarakat 

528  Pendampingan 

529  Drafting dokumen hukum 

53  Administrasi Umum 

  Jumlah Pengeluaran 

  Surplus/(Defi sit) Anggaran 

6  PEMBIAYAAN 

61  Pendapatan Diterima Dimuka 

62  Hutang kepada Pihak Ketiga

  SiLPA/(SiKPA) 

Lanjutan Tabel

an. Pimpinan OBH
Direktur Keangan

 

Tuan Fulan
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[NAMA ORGANISASI PEMBERI BANTUAN HUKUM]
PROGRAM BANTUAN HUKUM

NERACA KEUANGAN - UNTUK  PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2013

Akun U r a i a n
 TA. 2013  TA. 2012 Perubahan [+/(-)] 

Rp. Rp. %-ase 

1  ASET 

11  ASET LANCAR 

111  Kas dan setara kas 

112  Piutang Jangka Pendek 

113  Persediaan 

12  ASET NON LANCAR 

121  Aset Tetap 

122  Piutang Jangka Panjang 

123  Aset Tak Berwujud 

124  Aset Lainnya 

  JUMLAH ASET 

2  KEWAJIBAN 

21  Kewajiban Jangka Pendek 

22  Kewajiban Jangka Panjang 
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Akun U r a i a n
 TA. 2013  TA. 2012 Perubahan [+/(-)] 

Rp. Rp. %-ase 

  JUMLAH KEWAJIBAN 

3  EKUITAS 

31  Ekuitas  

  JUMLAH EKUITAS 

  JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 

Lanjutan Tabel

an. Pimpinan OBH
Direktur Keangan

 

Tuan Fulan
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FORMULIR NEGOSIASI

Pada hari ini ........................ tanggal ................... bulan .................... tahun …...............…, telah dilaksanakan negosiasi …………................ 
antara ......................... yang beralamat di ..................................... yang selanjutnya disebut dengan PIHAK I dengan ......................... yang beralamat 
di ..................................... yang selanjutnya disebut PIHAK II dalam perkara ....................................................................................................

Adapun butir-butir kesepakatan negosiasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut :
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

   PIHAK PERTAMA   PIHAK KEDUA 

      tanda tangan    tanda tangan

  (………......…..........………….)  (…………......................…………..)

NEGOSIATOR

tanda tangan

(…………………………..)
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FORMULIR MEDIASI

Pada hari ini ........................ tanggal ................... bulan .................... tahun …...............…, telah dilaksanakan mediasi …………................ antara 
......................... yang beralamat di ..................................... yang selanjutnya disebut dengan PIHAK I dengan ......................... yang beralamat di ...
.................................. yang selanjutnya disebut PIHAK II dalam perkara ....................................................................................................

Adapun butir-butir kesepakatan mediasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut :
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

   PIHAK PERTAMA   PIHAK KEDUA 

      tanda tangan    tanda tangan

  (………......…..........………….)  (…………......................…………..)

MEDIATOR

tanda tangan

(…………………………..)
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FORMULIR KONSILIASI

Pada hari ini ........................ tanggal ................... bulan .................... tahun …...............…, telah dilaksanakan konsiliasi …………................ antara 
......................... yang beralamat di ..................................... yang selanjutnya disebut dengan PIHAK I dengan ......................... yang beralamat di .....
................................ yang selanjutnya disebut PIHAK II dalam perkara ....................................................................................................

Adapun butir-butir kesepakatan konsiliasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut :
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

   PIHAK PERTAMA   PIHAK KEDUA 

      tanda tangan    tanda tangan

  (………......…..........………….)  (…………......................…………..)

KONSILIATOR

tanda tangan

(…………………………..)
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FORMULIR INVESTIGASI

Pada hari ini ........................ tanggal ................... bulan .................... tahun …...............…, telah dilaksanakan investigasi …………................ 
antara ......................... yang beralamat di ..................................... yang selanjutnya disebut dengan PIHAK I dengan ......................... yang beralamat 
di ..................................... yang selanjutnya disebut PIHAK II dalam perkara ....................................................................................................

