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KATA PENGANTAR
THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER (ILRC)

Indonesia Legal Resource Center (ILRC) , bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Bantuan 
Hukum Indonesia (YLBHI) dan Assosiasi APIK Indonesia atas dukungan IDLO (International 
Development Law Development), untuk memperkuat akses keadilan terhadap kelompok 

marjinal melalui organisasi bantuan hukum mengadakan kegiatan penguatan kapasitas paralegal 
di Indonesia.  Paralegal telah diakui sebagai bagian organisasi bantuan hukum sebagai penyedia 
jasa bantuan hukum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang 
Bantuan Hukum. Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah mengeluarkan Peraturan 
Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal, yang kemudian Mahkamah 
Agung Republik Indonesia (MARI) mencabut Pasal 11 dan 12 Permenkumham tersebut tentang 
peran paralegal dalam bidang litigasi dan non-litigasi. 

Tetapi norma standar paralegal dan ketentuan pelatihan paralegal di dalam Permenkumham 
Nomor 1 Tahun 2018 masih tetap berlaku. Kemudian juga, terdapat kebutuhan untuk memperluas 
pengetahuan teori dan praktek dari paralegal tentang bantuan hukum struktural (BHS), bantuan 
hukum gender struktural (BHGS) dan pendidikan hukum klinis. Modul ini mencoba menggunakan 
pendekatan BHS, BHGS dan pendidikan hukum klinis sebagai pisau analisis dan metode dalam 
pemberian bantuan hukum untuk masyarakat marjinal, sehingga fasilitator dalam pelatihan paralegal 
tingkat dasar dapat mendorong peserta pelatihan paralegal memahami BHS, BHGS dan pendi-
dikan hukum klinis. Kemudian, peserta pelatihan dapat memiliki pengetahuan praktek dalam 
pemberian bantuan hukum seperti pendokumentasian, menyusun fakta-fakta kasus, dan lain-lain.

Modul pelatihan paralegal ini juga merekomendasikan menggunakan metode pelatihan untuk 
orang dewasa (andragogy), yang diharapkan bisa memudahkan fasilitator untuk mencapai 
tujuan-tujuan pelatihan paralegal. Kemudian juga, peserta paralegal lebih adaptif dalam mengikuti 
pelatihan paralegal. Selanjutnya, peserta pelatihan paralegal diasumsikan memiliki pengetahuan 
kerja-kerja paralegal di lapangan dan pelaksanaan pelatihan paralagel lebih banyak meng-update 
dan tukar pengetahuan dan pengalaman tentang kerja-kerja paralegal.

Modul pelatihan paralegal ini masih jauh dari sempurna, sehingga tidak tertutup untuk memper-
baiki modul ini di masa depan. Terima kasih kepada para penulis atas kontribusi penulisan materi 
modul pelatihan paralegal ini, dan juga kepada semua pihak yang sudah memberikan masukan 
atas modul ini. 

Jakarta,  24 Oktober 2018

Uli Parulian Sihombing
Direktur Ekesekutif Indonesia Legal Resource Center (ILRC)
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KATA PENGANTAR
INTERNATIONAL DEVELOPMENT LAW ORGANIZATION (IDLO)

R ule of Law Fund (RoLF) merupakan program kerjasama antara Pemerintah Belanda dan 
Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan 
sektor hukum dan keadilan di Indonesia dan juga mempromosikan tata hukum di tingkat 

regional. Program  dengan jangka waktu 2015-2019 ini dikelola oleh International Development 
Law Organization (IDLO) yang bekerjasama dengan mitra-mitra dari NGO-NGO yang melakukan 
advokasi hukum di Indonesia dan beberapa Universitas di Belanda. Dalam rentang pelaksanaan 
program sejak tahun 2015 – 2019, Program RoLF diharapkan dapat mencapai tiga sasaran utama 
pencapaian program antara lain: 1) diperkuatnya kapasitas lembaga-lembaga sektor peradilan 
dalam mengharmonisasi dan menyelaraskan tindakan-tindakan yang diambil; 2) meningkatnya 
pengetahuan dan kapasitas penyedia layanan peradilan, hukum dan paralegal untuk peningkatan 
kualitas penyediaan layanan; dan 3) dukungan terhadap penyusunan proses reformasi kebijakan 
dan hukum melalui praktik-praktik dan jejaring baru.

Paralegal merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pencapaian akses terhadap 
keadilan di Indonesia, terutama dalam hal pemberian bantuan hukum dan melakukan pember-
dayaan hukum bagi masyarakat. Dengan keterbatasan jumlah advokat dan penyebarannya di 
Indonesia dan lebih spesifik lagi terbatasnya jumlah advokat yang memberikan bantuan hukum, 
akses masyarakat miskin dan rentan untuk mendapatkan bantuan hukum juga menjadi sangat 
terbatas. Paralegal yang latar belakangnya bukan dari sarjana hukum, namun hidup di tengah 
masyarakat miskin yang membutuhkan, diharapkan dapat menjadi ujung tombak bagi tercapainya 
akses terhadap keadilan.

IDLO bekerjasama dengan Indonesia Legal Resource Center (ILRC), Yayasan Lembaga Bantuan 
Hukum Indonesia (YLBHI) dan Asosiasi LBH APIK bekerjasama dalam suatu konsorsium untuk 
melaksanakan Program “Peningkatan Akses Terhadap Keadilan melalui Penguatan Kapasitas dan 
Layanan Bantuan Hukum”. Salah satu strategi utamanya adalah menjadikan pelatihan paralegal 
sebagai salah satu kegiatan yang mendukung perluasan dan peningkatan kualitas layanan 
bantuan hukum. Melalui pelatihan paralegal diharapkan kapasitas dan pengetahuan paralegal dalam 
membantu permasalahan hukum di masyarakat dapat ditingkatkan. 

Modul paralegal yang disusun oleh ILRC yang bekerjasama dengan anggota konsorsium dan juga 
berbagai pihak ini sangatlah penting sebagai referensi dalam pelaksanaan pelatihan-pelatihan 
yang dilakukan oleh berbagai organisasi bantuan hukum maupun lembaga-lembaga lain yang 
bergerak di bidang advokasi bersama masyarakat. Pengalaman ketiga lembaga dalam melakukan  
klinik hukum bersama Pusat-Pusat Bantuan Hukum Kampus (ILRC), bantuan hukum struktural 
(YLBHI) dan bantuan hukum structural berbasis gender (Asosiasi LBH APIK) menjadikan modul 
ini kaya dengan pengalaman ketiga lembaga dalam gerakan bantuan hukum di Indonesia, terutama 
pengalaman bekerja dengan paralegal-paralegal di komunitas.

Semoga ke depannya modul ini dapat menjadi sumbangsih dalam pembangunan hukum di 
Indonesia yang lebih adil dan inklusif.

Nisa Istiani
Program Manager – Rule of Law Fund
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BAGIAN I 
PENGANTAR MODUL

A. Latarbelakang

P emberdayaan hukum dan bantuan hukum saling terkait erat. Pemberdayaan hukum 
yaitu kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan hukum untuk mendapat-
kan keadilan dan memastikan hak dasarnya terpenuhi, tidak mungkin dilakukan tanpa 

bantuan profesi hukum. Namun, akses, ketersediaan atau hambatan geografis menyebabkan 
kelompok masyarakat rentan dan miskin tidak mendapatkan bantuan dari seorang profesi 
hukum. Salah satu upaya untuk mengatasinya adalah mengisi kekurangan ketersediaan 
profesi hukum, melalui paralegal, sekaligus memberdayakan komunitas/masyarakat untuk 
mengklaim hak-hak dasarnya.  

Secara umum pengertian Paralegal adalah “seseorang yang bukan Advokat, tetapi mengetahui 
masalah hukum dan advokasi hukum”. Sedangkan YLBHI mendefinisikan paralegal sebagai 
“seorang yang bukan Advokat tetapi mempunyai kemampuan dan pemahaman dasar tentang 
hukum dan HAM, memiliki keterampilan yang memadai, serta mempunyai kemampuan dan 
kemauan untuk mendayagunakan pengetahuannya itu untuk memfasilitasi perwujudan hak 
hak asasi masyarakat miskin” .

Sebelum lahirnya UU Bantuan Hukum, istilah Paralegal tidak ditemukan dalam satupun 
peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengakuan peran mereka dalam memberikan 
bantuan hukum berasal dari komunitasnya sendiri. UU Bantuan Hukum mengakui peran para-
legal, dosen dan mahasiswa sebagai bagian dari pemberi bantuan hukum, yang direkrut dan 
dididik oleh organisasi bantuan hukum. Dan pasca UU Bantuan Hukum, sebagian OBH telah 
merekrut paralegal dan melakukan pendidikan paralegal dengan beragam bentuk dan tingkatan. 
Paralegal sendiri  telah memberikan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. 