Adapun butir-butir kesepakatan konsiliasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut :
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

   PIHAK PERTAMA   PIHAK KEDUA 

      tanda tangan    tanda tangan

  (………......…..........………….)  (…………......................…………..)

INVESTIGATOR

tanda tangan

(…………………………..)
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FORMULIR PROPOSAL
PENGAJUAN PROGRAM BANTUAN HUKUM

Nama Organisasi Bantuan Hukum : …………………………………………

Alamat    : …………………………………………

Nama Program   : …………………………………………

Tujuan Program   : …………………………………………

Deskripsi Program   : ...................................................................... 

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

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

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

 

Target Pelaksanaan   : …………………………………………

Output Yang diharapkan  : …………………………………………

Jadwal Pelaksanaan   : …………………………………………

Rincian Biaya Program  : …………………………………………

[Nama Organisasi Bantuan Hukum]

Stempel basah

…………………………………
Direktur
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BERITA ACARA SERAH TERIMA
.............................................................................

Pada hari ini ........................ tanggal ................... bulan .................... tahun …...............…, kami  ................................................  yang beralamat 
di ................................................  dengan nomor akreditasi ................, sesuai dengan :

1. UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
2. PP No. … Tahun 20… Tentang …….
3. Peraturan Menteri No…. Tentang Verifi kasi dan Akreditasi ….
4. Peraturan Menteri No…. Tentang …….

telah melaksanakan kegiatan berupa : ....................................................................................(terlampir disampaikan, misal : daftar hadir kegiatan/foto 
kegiatan/bahan presentasi/foto copy proposal)

Dalam rangka kegiatan bantuan hukum yang beralamat di :

Waktu  : .......................................................................................................................

Demikian berita acara serah terima dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pihak Terkait/Saksi :

1. ..................................... ......................................
2. .................................... .....................................

[Nama Organisasi Bantuan Hukum]
Stempel basah

…………………………………
Direktur
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Akun U r a i a n

TA. 2013 TA. 2012

Anggaran  Realisasi %-ase format seperti

 Jumlah  Satuan  Rp.  Jumlah  Satuan  Rp.  Jumlah  Satuan  Rp. tahun 2013

4  PENERIMAAN tahun 

41  Penerimaan dari APBN paket 

42  Penerimaan dari APBD paket 

43  Penerimaan dari Hibah  

  Jumlah Penerimaan  

5  PENGELUARAN 

51  Litigasi perkara 

511  Perkara Pidana perkara 

512  Perkara Perdata perkara 

513  Perkara Tata Usaha Negara perkara 

52  Non Litigasi paket 

521  Penyuluhan  paket 

522  Konsultasi paket 

523  Investigasi paket 

524  Penelitian paket 

525  Mediasi  paket 

526  Negosiasi  paket 

[NAMA ORGANISASI PEMBERI BANTUAN HUKUM]
PROGRAM BANTUAN HUKUM

LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2013
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Akun U r a i a n

TA. 2013 TA. 2012

Anggaran  Realisasi %-ase format seperti

 Jumlah  Satuan  Rp.  Jumlah  Satuan  Rp.  Jumlah  Satuan  Rp. tahun 2013

527  Pemberdayaan Masyarakat  paket 

528  Pendampingan  paket 

529  Drafting dokumen hukum  paket 

53  Administrasi Umum paket 

  Jumlah Pengeluaran  

  Surplus/(Defi sit) Anggaran  

6  PEMBIAYAAN  

61  Pendapatan Diterima Dimuka 

62  Hutang kepada Pihak Ketiga paket 

  SiLPA/(SiKPA) 

an. Pimpinan OBH
Direktur Keangan

 

Tuan Fulan

Lanjutan Tabel
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Akun U r a i a n

TA. 2013 TA. 2012

Format Sama Anggaran  Realisasi %-ase 

tahun 2012  Jumlah  Satuan  Rp.  Jumlah  Satuan  Rp.  Perkara  Rp.

4  PENERIMAAN 1 tahun 50,000,000 1 tahun 40,000,000 100% 80%

41  Penerimaan dari APBN 1 paket 20,000,000 1 paket 20,000,000 100% 100%

42  Penerimaan dari APBD 3 paket 30,000,000 3 paket 45,000,000 100% 150%

43  Penerimaan dari Hibah   100,000,000   105,000,000  105%

  Jumlah Penerimaan         

5  PENGELUARAN 

51  Litigasi 10 perkara 50,000,000 10 perkara 50,000,000 100% 100%

511  Perkara Pidana 5 perkara 25,000,000 5 perkara 25,000,000 100% 100%

512  Perkara Perdata 2 perkara 10,000,000 2 perkara 10,000,000 100% 100%

513  Perkara Tata Usaha Negara 1  perkara 5,000,000 1 perkara 5,000,000 100% 100%

52  Non Litigasi 9 paket 20,000,000 9 paket 20,000,000 100% 100%

521  Penyuluhan  1 paket 4,000,000 1 paket 4,000,000 100% 100%

522  Konsultasi 1 paket 2,000,000 1 paket 2,000,000 100% 100%

523  Investigasi 1 paket 2,000,000 1 paket 2,000,000 100% 100%

524  Penelitian 1 paket 2,000,000 1 paket 2,000,000 100% 100%

525  Mediasi 1  paket 2,000,000 1 paket 2,000,000 100% 100%

526  Negosiasi 1  paket 2,000,000 1 paket 2,000,000 100% 100%

[NAMA ORGANISASI PEMBERI BANTUAN HUKUM]
PROGRAM BANTUAN HUKUM

LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2013
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Akun U r a i a n

TA. 2013 TA. 2012

Format Sama Anggaran  Realisasi %-ase 

tahun 2012  Jumlah  Satuan  Rp.  Jumlah  Satuan  Rp.  Perkara  Rp.

527  Pemberdayaan Masyarakat 1  paket 2,000,000 1 paket 2,000,000 100% 100%

528  Pendampingan 1  paket 2,000,000 1 paket 2,000,000 100% 100%

529  Drafting dokumen hukum 1  paket 2,000,000 1 paket 2,000,000 100% 100%

53  Administrasi Umum 1 paket 45,000,000 1 paket 29,000,000 100% 64%

  Jumlah Pengeluaran   115,000,000   99,000,000  86%

  Surplus/(Defi sit) Anggaran   (15,000,000)   6,000,000   

6  PEMBIAYAAN         

61  Pendapatan Diterima Dimuka       -    -     

62  Hutang kepada Pihak Ketiga 1 paket 5,000,000 -    -   N/A N/A

  SiLPA/(SiKPA)  (10,000,000) -    6,000,000   

an. Pimpinan OBH
Direktur Keangan

 

Tuan Fulan

Lanjutan Tabel
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Profil LembagaProfil Lembaga

THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER (ILRC) adalah organisasi non pemerintah yang konsen pada reformasi 
pendidikan hukum. Pada masa transisi menuju demokrasi, Indonesia menghadapi masalah korupsi, minimnya jaminan 
hak azasi manusia (HAM) di tingkat legislasi, dan lemahnya penegakan hukum. Masalah penegakan hukum membutuh-
kan juga budaya hukum yang kuat di masyarakat. Faktanya kesadaran di tingkat masyarakat sipil masih lemah begitu 
juga kapasitas untuk mengakses hak tersebut. Ketika instrumen untuk mengakses hak di tingkat masyarakat tersedia, 
tetapi tidak dilindungi oleh negara seperti hukum adat tidak dilindungi, negara mengabaikan untuk menyediakan bantuan 
hukum. Peran Perguruan Tinggi khususnya fakultas hukum sebagai bagian dari masyarakat sipil menjadi penting untuk 
menyediakan lulusan fakultas hukum yang berkualitas dan mengambil bagian di berbagai profesi yang ada, seperti 
birokrasi, institusi-institusi negara, peradilan, akademisi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil. Mereka juga mem-
punyai posisi yang legitimate untuk memimpin pembaharuan hukum. Di dalam hal ini, kami memandang pendidikan 
hukum mempunyai peranan penting untuk membangun budaya hukum dan kesadaran hak masyarakat sipil.