Diakuinya peran paralegal tidak terlepas dari Strategi Nasional Akses Keadilan (SNAK) 2009-
2014 yang  merekomendasikan perlunya UU Bantuan Hukum untuk memperluas akses 
keadilan. UU Bantuan Hukum mengakui paralegal sebagai salah satu pelaksana pemberi 
bantuan hukum. Kebijakan negara terkait paralegal berlanjut dalam SNAK 2016-2019, 
khususnya untuk “Program peningkatan kapasitas dan kualitas organisasi bantuan hukum”, 
yang terdiri dari Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Bantuan Hukum dan Pengembangan 
sistem penilaian bantuan hukum berbasis kualitas pelayanan. Salah satu pelaksanaannya adalah 
dengan disahkannya Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian 
Bantuan Hukum (Permen Paralegal).  Permen Paralegal ini mengatur akreditasi dan verikasi 
paralegal, pelatihan, dan pengawasan yang diletakkan pada OBH yang merekrut paralegal, 
dan negara dalam hal ini menerima pencatatan nama-nama paralegal yang disupervisi 
masing-masing organisasi pemberi bantuan hukum. 
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Permen Paralegal menetapkan kualifikasi Paralegal yaitu :

a. kemampuan memahami kondisi wilayah dan kelompok-kelompok kepentingan dalam 
masyarakat; 

b. kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia, 
dan hak-hak lain yang dilindungi oleh hukum; dan 

c. keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap 
masyarakat lemah untuk mendapatkan haknya. 

Untuk mencapai kualifikasi tersebut paralegal wajib mengikuti pelatihan yang  diselenggarakan 
oleh: (a) Pemberi bantuan hukum; (b) perguruan tinggi; (c) lembaga swadaya masyarakat 
yang memberikan bantuan hukum; dan/atau (d) lembaga pemerintah yang menjalankan 
fungsinya di bidang hukum, setelah mendapatkan persetujuan dari BPHN. Sedangkan 
Pelatihan Paralegal terdiri dari  tingkat dasar; dan tingkat lanjutan. Selain pelatihan, dapat 
pula mengikuti pelatihan khusus lain untuk meningkatkan keterampilan bagi paralegal. Dan 
materi kurikulum paralegal dapat  dikembangkan untuk menampung kekhasan daerah dan 
kekhususan ruang lingkup kerja pemberi bantuan hukum. 

YLBHI sejak tahun 1980an bekerjasama dengan LBH Kantor  telah menyelenggarakan penyu-
luhan-penyuluhan hukum bagi kelompok masyarakat miskin sebagai usaha untuk meningkatkan 
kesadaran hukum dan kemampuan mereka untuk membela diri serta memperjuangkan hak-
hak dan kepentingannya yang sah secara hukum. YLBHI menetapkan konsep dan pola yang 
baku untuk penyuluhan hukum dalam kebijakan internalnya.  Seperti pendidikan hukum untuk 
pemuka informal, yang terdiri dari mahasiswa, pemuka masyarakat, pekerja sosial LSM. 
Peserta umumnya adalah orang-orang yang memiliki pengalaman langsung dalam menangani 
kasus-kasus kolektif seperti penggusuran tanah, pencemaran lingkungan, perburuhan dan 
sebagainya. Selain itu juga menyelenggarakan Praktek Magang Hukum Nasional (LBH Jakarta, 1985), 
Pendidikan dan Pengembangan Bantuan Hukum (LBH Bandung,1983), untuk 7 (tujuh) 
fakultas hukum di Bandung,  Penataran Tenaga Penyuluh Hukum (YLBHI,1984), Kalabahu 
(LBH Jakarta, LBH Yogyakarta, 1985) dan Pelatihan Hukum untuk Buruh (LBH Bandung,1983).  
Walau tidak menggunakan istilah pendidikan paralegal, konsep dan pola penyuluhan hukum 
LBH YLBHI memiliki pola dan ruang lingkup kegiatan paralegal. Baru pada tahun 1990an istilah 
pendidikan paralegal mulai digunakan sebagai proses pendidikan pada masyarakat miskin 
dan buta hukum. Selanjutnya paralegal LBH YLBHI memiliki dua bentuk hubungan, pertama, 
berhungungan dengan masyarakat/komunitasnya untuk membangun kesadaran akan hak-
hak dasarnya, dan hubungan dengan LBH sebagai penghubung antara masyarakat dan LBH, 
sekaligus membantu Pengacara Publik LBH untuk menyelesaikan kasus yang menimpa komu-
nitasnya.  

Asosiasi LBH Apik Indonesia telah menyelenggarakan pelatihan paralegal di kelompok-kelompok 
rentan dan kelompok tereklusi yang mendapatkan kekerasan berbasis gender dan terhambat 
akses hak dasarnya. Asosiasi LBH Apik Indonesia bekerjasama dengan anggota-anggotanya 
yaitu LBH Apik di Aceh, Medan, Pontianak, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, 
Banten, Makasar, Jakarta, NTB, NTT, Yogyakarta dan Papua menyelenggarakan pendidikan 
paralegal secara sistematis. 
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Misalkan, LBH Apik Jakarta memberikan pelatihan paralegal kepada komunitas Ibu Rumah 
Tangga (IRT), Asisten Rumah Tangga (ART), Perempuan Penyandang Disabilitas, HIV Aid dan 
Pekerja Seks (PS) di wilayah Jabodetabek. Paralegal bekerja berbasis kewilayahan di 
masing-masing Posko Paralegal. Peserta pelatihan direkrut melalui proses penjangkauan 
(outreach) dan peserta Sekolah Pelopor Keadilan (SPK). Materi pelatihan paralegal yang 
diberikan sesuai dengan model BHGS yaitu membangun persfektif keadilan jender, hak-hak 
perempuan, dan memberikan bantuan hukum khususnya untuk kasus kekerasan berbasis 
jender.

ILRC telah menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas untuk LKBH Kampus termasuk 
mendorong keterlibatan mahasiswa di LKBH Kampus sebagai bagian dari metode Pendidikan 
Hukum Klinis. Peserta pelatihan berasal dari mahasiswa, yang dalam proses selanjutnya akan 
bergabung di LKBH Kampus. Materi yang diberikan berkaitan erat dengan peran LKBH Kampus 
dalam pendidikan hukum klinis dan peran mahasiswa dalam memberikan bantuan hukum.

Ketiga model bantuan hukum tersebut tidak terhubung satu sama lain, dan belum sinergis 
dalam pemenuhan akses keadilan. Materi pelatihan paralegal yang mencakup perspektif 
keadilan sosial yang lebih luas, seperti bantuan hukum berbasis gender, bantuan hukum 
struktural, dan pendekatan hukum klinis, belum diberikan untuk setiap pelatihan paralegal 
yang diselenggarakan masing-masing jaringan. Untuk itu perlu dibangun modul pelatihan 
paralegal yang memuat materi BHS, BHGS dan Pendidikan Hukum Klinis. 

B. Tujuan Penyelenggaraan Pelatihan

1) Memperbanyak jumlah paralegal yang bekerja bersama jaringan YLBHI, Asosiasi LBH 
Apik Indonesia dan LKBH Kampus dalam memenuhi hak keadilan masyarakat miskin 
dan kelompok rentan;

2) Paralegal memiliki pengetahuan BHS, BHGS, dan pendekatan hukum klinis untuk 
memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan rentan

3) Membangun jaringan kerja paralegal dengan jaringan YLBHI, Asosiasi LBH Apik Indonesia 
dan LKBH Kampus melalui bantuan hukum.

C. Hasil Yang Diharapkan

1) Materi dalam modul pelatihan paralegal tingkat dasar untuk Bantuan Hukum Struktural, 
Bantuan Hukum Gender Struktural dan Pendidikan Hukum Klinis, diterapkan dalam 
pelatihan paralegal di YLBHI, Asosiasi LBH Apik dan LKBH Kampus;

2) Adanya pertemuan-pertemuan paralegal di setiap provinsi untuk membangun dalam 
memenuhi sinergi dan kerjasama OBH dalam pemenuhan akses keadilan melalui 
bantuan hukum.
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D. Proses Penyusunan Modul

Proses penyusunan modul paralegal ini dilakukan melalui serangkaian diskusi bersama 
jaringan OBH, khususnya anggota koalisi, yaitu  melalui : (1) Penyusunan materi modul 
pelatihan yang dapat digunakan untuk setiap model pelatihan paralegal yaitu dua materi 
yaitu : Pengantar Memahami Keadilan Sosial; dan Akses Keadilan Melalui Bantuan Hukum; (2) 
Penulisan materi oleh anggota koalisi, dan penyuntingan oleh ILRC; dan (3) Pemberian 
masukan atas draft dari penulis, OBH dan Ahli.

E. Kurikulum Pelatihan

Tujuan Umum : Memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada masyarakat termasuk 
mahasiswa tentang keadilan sosial, akses keadilan dan cara pemenuhan hak bantuan hukum.

Tujuan Khusus :

1. Memberikan  pengetahuan dan pemahaman dasar tentang keadilan sosial dan akses 
keadilan   

2. Memperkenalkan metode metode bantuan hukum yaitu BHS, BHGS dan Pendidikan 
Hukum Klinis.

3. Memberikan ketrampilan dasar dalam memberikan konsultasi hukum dan penyuluhan 
komunitas

Tujuan tersebut selanjutnya disusun dalam kurikulum sebagai berikut :

TUJUAN POKOK BAHASAN JPL = 45’

MODUL 1 : ORIENTASI PELATIHAN

1. Seluruh komponen pelatihan 
dapat saling mengenal satu sama 
lain 

2. Peserta dan fasilitator saling 
memahami cara-cara yang dibutuh-
kan untuk mencapai harapan dan 
menghindari kekhawatiran.