Pendirian ILRC merupakan bagian keprihatinan kami atas pendidikan hukum yang tidak responsif terhadap 
permasalahan keadilan sosial. Pendidikan hukum di Perguruan Tinggi cenderung membuat lulusan fakultas hukum 
menjadi profi t oriented lawyer dan mengabaikan pemasalahan keadilan sosial. Walaupun Perguruan Tinggi mempunyai 
instrument/institusi untuk menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat miskin, tetapi mereka 
melakukannya untuk maksud-maksud yang berbeda. 
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Masalah-masalah yang terjadi diantaranya: 
(1) Lemahnya paradigma yang berpihak kepada masyarakat miskin, keadilan sosial dan HAM; 

(2) Komersialisasi Perguruan Tinggi dan lemahnya pendanaan maupun sumber daya manusia di Lembaga Konsultasi 
dan Bantuan Hukum (LKBH) dan Pusat Hak Azasi Manusia (HAM); 

(3) Pendidikan Hukum tidak mampu berperan, ketika terjadi konfl ik hukum oleh karena perbedaan norma antara hukum 
yang hidup di masyarakat dan hukum negara.

Karena masalah tersebut, maka ILRC bermaksud untuk mengambil bagian di dalam reformasi pendidikan hukum.

VISI DAN MISI
Misi ILRC adalah 
“Memajukan HAM dan keadilan sosial di dalam pendidikan hukum”. 

Sedangkan misi ILRC adalah ; 

(1) Menjembatani jarak antara Perguruan Tinggi dengan dinamika sosial; 

(2) Mereformasi pendidikan hukum untuk memperkuat perspektif keadilan sosial; 

(3) Mendorong Perguruan Tinggi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk terlibat di dalam reformasi hukum 
dan keadilan sosial.
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Struktur Organisasi
PENDIRI/BADAN PENGURUS:

Dadang Trisasongko (Ketua), 

Renata Arianingtyas (Sekretaris), 

Sony Setyana (Bendahara), 

Prof. Dr. Muhamad Zaidun, SH (Anggota), 

Prof. Soetandyo Wignjosoebroto (Anggota), 

Uli Parulian Sihombing (Anggota).

BADAN EKSEKUTIF:

Uli Parulian Sihombing (Direktur), 

Siti Aminah (Program Manajer), 

Muhammad Khoirur Roziqin (Staff Program), 

Evi Yuliawaty (Keuangan), 

Aris Mutaqien (Administrasi).

Alamat :  Jl. Tebet Utara IIB No. 4B Jakarta, Indonesia

Telp/Fax :  +62 21 3275 77753 , +62 21 9382 1173   /  +62 21 8379 8646

E-mail  :  ilrc-indonesia@cbn.net.id

Website  :  www.mitrahukum.org
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Profil LembagaProfil Lembaga
 Pendidikan Hukum Klinis adalah sebuah metode pembelajaran hukum yang banyak diadopsi dalam pendidikan hukum 
di berbagai negara, untuk mendidik dan menyiapkan praktisi hukum yang kompeten, profesional, dan memiliki komitmen ter-
hadap keadilan. Melalui metode Pendidikan Hukum Klinis mahasiswa hukum belajar tentang pengetahuan praktis (practical 
knowledge), keahlian (skill) dan nilai-nilai (value) untuk memberikan pelayanaan kepada masyarakat berdasarkan pada nilai-
nilai keadilan sosial (social justice).
 Untuk meningkatkan kualitas sarjana hukum, dan dalam rangka meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat, maka 
diperlukan upaya yang serius, terencana, dan melibatkan jejaring yang luas untuk mengadopsi dan menerapkan metode pen-
didikan hukum klinis di perguruan tinggi di Indonesia. 
 Assosiasi Pendidikan Hukum Klinis (APKHI) dibentuk dan didirikan di Jakarta pada  bulan Pebruari 2013, yang kemu-
dian disahkan secara hukum di Jogjakarta pada Desember tahun 2013. APHKI merupakan perkumpulan para praktisi Pendi-
dikan Hukum Klinis di Indonesia yang saat ini memiliki 17 anggota dari Fakultas Hukum di seluruh Indonesia, baik perguruan 
tinggi negeri maupun swasta.