3. Peserta menyepakati aturan bersama 
dalam pelatihan

1. Perkenalan

2. Harapan dan kekhawatiran

3. Membangun kesepakatan  aturan 
pembelajaran 

3 JPL



6 The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)

MODUL 2 : PENGANTAR MEMAHAMI KEADILAN SOSIAL

1. Peserta dapat menguraikan penger-
tian keadilan 

2. Peserta dapat menyebutkan jenis 
jenis keadilan dan contohnya  

3. Peserta dapat menyebutkan 
jenis-jenis hak konstitusional yang 
dijamin dalam konstitusi

4. Peserta dapat menguraikan pen-
gertian kelompok minoritas dan 
rentan

5. Peserta dapat menjelaskan penting-
nya kebijakan inklusi sosial

1. Pengertian keadilan

2. Jenis jenis keadilan 

3. Hak konstitusional dan kewa-
jiban  negara dalam mendistri-
busikan sumber daya;

4. Perlindungan terhadap kelompok 
minoritas dan rentan

5. Kebijakan inklusi sosial 

4  JPL

MODUL 3 : AKSES KEADILAN MELALUI BANTUAN HUKUM

1. Menguraikan pengertian akses 
keadilan

2. Menyebutkan minimal 3 (tiga) 
perbedaan antara probono system 
dan legal aid system)

3. Menyebutkan jenis-jenis bantuan 
hukum dan nama-nama LBH yang  
memberikan bantuan hukum

4. Menyebutkan siapa saja, tugas dan 
fungsi penyedia bantuan hukum

1. Pengertian dan Ruang Lingkup 
Akses Keadilan

2. Perbedaan antara system probono 
dan system bantuan hukum

3. Jenis-Jenis Bantuan Hukum

4. Penyedia Bantuan Hukum, tugas 
dan fungsinya

4 JPL

MODUL 4 :  MEMBERIKAN KONSULTASI HUKUM

1. Peserta dapat menerapkan alur 
dalam memberikan konsultasi 
hukum

2. Peserta dapat menyebutkan hal-
hal yang tidak boleh/tidak pantas 
dalam memberikan konsultasi 
hukum

3. Peserta dapat melakukan simulasi 
konsultasi hukum 

1. Alur memberikan konsultasi 
hukum

2. Etika dalam memberikan 
konsultasi hukum

3. Simulasi konsultasi hukum 

6 JPL
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MODUL 5 : PENDIDIKAN HUKUM KOMUNITAS (STREET LAW)
1. Peserta dapat menjelaskan kom-

ponen Pendidikan Hukum Klinis
2. Peserta dapat menyebutkan minimal 

2 manfaat penyuluhan hukum
3. Peserta dapat melakukan simulasi 

penyuluhan hukum
4. Peserta dapat melakukan evaluasi 

atas dirinya, dan sebayanya dalam 
melakukan simulasi/praktek 
langsung penyuluhan hukum

1. Pendidikan Hukum Klinis
2. Perencanaan pendidikan hukum 

komunitas
3. Simulasi/Praktek pendidikan 

hukum komunitas
4. Evaluasi Pendidikan hukum 

klinis

8 JPL

MODUL 6 : EVALUASI

1. Peserta memberikan  umpan balik 
dan melakukan penilaian terhadap 
keseluruhan jalannya proses belajar, 
alokasi waktu, bahan ajar, materi 
yang disampaikan, dukungan fasili-
tator dan narasumber serta tehnis 
penyelenggaraan pelatihan

2. Mengetahui sejauh mana efektivi-
tas dan manfaat pelatihan untuk 
menjadi bahan masukan peningka-
tan dan penyempurnaan kegiatan 
serupa

3. Mengetahui tingkat pemahaman 
peserta terhadap seluruh materi 
yang disampaikan selama proses 
pelatihan.

1. Proses pelatihan
2. Materi pelatihan
3. Dukungan fasilitator, narasum-

ber dan peserta
4. Fasilitas penyelenggaraan pela-

tihan

2  JPL

MODUL 7 : RENCANA TINDAK LANJUT

Peserta mampu menyusun rencana ke-
giatan yang akan dilakukan pascapela-
tihan, baik secara individu maupun 
berkelompok untuk menindaklanjuti 
hasil pelatihan

Rencana dan agenda kegiatan 
paralegal pascapelatihan

1 JPL
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F.  Metode Pelatihan

Metode pelatihan yang digunakan dalam pelatihan ini adalah metode Pendidikan Orang 
Dewasa (POD), yang mengedepankan proses saling berbagi pengetahuan dan pengalaman 
antar peserta. Metode dalam setiap modul menggunakan pendekatan interaktif, reflektif dan 
dialogis, yaitu melalui :

1. Ceramah Singkat

2. Permainan

3. Diskusi Kelompok

4. Membaca Mandiri

5. Curah Pendapat

6. Simulasi

7. Role Play

G.  Perencanaan dan Pelaksanaan Pelatihan

Sebelum pelaksanaan pelatihan, selain mempersiapkan materi pelatihan, penting untuk dilakukan 
tahap perencanaan. Hal –hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

n. Memilih Tempat

Sebaiknya pilih tempat yang mudah diakses peserta, atau jika dilaksanakan di tempat yang 
jauh, koordinasikan dan pastikan peserta dapat berangkat bersama ke tempat pelatihan. 
Pilihlah, ruang yang memungkinkan dilakukan pelatihan partisipatif.  Jika terdapat peserta 
yang memiliki kebutuhan khusus, maka sediakan juga ruang atau fasilitas yang berkaitan 
dengan kebutuhan khusus peserta. Demikianhalnya dengan kebutuhan perempuan yang 
sedang menyusui dan membawa batita.

Untuk pelatihan ini dibutuhkan satu ruang dengan 30 orang dan penataan ruang pelatihan 
berbentuk U untuk memudahkan peserta saling berinteraksi. Di belakang disediakan meja 
untuk meletakan bahan bacaan, lembar tugas dan alat-alat yang dibutuhkan untuk setiap 
sessinya.

peralatan
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n.  Memilih Narasumber dan Fasilitator

Pilihlah narasumber yang memiliki pengetahuan yang baik tentang keadilan sosial, hak 
keadilan dan bantuan hukum. Lakukan komunikasi atau rapat persiapan untuk menya-
makan persepsi terhadap modul pelatihan ini, dan bagaimana narasumber dapat 
memenuhi capaian dari setiap materi yang akan disampaikan atau difasilitasinya.

Untuk modul ini, dibutuhkan 3 (tiga) narasumber, yaitu :

1. Materi Keadilan Sosial
2. Pemenuhan hak bantuan hukum melalui sistem bantuan hukum (legal aid)
3. Pemenuhan hak bantuan hukum melalui sistem pro bono

Dan pilihlah fasilitator yang memiliki pengalaman dalam mengelola pelatihan untuk orang 
dewasa, dan memahami issue keadilan sosial, hak atas keadilan dan bantuan hukum. Jika 
memungkinkan, gunakanlah dua orang fasilitator yang bekerja sebagai satu tim, bekerja 
bersama selama pelatihan berlangsung. Fasilitator dibantu oleh satu tim kerja kepani-
tiaan yang terdiri dari notulen, dokumentator, penanggungjawab peralatan dan penanggung 
jawab administrasi.

n.  Pemilihan dan Mengenali Kebutuhan Peserta

Penyelenggaraan pelatihan paralegal ini menyasar tiga jaringan bantuan hukum yaitu 
YLBHI, Asosiasi LBH Apik Indonesia dan Jaringan LKBH Kampus. Sehingga pemilihan 
peserta diberikan kepada OBH yang bersangkutan atau berdasarkan rekomendasi yang 
diberikan ketiga jaringan tersebut. Namun, dalam pelatihan ini, kriteria peserta yaitu :

1. Belum pernah mengikuti pelatihan paralegal

2. Dapat membaca dan menulis

3. Dapat berbahasa Indonesia

4. Direkomendasikan oleh OBH

5. Bersedia bekerja dengan OBH untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat 
miskin, minoritas dan rentan

6. Bersedia mengikuti pelatihan paralegal dari awal hingga selesai 

7. Untuk mahasiswa telah menyelesaikan matakuliah hukum acara

Selain kriteria peserta, hal penting lain adalah menetapkan apa yang menjadi kebutuhan 
peserta. Fasilitator atau penyelenggara untuk melihat lebih jauh kondisi terkini dari 
pengetahuan, pemahaman, sikap, dan keterampilan peserta terhadap topik dan substansi 
pelatihan. Salah satu metode adalah dengan melakukan pre test atau curah pendapat. 
Berangkat dari informasi itulah maka kebutuhan dan harapan peserta dapat dikenali. 
Selain itu penyelenggara atau fasilitator dapat pula mengenalinya dari masalah-masalah 
yang secara khusus dihadapi oleh peserta di wilayah kerjanya masing-masing.
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n.  Menentukan Jadwal atau Agenda Pelatihan

Alokasi waktu pelatihan sebaiknya dibuat sesuai kebutuhan modul dan sistimatika. 
Ketergesa-gesaan dalam penyelenggaraan pelatihan tidak direkomendasikan. Modul ini 
dirancang untuk 3 hari.

n.  Perangkat Pelatihan

Perangkat pelatihan sebaiknya disiapkan oleh penyelenggara sebelum pelaksanaan pelatihan. 
Selain alat tulis menulis seperti spidol, flipchart, kertas metaplan dan perekat; penyeleng-
gara sebaiknya juga menyiapkan perangkat yang dibutuhkan pada sesi-sesi tertentu 
seperti sesi bermain peran, sesi presentasi, simulasi dan lainnya. Perangkat pelatihan, 
termasuk juga bahan bacaan  rujukan yang tersedia  akan sangat membantu kelancaran 
acara pelatihan.

n.  Kebijakan Afirmatif

Selain mainstreaming kebutuhan penyandang disabilitas dan perempuan, penyelenggara 
pelatihan ini wajib memberikan kebijakan afirmatif, berupa :

a. Transportasi,akomodasi dan fasilitas lain untuk pengasuh/pendamping batita yang 
dibawa oleh ibu

b. Transportasi,akomodasi dan fasilitas lain untuk pendamping khusus bagi penyandang 
disabilitas

c. Waktu untuk menyusui atau memompa ASI

H.  Alur Pelatihan
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Modul ini disusun berdasarkan alur diatas untuk memenuhi pencapaian tujuan pelatihan 
sendiri. Namun dikarenakan setiap jaringan telah memiliki modul pelatihan paralegal 
dengan ciri khasnya masing-masing, maka hanya 2 materi persfektif yaitu (1) Pengantar 
Memahami Keadilan Sosial; dan (2) Akses Keadilan Melalui Bantuan Hukum, yang wajib 
diberikan di setiap jaringan, sedangkan materi kekhususan menjadi kewenangan 
organisasi yang bersangkutan. Alur dalam modul ini diberikan untuk pendidikan 
paralegal mahasiswa di LKBH Kampus. 

 
 
 
 
 

I. Jadwal Yang Disarankan 
Jadwal yang disarankan dibawah ini adalah untuk pendidikan paralegal mahasiswa di 
LKBH Kampus, untuk waktu 3 (tiga) hari pelatihan. Untuk jadwal di LBH Apik dan YLBHI 
menyesuaikan dengan materi kekhususan masing-masing LBH. 

Waktu Materi Pokok Bahasan/Kegiatan  PIC 
HARI I 

08.00 - 09.00 Registrasi Panitia 
09.00 - 09.30 Pembukaan 

Laporan Ketua panitia 
Sambutan  

Panitia 

09.30 - 10.00 Rehat Kopi Panitia 
10.00 - 12.00 Kuliah Umum : Keadilan Sosial dan Akses 

Keadilan 
Narasumber 

12.00-13.00 ISHOMA Panitia 
13.00-15.00 Perkenalan 

Harapan dan kekhawatiran  
Membangun iklim belajar  

Fasilitator 

15.00 -15.30 Rehat Kopi Panitia 
15.30-17.00 Pengantar Memahami Keadilan Sosial Fasilitator 
HARI II 

•Pembukaan
•Perkenalan
•Harapan dan 

Kekhawatiran
•Kesepakatan 

Pembelajaran

ORIENTASI 
PELATIHAN

•Pengantar 
Memahami 
Keadilan Sosial

•Akses Keadilan 
Melalui Bantuan 
Hukum

MATERI 
PERSPEKTIF

•Konsultasi 
Hukum

•Pendidikan 
Hukum 
Komunitas 
(Street Law)

PENGETAHUAN 
DAN KETRAMPILAN

•RTL
•Evaluasi
•Penutupan

EVALUASI DAN RTL

Modul ini disusun berdasarkan alur diatas untuk memenuhi pencapaian tujuan pelatihan sendiri. 
Namun dikarenakan setiap jaringan telah memiliki modul pelatihan paralegal dengan ciri khasnya 
masing-masing, maka hanya 2 materi persfektif yaitu (1) Pengantar Memahami Keadilan Sosial; 
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dan (2) Akses Keadilan Melalui Bantuan Hukum, yang wajib diberikan di setiap jaringan, sedang-
kan materi kekhususan menjadi kewenangan organisasi yang bersangkutan. Alur dalam modul ini 
diberikan untuk pendidikan paralegal mahasiswa di LKBH Kampus.

I. Jadwal Yang Disarankan

Jadwal yang disarankan dibawah ini adalah untuk pendidikan paralegal mahasiswa di LKBH 
Kampus, untuk waktu 3 (tiga) hari pelatihan. Untuk jadwal di LBH Apik dan YLBHI menyesuaikan 
dengan materi kekhususan masing-masing LBH.

Waktu Materi Pokok Bahasan/Kegiatan PIC

HARI I

08.00 - 09.00 Registrasi Panitia

09.00 - 09.30 Pembukaan

Laporan Ketua panitia

Sambutan 

Panitia

09.30 - 10.00 Rehat Kopi Panitia

10.00 - 12.00 Kuliah Umum : Keadilan Sosial dan Akses 
Keadilan

Narasumber

12.00-13.00 ISHOMA Panitia

13.00-15.00 Perkenalan
Harapan dan kekhawatiran 
Membangun iklim belajar 

Fasilitator

15.00 -15.30 Rehat Kopi Panitia

15.30-17.00 Pengantar Memahami Keadilan Sosial Fasilitator

HARI II

08.00 - 09.00 Review Hari I Fasilitator

09.00 - 10.30 Pengertian dan Ruang Lingkup Akses 
Keadilan

- Sistem Pro Bono di Indonesia (Peradi)
- Sistem Bantuan Hukum (legal Aid) di 

Indonesia (LBH/LKBH/Kanwil Dep-
kumham)

Fasilitator

Panel Narasumber 

10.30 - 11.00 Rehat Kopi Panitia
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11.00 - 12.30 Penyedia Bantuan Hukum 
(Advokat,Dosen,Mahasiswa dan Paralegal)

Fasilitator

12.30 -13.30 ISHOMA Panitia

13.30 -15.30 Alur pemberian konsultasi hukum
Etika pemberian konsultasi hukum

Fasilitator

15.30-17.00 Simulasi Konsultasi Hukum Fasilitator

17.00-21.00 Pendidikan Hukum Klinis

Penyusunan Rencana Pengajaran dan 
Pembuatan Alat Alat/Materi Ajar)

Fasilitator

HARI III

08.00 - 09.00 Persiapan pemberangkatan ke komunitas Fasilitator

09.00 - 12.00 Praktek Street Law Fasilitator 

12.00 - 13.00 ISHOMA Panitia

13.00 -15.00 Refleksi Street Law Fasilitator

15.00 -15.30 Rehat Kopi Panitia

15.30 - 16.30 Evaluasi 
Rencana Tindak Lanjut 

Fasilitator

16.30 – 17.00 Penutupan Panitia

17.00 – 19.00 ISHOMA Panitia
19.00 – 21.00 Malam keakraban (pilihan) Panitia



MODUL PELATIHAN PARALEGAL TINGKAT DASAR
BANTUAN HUKUM STRUKTURAL, BANTUAN HUKUM GENDER STRUKTURAL DAN

PENDIDIKAN HUKUM KLINIS

13The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)

BAGIAN II 
MODUL 

PELATIHAN
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BAGIAN II 
MODUL PELATIHAN

A. PANDUAN UNTUK FASILITATOR 

P elatihan ini mencoba menerapkan konsep pendidikan orang dewasa (androgogi). 
Pembelajaran atau Pendidikan Orang Dewasa dikenal dengan istilah Andragogi, 
sebagai lawan dari pedagogi (pendidikan anak-anak). Andragogi berasal dari bahasa 

latin Andro yang berarti orang dewasa dan agogos yang berarti memimpin atau membimbing. 
Jadi andragogi adalah ilmu bagaimana memimpin atau membimbing orang dewasa atau ilmu 
mengajar orang dewasa. Pendidikan orang dewasa menekankan  para peserta untuk belajar dan 
memproduksi pengetahuan-pengetahuan dari pengalaman mereka sendiri, bukan hapalan teori, 
kaidah dan rumusan-rumusan yang dibuat oleh orang lain. Fasilitator dan peserta harus meman-
dang bahwa setiap peserta telah memiliki pengetahuan dan pengalaman atau “tidak kosong” 
ketika mengikuti pelatihan. Pelatihan hanya menjadi alat untuk mengkontruksi pengetahuan yang 
telah mereka miliki, dan berdialog dengan sesama peserta pelatihan yang lain. 