VISI
Mewujudkan sarjana hukum yang kompeten, profesional dan mempunyai komitmen terhadap keadilan melalui 
pengembangan sistem pendidikan hukum klinis

Asosiasi ini mempunyai misi :
1. Mempromosikan mengembangkan dan mengoptimalkan pendidikan hukum klinis sebagai metode pembelajaran 

dalam pendidikan hukum; 
2. Meningkatkan kapasitas anggota dalam mengelola program pendidikan hukum klinis dan bantuan hukum;
3. Mengkonsolidasikan dan memperkuat jaringan pendidikan hukum klinis, baik ditingkat lokal, nasional, regional mau-

pun internasional;
4. Merumuskan standar pelaksanaan program pendidikan hukum klinis di perguruan tinggi, dan mendorong pembaru-

an kurikulum pendidikan hukum yang berbasis pendidikan hukum klinis
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PROGRAM-PROGRAM
• Penelitian
• Pendidikan dan Pelatihan, melalui pelatihan metode CLE, beasiswa dan magang antar kampus
• Advokasi kebijakan, khususnya advokasi kurikulum fakultas hukum dan bantuan hukum
• Membangun standard layanan LKBH Kampus
• Diseminasi Informasi
• Jaringan kerja (nasional, regional dan internasional)
• Penggalangan dana

Badan Pengurus :
Ketua : 

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H

Anggota Badan Pengurus: 

Ispurwandoko Susilo, SH, M.Hum., H. Aberan, S.H., M.H., Rinaldi Amrullah, S.H., Dr.Jamin Ginting, S.H.,M.H., 
Leni Widi Mulyani, S.H., Dr.Amir Ilyas, S.H., M.H., Sofyan Arief,S.H, M.Hum, Yessy Kusumadewi,S.H.

Anggota Kehormatan : 

Nandang Sutrisno (UII Yogyakarta), 

Bruce Lasky (BABSEA),

Uli Parulian Sihombing (ILRC)

Sekretariat APHKI 
LKBH FH Universitas Islam Indonesia 

Jl Lawu No 3 Kota Baru, Yogyakarta 55224 

Telp/ Fax : 0274-566723  |  website : www.aphki.or.id
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Profil LembagaProfil Lembaga

OUR MISSION

The Open Society Foundations work to build vibrant and tolerant societies whose governments are accountable and 
open to the participation of all people.

We seek to strengthen the rule of law; respect for human rights, minorities, and a diversity of opinions; democratically 
elected governments; and a civil society that helps keep government power in check.

We help to shape public policies that assure greater fairness in political, legal, and economic systems and safeguard 
fundamental rights.

We implement initiatives to advance justice, education, public health, and independent media.

We build alliances across borders and continents on issues such as corruption and freedom of information.

Working in every part of the world, the Open Society Foundations place a high priority on protecting and improving the 
lives of people in marginalized communities.

 The Open Society Foundations  The Open Society Foundations 
work to build vibrant and tolerant work to build vibrant and tolerant 
democracies whose governments democracies whose governments 
are accountable to their citizens.are accountable to their citizens.
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OUR VALUES
We believe in fundamental human rights, dignity, and the rule of law.

We believe in a society where all people are free to participate fully in civic, economic, and cultural life.

We believe in addressing inequalities that cut across multiple lines, including race, class, gender, sexual orientation, and 
citizenship.

We believe in holding those in power accountable for their actions and in increasing the power of historically excluded 
groups.

We believe in helping people and communities press for change on their own behalf.

We believe in responding quickly and fl exibly to the most critical threats to open society.

We believe in taking on controversial issues and supporting bold, innovative solutions that address root causes and 
advance systemic change.

We believe in encouraging critical debate and respecting diverse opinions

Contact OSJI
Tifa Foundation Indonesia
Jl. Jaya Mandala II No. 14E Menteng Dalam
Jakarta, 12870 INDONESIA
Phone: +62-021-829-2776   |   Fax: +62-021-837-83648
Website: www.tifafoundation.org 
   www.opensocietyfoundations.org