1. Prinsip Prinsip Pendidikan Orang Dewasa

Pendidikan orang dewasa memiliki prinsip yang membedakannya dengan jenis pendidikan yang 
lain. Prinsip pendidikan orang dewasa tersebut, dapat menciptakan suasana pembelajaran yang 
efektif dan efisien. Prinsip tersebut seperti diringkas oleh InaSafe dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Prinsip kemitraan 

Prinsip kemitraan menjamin terjalinnya kemitraan di antara fasilitator dan peserta. Dengan 
demikian peserta tidak diperlakuan sebagai siswa tetapi sebagai mitra belajar sehingga hubungan 
yang mereka bangun bukanlah hubungan yang bersifat memerintah, tetapi hubungan yang 
bersifat membantu, yaitu pengajar akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu 
proses belajar peserta pelatihan.

b. Prinsip pengalaman nyata

Prinsip pengalaman nyata menjamin berlangsungnya kegiatan pembelajaran pendidikan 
orang dewasa terjadi dalam situasi kehidupan yang nyata. Kegiatan pembelajaran pendidikan 
orang dewasa tidak berlangsung di kelas atau situasi yang simulatif, tetapi pada situasi yang 
sebenarnya.

c. Prinsip kebersamaan 

Prinsip kebersamaan menuntut digunakannya kelompok dalam kegiatan pembelajaran pendi-
dikan orang dewasa untuk menjamin adanya interaksi yang maksimal di antara peserta dengan 
difasilitasi fasilitator.
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d. Prinsip partisipasi

Prinsip partisipasi adalah untuk mendorong keterlibatan peserta secara maksimal dalam 
kegiatan pembelajaran orang dewasa, dengan fasilitas dari peserta. Dalam kegiatan pembela-
jaran pendidikan orang dewasa semua peserta harus terlibat atau mengambil bagian secara 
aktif dari seluruh proses pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 
pembelajaran.

e. Prinsip kemandirian 

Prinsip ini mendorong peserta untuk memiliki kebebasan dalam mencari tujuan pembelajaran. 
Pembelajaran orang dewasa berusaha untuk menghasilkan manusia independen mampu 
memainkan peran subjek atau aktor, kebutuhan untuk prinsip kemandirian.

f. Prinsip kesinambungan

Prinsip yang menjamin adanya kesinambungan dari materi yang dipelajari sekarang dengan 
materi yang telah dipelajari di masa yang lalu dan dengan materi yang akan dipelajari di waktu 
yang akan datang. Dengan prinsip ini maka akan terwujud konsep pendidikan seumur hidup 
dalam pendidikan orang dewasa.

g. Prinsip manfaat 

Prinsip manfaat menjamin bahwa apa yang dipelajari dalam pendidikan orang dewasa adalah 
sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan oleh peserta. Orang dewasa akan siap untuk belajar 
manakala dia menyadari adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Kesadaran terhadap kebu-
tuhan ini mendorong timbulnya minat untuk belajar, dan karena rasa tanggung jawabnya 
sebagai orang dewasa maka timbul kesiapan untuk belajar.

h. Prinsip kesiapan 

Prinsip kesiapan menjamin kesiapan mental maupun kesiapan fisik dari peserta untuk dapat 
melakukan kegiatan pembelajaran. Orang dewasa tidak akan dapat melakukan kegiatan 
pembelajaran manakala dirinya belum siap untuk melakukannya, apakah itu karena belum 
siap (fisiknya atau belum siap mentalnya).

i. Prinsip lokalitas

Prinsip lokalitas menjamin adanya materi yang dipelajari bersifat spesifik local. Generalisasi dari 
hasil pembelajaran dalam pendidikan orang dewasa akan sulit dilakukan. Hasil pendidikan 
orang dewasa pada umumnya merupakan kemampuan yang spesifik yang akan dipergunakan 
untuk memecahkan masalah peserta pada tempat mereka masing-masing, pada saat sekarang 
juga. Kemampuan tersebut tidak dapat diberlakukan secara umum menjadi suatu teori, dalil, 
atauprinsip yang dapat diterapkan dimana saja, dan kapan saja. Hasil pembelajaran sakarang 
mungkin sudah tidak dapat lagi dipergunakan untuk memecahkan masalah yang sama dua atau 
tiga tahun mendatang. Demikian pula hasil pembelajaran tersebut tidak dapat diaplikasikan 
dimana saja, tetapi harus diaplikasikan di tempat peserta sendiri karena hasil pembelajaran 
tersebut diproses dari pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh peserta.
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j. Prinsip keterpaduan

Prinsip keterpaduan menjamin adanya integrasi atau keterpaduan materi pendidikan orang 
dewasa. Rencana pembelajaran dalam pendidikan orang dewasa harus meng-cover materi-materi 
yang sifatnya terintegrasi menjadi suatu kesatuan materi yang utuh, tidak partial atau 
terpisah-pisah.

2. Ragam Cara dan Media Memfasilitasi 

Untuk mengajak peserta berlatih berpikir tentang sesuatu, berdiskusi bersama-sama, dan mem-
bantu peserta menemukan kesimpulan atau jawaban, fasilitator sebaiknya menguasai berbagai 
ragam cara atau metode pembahasan sebuah materi. Metode penyampaian berfungsi intrumen-
tal yaitu hanya sebagai alat, namun penggunaan metode yang tepat akan memudahkan peserta 
mencapai tujuan pembelajaran. Semakin banyak ragam ketrampilan memfasilitasi yang dikuasai 
maka akan semakin baik ia dalam memfasilitasi, dan akan mempengaruhi kemampuan peserta 
untuk memahami dan menangkap substansi dari setiap sesi. Berikut ragam cara untuk mengelo-
la sesi pelatihan yang disarikan HuMA dalam Manual Pelatihan Hukum Kritis, Bagi Pendamp-
ing Hukum Rakyat, sebagai berikut :
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Untuk memudahkan mengelola  sesi pelatihan dalam modul ini dirancang dengan 
menggunakan siklus sebagai berikut : 

a. Pembukaan, merupakan awal bagi fasilitator untuk menyampaikan tujuan sesi 
materi yang akan dibahas. Pada pembukaan ini, fasilitator dapat mengantarkan 
peserta untuk memasuki materi/sub materi yang akan dibahas dalam sesi tersebut. 

b. Mengalami, peserta diajak ‘mengalami’ hal-hal yang ingin disampaikan dalam 
materi. Proses mengalami dapat dikemas dalam bentuk permainan, bermain peran 
ataupun menonton film yang berkaitan dengan materi. Selain untuk memasuki materi 
bahasan, proses ini ditujukan untuk melakukan pemanasan. 

c. Mengurai, adalah proses untuk menggali bagaimana pengetahuan, pengalaman dan 
pendapat peserta terhadap proses mengalami. Dari proses mengurai akan muncul 
pertanyaan-pertanyaan kunci. 

d. Menganalisa, adalah proses untuk menganalisis pertanyaan-pertanyaan kunci. 
Proses ini dapat dilakukan dengan ragam diskusi kelompok. 

e. Presentasi, adalah proses untuk mempresentasikan hasil diskusi peserta. Presentasi 
dapat disampaikan dengan cara yang lain. Misalkan dengan menggunakan metaplan, 
talkshow, bazar keliling atau lainnya.  

f. Mengukuhkan, adalah proses untuk mengukuhkan proses pembelajaran. 
Pengukuhan dapat dilakukan oleh narasumber yang sengaja diundang dalam 
pelatihan tersebut, oleh fasilitator atau oleh peserta sendiri. Dengan demikian 
ceramah dari narasumber berfungsi sebagai pembanding/rujukan/pembenaran dari 
pengetahuan yang telah diproduksi oleh peserta.  

g. Penutup, adalah proses untuk menyimpulkan hasil pembelajaran pada setiap sesi. 

Demikian halnya, jika siklus dimulai dengan ceramah dari narasumber, tahapan tersebut 
dapat ditukar ke arah sebalinya. Siklus ini sebaiknya dikuasai oleh fasilitator agar 
pencapaian tujuan pembelajaran dan waktu yang dialokasikan dapat dikelola dengan 
baik.  

RAGAM 
CARA  & 
MEDIA 

MEMFASIL
ITASI

CURAH PENDAPAT 
(Tulisan,Lisan, dan Gerak)

DISKUSI KELOMPOK 
(Diskusi terfokus, Studi 
kasus, Rapat Kumbang)

SIMULASI 
(Bermain peran, 
Teater/Drama)

VISUAL 
(foto,gambar) BAHAN CETAK (Cerita 

kasus,Lembar fakta, 
Berita,dll)

BAHAN BACAAN 
(buku,makalah,

point presentasi)

AUDIO VISUAL 
(slide,video 

dokumenter, atau film)

Untuk memudahkan mengelola  sesi pelatihan dalam modul ini dirancang dengan menggunakan 
siklus sebagai berikut :

a. Pembukaan, merupakan awal bagi fasilitator untuk menyampaikan tujuan sesi materi yang 
akan dibahas. Pada pembukaan ini, fasilitator dapat mengantarkan peserta untuk memasuki 
materi/sub materi yang akan dibahas dalam sesi tersebut.

RAGAM CARA 
DAN MEDIA 

MEMFASILITASI
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b. Mengalami, peserta diajak ‘mengalami’ hal-hal yang ingin disampaikan dalam materi. Proses 
mengalami dapat dikemas dalam bentuk permainan, bermain peran ataupun menonton film 
yang berkaitan dengan materi. Selain untuk memasuki materi bahasan, proses ini ditujukan 
untuk melakukan pemanasan.

c. Mengurai, adalah proses untuk menggali bagaimana pengetahuan, pengalaman dan 
pendapat peserta terhadap proses mengalami. Dari proses mengurai akan muncul 
pertanyaan-pertanyaan kunci.

d. Menganalisa, adalah proses untuk menganalisis pertanyaan-pertanyaan kunci. Proses ini 
dapat dilakukan dengan ragam diskusi kelompok.

e. Presentasi, adalah proses untuk mempresentasikan hasil diskusi peserta. Presentasi dapat 
disampaikan dengan cara yang lain. Misalkan dengan menggunakan metaplan, talkshow, 
bazar keliling atau lainnya. 

f. Mengukuhkan, adalah proses untuk mengukuhkan proses pembelajaran. Pengukuhan dapat 
dilakukan oleh narasumber yang sengaja diundang dalam pelatihan tersebut, oleh fasilitator 
atau oleh peserta sendiri. Dengan demikian ceramah dari narasumber berfungsi sebagai 
pembanding/rujukan/pembenaran dari pengetahuan yang telah diproduksi oleh peserta. 

g. Penutup, adalah proses untuk menyimpulkan hasil pembelajaran pada setiap sesi.

Demikian halnya, jika siklus dimulai dengan ceramah dari narasumber, tahapan tersebut dapat 
ditukar ke arah sebalinya. Siklus ini sebaiknya dikuasai oleh fasilitator agar pencapaian tujuan 
pembelajaran dan waktu yang dialokasikan dapat dikelola dengan baik. 

Metode dan langkah-langkah dalam modul pelatihan ini bersifat rujukan, fasilitator dapat 
mengembangkan metode dan langkah langkah pemberian materi pelatihan, sepanjang tujuan dan 
pokok bahasan setiap materi akan tercapai. 

3. Sikap Fasilitator

Dalam memfasilitasi pelatihan, terdapat sikap yang perlu dimiliki dan sikap yang perlu dijauhi 
fasilitator, sebagai berikut :

Sikap yang perlu dimiliki Sikap yang perlu dijauhi

1. Empati

•    Mencoba melihat situasi, sebagaimana 
peserta melihatnya;

•     Mempertimbangkan segala masalah 
dari sisi pengelihatan peserta;

•    Ikut merasakan apa yang dirasakan 
peserta

1. Keinginan menggurui.

Sikap menggurui dapat dirasakan oleh peserta 
sebagai meremehkan. “Ungkapan Anda salah, 
yang benar adalah...” Pernyataan itu akan 
menempatkan peserta dalam posisi diserang.

Dalam hal peserta yang ‘keliru’ berpendapat, 
upaya memperbaikinya tidak perlu dengan 
menyalahkan tetapi memberikan alternatif 
penawaran.



18 The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)

2. Wajar

•    Bersikap jujur, apa adanya, terus 
terang, dan terbuka;

•    Dengan sadar menghindari keinginan 
mengajari;

•    Mengungkapkan tanggapan secara 
tulus.

2. Keinginan menonjolkan diri

Keinginan menonjolkan diri akan menghalangi 
peserta untuk berpartisipasi lebih jauh dalam 
pelatihan. Penonjolan diri seorang fasilitator 
akan mengingkari semangat pelatihan parti-
sipatif karena fasilitator akan mendominasi 
jalannya pelatihan.

3. Menghargai peserta

•    Berpandangan positif terhadap 
peserta;

•    Menyatakan kehangatan, perhatian, 
dan penghargaan;

•    Menghargai perasaan, pengalaman, 
dan kemampuan peserta.

3. Memposisikan diri sebagai orang yang 
ahli

Fasilitator tidak perlu terpancing untuk men-
jawab semua pertanyaan peserta, dan seakan-akan 
tahu segala hal. Peserta akan lebih tertantang 
untuk melontarkan pertanyaan, dan fasilitator 
bisa melemparkan kembali pertanyaan tersebut 
kepada peserta lain. Tampilkan situasi prob-
lematik yang memancing peserta untuk beradu 
pendapat.

4. Hadir bersama peserta

•    Memperhatikan terus-menerus 
perkembangan peserta;

•    Menyertai peserta dalam segala 
keadaan;

•    Melibatkan diri dengan peserta;

•    Tidak menonjolkan diri sendiri;

•    Tidak mendominasi pembicaraan;

•    Memberi kesempatan bagi peserta 
untuk aktif;

•    Memberi kesempatan untuk menya-
takan pendapat secara merata.

4. Kerap memotong pembicaraan peserta

•    Ketika peserta sedang bicara, terutama 
ketika sedang menyatakan pendapatn-
ya, fasilitator tidak perlu memotong-
nya. Terlebih lagi dengan memperlihat-
kan mimik yang tidak sabar. 

•    Jika pembicaraan peserta tersebut 
bertele-tele sehingga membuat peserta 
lainnya mulai bosan, fasilitator bisa 
menyelanya, tapi dengan memilih cara 
yang taktis.
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5. Membuka diri

•    Terbuka terhadap pengalaman, pendi-
rian, dan pendapat yang berbeda;

•     Membuka hal-hal baru yang diperoleh 
dari peserta;

•    Percaya bahwa orang lain bisa benar.

6. Bertengkar dengan peserta

•    Seringkali peserta menyanggah 
pendapat fasilitator dan memperlihat-
kan ketidakpuasannya secara terbuka. 
Fasilitator tak perlu terpancing untuk 
berdebat dan bertengkar.

•    Untuk menghindarinya, fasilitator bisa 
melemparkan kembali pertanyaan atau 
pendapat dari peserta tersebut kepada 
peserta lainnya untuk ditanggapi, sebe-
lum akhirnya ditarik konklusinya.

•    Perdebatan yang bertele-tele, terlebih 
lagi jika tidak menyentuh substansi per-
masalahan, akan menjemukan peserta 
lainnya.

4. Metode Evaluasi

a. Permainan

b. Quiz atau curah pendapat akhir sessi

c. Evaluasi mandiri peserta melalui papan ekpresi, penilaian Tim Evaluasi peserta, dan 
menjawab mandiri pertanyaan kunci dalam bahan bacaan  

d. Mengisi kuesioner

5. Membaca Modul 

Fasilitator dalam pelatihan ini, sedapat mungkin mengikuti alur materi yang terdapat 
di dalam modul. Inovasi dan kreatifitas tetap dimungkinkan sepanjang tidak merubah ma-
teri yang telah disepakati. Untuk memandu mengelola sesi pelatihan ini,  dalam setiap modul 
dijelaskan secara rinci tujuan, metodologi, waktu, bahan-bahan yang dibutuhkan dan lang-
kah-langkah untuk memfasilitasi, dengan simbol berikut :

Tujuan 

Memberikan target/keadaan yang akan dicapai dari setiap sesi. Dengan 
memahami target yang diharapkan, fasilitator dapat mengelola setiap 
sesi pelatihan.

 

Sub Bahasan

Bagian ini menginformasikan sub materi atau topik bahasan yang akan 
disampaikan dalam setiap sesi. Pembahasan satu materi, dapat terbagi ke 
dalam beberapa sub materi dan lebih dari satu sesi pertemuan, tergantung 
pada tingkat bahasan dan apakah tujuan materi sudah terpenuhi atau tidak.
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Metode

Bagian ini  memberikan sejumlah alat (cara atau metodologi) yang dapat 
dipergunaan dalam proses kegiatan. Relasi timbal balik antara tujuan, isi 
dan metode, perlu diperhatikan untuk memastikan efektivitas penyam-
paian materi.

Waktu :

Bagian ini menginformasikan lamanya waktu yang diperlukan untuk 
menyelenggarakan sebuah materi pembelajaran.

Bahan Bacaan 
dan Lembar 

Tugas

Bagian ini menginformasikan lembar tugas peserta dan bahan-bahan 
bacaan (reading material, suplement, hand out) yang harus dibaca dan 
menjadi pegangan dari fasilitator atau dibagikan kepada peserta untuk 
membantu peserta mengingat pokok-pokok penting yang didiskusikan 
atau untuk memperkaya informasi mengenai materi yang dibahas. Bahan 
bacaan ini sebaiknya telah dibaca dan dikuasai oleh fasilitator serta digan-
dakan sesuai kebutuhan.

Alat

Bagian ini menginformasikan alat-alat yang harus disiapkan untuk setiap 
materinya. Fasilitator berkoordinasi dengan panitia agar menyiapkan dan 
mencek alat-alat. 

Proses

Bagian ini menawarkan langkah-langkah kegiatan secara berurutan dan  
tertib. Hal ini dilakukan supaya proses pendidikan ini dilakukan secara 
sistematis dan sesuai dengan tujuan materi. Namun, proses yang ditawarkan 
dalam modul ini, harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan.
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B. MODUL 1 : ORIENTASI PELATIHAN

Orientasi pelatihan bertujuan agar para peserta pelatihan dapat mengetahui alur 
pelatihan secara keseluruhan; tujuan dan harapan yang ingin dicapai dalam pelatihan; keseluru-
han proses pelatihan; serta upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan proses 
pelatihan agar semua orang yang terlibat dalam pelatihan bisa berpartisipasi dalam mencapai 
tujuan dan harapan itu.

Orientasi pelatihan umumnya dimulai dengan perkenlan, mengumpulkan harapan peserta 
terhadap pelatihan dan menyusun kesepakatan bersama terkait hal-hal tehnis selama pelatihan 
berlangsung. Kesepakatan-kesepakatan yang disusun bersama oleh semua orang yang terlibat 
dalam pelatihan menjadi penting, terutama dalam kaitannya dengan metode partisipatif yang 
akan digunakan dalam proses pelatihan.

Tujuan 

Tujuan 
1. Seluruh komponen pelatihan dapat saling mengenal satu sama lain termasuk 

hal-hal yang harus ditoleransi antara satu peserta dengan peserta lain

2. Peserta dan fasilitator saling memahami cara-cara yang dibutuhkan untuk 
mencapai harapan dan menghindari kekhawatiran 

3. Peserta menyepakati jadwal dan tata tertib pelatihan

4. Membuat peraturan dan kesepakatan bersama agar pelatihan berlangsung 
dengan baik.

 Sub Bahasan

1. Perkenalan 
2. Harapan dan kekhawatiran 
3. Membangun kesepakatan belajar 

Metode

Permainan 
Wawancara
Curah Pendapat 

Waktu 

2 JPL = 90 menit
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Alat

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Kertas plano evaluasi harian
3. Post It
4. Alat pengingat waktu (mis : bel, pluit, tamborin)
5. Amplop coklat besar

Proses

Pokok Bahasan 1 : Perkenalan

a. Fasilitator membuka sesi dengan menjelaskan tujuan sessi yang akan 
berlangsung.

b. Minta semua peserta menuliskan nama panggilan dalam name tag. 

c. Minta peserta untuk berdiri dan berbaris dua banjar dengan jumlah yang 
sama. Ajak peserta untuk bermain “baris-berbaris” dengan mengikuti 
petunjuk dari fasilitator. 

d. Fasilitator meminta peserta berbaris, misalkan :

” Berbarislah berdasarkan urutan bulan kelahiran !”

” Berbarislah dari paling pendek ke paling tinggi !”

” Berbarislah dari warna baju yang paling terang ke yang paling gelap !”

e. Minta peserta untuk memberikan komentar atas permainan tersebut. 

f. Fasilitator selanjutnya meminta peserta saling berhadapan dan menjadikan 
peserta dihadapannya sebagai ”teman keadilan” selama pelatihan. Dan 
mintalah mereka saling mengenal satu sama lain, baik di dalam maupun 
diluar kelas. 

g. Untuk perkenalan hari ini, mintalah setiap pasangan untuk melakukan 
wawancara kepada pasangannya tentang ”APAKAH KEADILAN ITU ?”, dan 
gambarkan pendapat pasangannya dalam bentuk benda. 

h. Mintalah setiap pasangan untuk memperkenalkan pasangannya masing-masing. 
Tempel gambar masing masing di dalam kelas. 

i. Jadikan pengertian paralegal peserta sebagai modalitas untuk materi 
keadilan sosial

Pokok Bahasan 2 : Harapan dan Kekhawatiran

a. Fasilitator membagikan dua kertas metaplan dan minta agar peserta menu-
liskan harapan masing-masing, yang ingin diperoleh melalui pembelajaran 
baik aspek pengetahuan, ketrampilan maupun sikap dan kekwatiran yang 
mungkin terjadi/dihadapi selama proses pembelajaran. Ingatkan kepada 
peserta untuk menulis nama masing-masing



MODUL PELATIHAN PARALEGAL TINGKAT DASAR
BANTUAN HUKUM STRUKTURAL, BANTUAN HUKUM GENDER STRUKTURAL DAN

PENDIDIKAN HUKUM KLINIS

23The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)

b.    Kumpulkan dan bacakan satu persatu dan dikelompokkan. Tanyakan apakah 
harapan dan kekhawatiran yang dibaca itu menyangkut proses, materi, 
tindak lanjut maupun yang lainnya.

c.    Jelaskan kepada peserta bahwa lembar kerja peserta yang telah diisi akan 
disimpan oleh panitia karena akan digunakan pada akhir pembelajaran 
sebagai salah satu bahan acuan evaluasi.

d.    Fasilitator atau panitia menjelaskan dengan singkat alur, materi pelatihan 
serta metode pelatihan yang akan digunakan.

Pokok Bahasan 3 : Membangun Kesepakatam Bersama

a. Fasilitator meminta seluruh peserta untuk melihat rancangan jadwal 
pelatihan yang sebelumnya telah dipersiapkan. Tanyakan apakah peserta 
sepakat dengan jadwal yang telah disusun, ataukah bermaksud menyusun 
ulang jadwal pelatihan sesuai dengan kesepakatan mereka sendiri. Sepakati 
jadwal acara yaitu jam berapa dimulai ? jam berapa istirahat dan jam berapa 
akan berakhir ?

b. Setelah tercapai kesepakatan mengenai jadwal, ajaklah peserta untuk 
menyusun kontrak belajar. Ajukan pertanyaan-pertanyaan :

- Apa yang boleh dilakukan selama waktu belajar ?

- Apa yang tidak boleh dilakukan selama  waktu belajar ?
c. Tuliskan hasil semua kesepakatan di atas kertas, dan tempelkan di ruang 

pelatihan agar seluruh komponen pelatihan bisa mengingat dan diingatkan 
setiap saat.

d. Bagilah peserta menjadi 4 (empat) kelompok, berikan kesempatan kepada 
setiap kelompok untuk : (1) saling mengenal satu sama lain; (2) menyepa-
kati nama kelompok; dan (3) membuat yel-yel kelompok.

e. Agar proses pelatihan lebih melibatkan peserta, mintalah kepada peserta 
untuk berbagi tugas harian selama berlangsungnya pelatihan yang terdiri dari :

- Kelompok Review; bertugas menyajikan review proses belajar hari 
sebelumnya 

- Kelompok Ice breaker; bertugas memecahkan kebekuan dan 
menyegarkan suasana

- Kelompok Evaluasi; bertugas mengevaluasi proses pelatihan 
(fasilitator, panitia, peserta, jadwal, akomodasi, konsumsi, dan nara-
sumber)

- Kelompok Time Keeper; bertugas mengingatkan waktu
Pembagian tugas dapat juga dilakukan untuk membantu panitia dalam 
menyediakan moderator sessi pelatihan. 
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f. Untuk mengakomodasi pertanyaan atau hal-hal yang bekaitan dengan 
materi pelatihan yang tidak dapat disampaikan dalam sessi materi karena 
keterbatasan waktu, malu dll, tempelkan sebuah AMPLOP TERBUKA yang 
ditempel di area pelatihan. Pertanyaan/klarifikasi atas pertanyaan yang 
masuk dijelaskan kembali pada keesokan harinya sebelum sessi pertama 
di mulai. 

g.   Perkenalkan alat evaluasi iklim belajar, dan minta kepada peserta untuk 
memberi tanggapan atau keputusan dengan menempelkan post-it setelah 
proses pembelajaran selesai. (perangkat 2 : alat evaluasi belajar harian)

h.    Sampaikan bahwa panitia akan memberikan apresiasi kepada setiap kelompok 
untuk kategori :

- Yel-yel terbaik

- Simulasi Konsultasi Hukum

- Penyuluhan Hukum
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C. MODUL 2 : PENGANTAR MEMAHAMI KEADILAN SOSIAL

Keadilan sosial adalah keadaan dimana kekayaan dan sumber daya suatu negara didistri-
busikan secara adil kepada seluruh rakyat. Konsep ini menjadi salah satu sila dasar negara In-
donesia yaitu sila kelima : “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.  Persfektif keadilan 
sosial ini menjangkau seluruh bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, naik 
di bidang ekonomi, budaya, sosial maupun hukum. Sebagai sebuah konsep besar, didalam penger-
tian keadilan sosial terdapat jenis-jenis keadilan yang lainnya yaitu keadilan ekonomi, keadilan 
structural, keadilan jender, keadilan hukum dan keadilan ekologis.

Tujuan 

Setelah mengikuti materi ini, peserta pelatihan diharapkan dapat : 
1. Menguraikan pengertian keadilan 
2. Menyebutkan minimal 2 jenis keadilan dan contohnya
3. Menyebutkan minimal 5 hak konstitusional 
4. Menguraikan pengertian kelompok minoritas rentan
5. Menjelaskan mengapa dibutuhkan kebijakan inklusi sosial.

 Sub Bahasan

1. Pengertian keadilan
2. Jenis jenis keadilan 
3. Hak konstitusional dan kewajiban  negara dalam mendistribusikan sumber 

daya;
4. Perlindungan terhadap kelompok minoritas dan rentan
5. Kebijakan inklusi sosial 

Metode

a. Paparan narasumber
b. Permainan “Distribusi Sumber Daya”
c. Diskusi Kelompok
d. Curah Pendapat

Waktu :

4 JPL = 180 menit

Bahan Bacaan 

Bahan Bacaan 1 : Pengantar Memahami Keadilan Sosial
UUD Amandemen 1945
Materi/presentasi narasumber



26 The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)

Alat

1. Permen,coklat,souvenir atau berbagai benda kecil untuk permainan
2. Tali Rafia 
3. Penutup mata
4. Kartu tugas (lihat di bagian 3 )
5. ATK
6. LCD dan Laptop

Paparan Narasumber

a. Undang peserta yang bertugas menjadi moderator untuk memandu 
paparan narasumber. Sebelumnya berikan briefieng singkat terkait waktu, 
dan bagaimana mengelola materi;

b. Fasilitator mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh narasumber

Permainan “Distribusi Sumber Daya”

a. Fasilitator meminta peserta melakukan review atas paparan dari narasumber 
terkait pengertian tentang keadilan dan keadilan sosial;

b. Bagi peserta dalam berbagai peran dan kondisi, yaitu :
- Peserta laki-laki dan perempuan diluar ruangan dan pintu ditutup
- Peserta perempuan yang diikat di kursi
- Peserta penyandang disabilitas netra (matanya ditutup)
- Peserta yang dekat dengan meja atau tempat fasilitator akan meletakan 

sumber daya (permen,coklat dll belum disampaikan atau diletakkan)
- Peserta penyandang disabilitas (duduk di kursi roda)
- Peserta yang miskin
- Peserta yang kaya
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Proses

c. Fasilitator meletakkan ‘’sumber daya’’ di tengah ruangan. Buatlah halangan 
seperti kursi, kertas bertuliskan batu dll. 

d. Sampaikan aturan permainan yaitu : dalam hitungan ketiga, peserta dipersi-
lahkan mengambil sumber daya yang ada;

e. Setelah seluruh sumber daya habis terbagi, ajak peserta untuk mendi-
skusikan :
- SIAPA YANG MENDAPATKAN ?
- SIAPA YANG TIDAK MENDAPATKAN ?
- APA YANG MENYEBABKAN SEORANG PESERTA MENDAPATKAN DAN 

YANG LAIN TIDAK MENDAPATKAN ?
- APAKAH ADIL ? BAGAIMANA SEHARUSNYA ?

f. Catat kata kunci dari pendapat peserta atas permainan tersebut dalam ker-
tas metaplan

g. Ajak peserta kembali kepada gambar keadilan yang mereka buat dan 
pengertian keadilan yang disampaikan narasumber

h. Berikan pengertian dasar tentang keadilan sosial, keadilan struktural dan 
keadilan jender kepada peserta

Diskusi Kelompok (Penjaga Warung) Hak Hak Konstitusional

a. Bagikan UUD 1945 kepada setiap peserta, dan mintalah mereka bekerja 
secara berkelompok

b. Mintalah peserta untuk mengidentifikasikan hak-hak warga negara yang 
dijamin dalam UUD 1945 dan dituliskan dalam kertas plano

c. Berikan waktu kepada peserta sekitar 10 menit
d. Setelah selesai, pasang berjejer kertas plano hasil diskusi, mintalah mere-

ka mengoreksi hasil kerja kelompok lain.
e. Fasilitator menjelaskan bahwa hak-hak yang ada dalam konstitusi adalah 

hak konstitusional yang  menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya.

Curah Pendapat

a. Fasilitator mengajak melihat kembali hak-hak konstitusional yang sudah 
dihasilkan peserta. Tanyakan kepada peserta :

BAGAIMANA CARA MENDISTRIBUSIKAN SUMBER DAYA NEGARA 
YANG MENJADI HAK KONSTITUSIONAL ?
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b. Dari pendapat peserta, kelompokkan pendapat peserta menjadi kata kunci :
- DENGAN JAMINAN BERDASARKAN HUKUM 
- KEWAJIBAN NEGARA
- PERSAMAAN KEDUDUKAN
- KEBIJAKAN AFIRMATIF 
- KEBIJAKAN INKLUSI 

c. Berikan paparan singkat tentang keadilan sosial
d. Jelaskan kembali pengertian dan jenis jenis keadilan
e. Ulangi permainan ‘’distribusi sumber daya” dengan menambahkan 3 orang 

peserta sebagai negara yang berkewajiban mendistribusikannya. Penam-
bahan 3 peserta sebagai negara untuk merangkum bahwa konsep keadilan 
sosial adalah hubungan antara warga negara dan negara. Negara (eksekuti-
f,legislatif dan yudikatif) memiliki kewajiban untuk mendistribusikan sum-
ber daya negara kepada warga sesuai jaminan konstitusi, dengan menerap-
kan kebijakan afirmatif untuk kelompok minoritas rentan.

f. Berikan kartu tugas kepada 3 peserta. Mintalah masing masing memilih 
2 perintah dan mendiskusikan urutan bagaimana mereka akan mendistri-
busikan sumber daya yang tersedia.
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D. MODUL 3 :  AKSES KEADILAN MELALUI BANTUAN HUKUM

Akses keadilan tidak hanya sekedar hak, tetapi menjadi sarana utama untuk mendapatkan 
manfaat atas berbagai hak lainnya, seperti (1) pelayanan dan pemenuhan hak-hak dasar,  (2) ak-
ses ke peradilan dan mekanisme penyelesaian sengketa nonformal, (3) bantuan hukum  dan (4) 
penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam.  Salah satu cara untuk 
mendapatkan keadilan adalah melalui bantuan hukum, baik yang diberikan oleh profesi Advokat 
(system probono) atau bantuan hukum yang disediakan negara (sistem bantuan hukum). 

Indonesia sudah mensahkan UU No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang mengamanat-
kan negara untuk menyelenggarakan bantuan hukum bagi orang/kelompok miskin. UU Bantuan 
Hukum mengatur bahwa pemberi bantuan hukum adalah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang 
dapat merekrut Advokat, Dosen, Mahasiswa dan Paralegal, untuk melaksanakan bantuan hukum. 
Ini berarti Advokat, Dosen, Mahasiswa dan Paralegal yang bekerja di LBH/LKBH Kampus menjadi 
tulang punggung pemberian bantuan hukum. 

Tujuan 

Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan mampu untuk : 
1. Menguraikan pengertian akses keadilan
2. Menyebutkan minimal 3 (tiga) perbedaan antara probono system dan 

legal aid system)
3. Menyebutkan jenis-jenis bantuan hukum dan nama-nama LBH yang  

memberikan bantuan hukum
4. Menyebutkan siapa saja, tugas dan fungsi penyedia bantuan hukum

 Sub Bahasan

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Akses Keadilan
2. Perbedaan antara system probono dan system bantuan hukum
3. Jenis-Jenis Bantuan Hukum
4. Penyedia Bantuan Hukum, tugas dan fungsinya

Metode

1. Curah Pendapat
2. Diskusi Panel
3. Diskusi Kelompok

Waktu :

4 JPL
180 menit



30 The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)

Bahan Bacaan 

Bahan Bacaan 3 : Akses Keadilan Melalui Bantuan Hukum
Bahan Presentasi/makalah narasumber
UU Bantuan Hukum
Permen Paralegal

Alat

1. ATK
2. Perangkat pelatihan
3. Laptop dan LCD

Proses

Curah Pendapat : Akses Keadilan

a. Fasilitator membuka sesi dengan menjelaskan tujuan sessi yang akan 
berlangsung

b. Ajak peserta melihat kembali gambar mereka yang menggambarkan 
pengertian APA ITU KEADILAN pada sesi perkenalan sebelumnya

c. Mintalah klarifikasi peserta terkait gambar mereka.
d. Lihat kembali “Hak Konstitusional” warga negara yang didalamnya terdapat 

jaminan hak atas keadilan, diantaranya jaminan Hak Asasi Manusia, dan 
persamaan di hadapan hukum. 

e. Berikan paparan singkat tentang pengertian akses keadilan, dan ruang 
lingkupnya, dengan memberikan kata-kata kunci akses keadilan yaitu :
- UPAYA UNTUK MENCAPAI KEADILAN SOSIAL 
- AFFIRMATIF ACTION TERHADAP KELOMPOK RENTAN UTAMANYA 

KAUM MISKIN. 
- TANGGUNGJAWAB NEGARA 
- MASYARAKAT HARUS MEMILIKI KESADARAN HUKUM DAN HAK-HAK 

MEREKA, 
- FORUM-FORUM FORMAL/INFORMAL UNTUK MEMULIHAN HAK 

f. Minta peserta berpendapat bagaimana cara mendapatkan hak keadilan 
tersebut. Sampaikan bahwa salah satu caranya adalah melalui bantuan 
hukum

Diskusi Panel : Bantuan Hukum Melalui Sistem Pro Bono dan Legal Aid

a. Undang peserta yang bertugas menjadi moderator untuk memandu diskusi 
panel. Sebelumnya berikan briefieng singkat terkait waktu, dan bagaimana 
mengelola diskusi;

b. Fasilitator mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh narasumber
c. Setelah diskusi panel selesai, jika terdapat hal-hal yang harus diluruskan, 

lakukan review dan penegasan terhadap perbedaan sistem pro bono dan 
legal aid
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Diskusi Kelompok : Pemberi Bantuan Hukum

a. Bagikan alat penunjang pelatihan masing-masing satu set kepada setiap 
kelompok. 

b. Minta setiap kelompok untuk menempelkan pernyataan-pernyataan tugas 
dan fungsi di setiap gambar pemberi bantuan hukum, yaitu Advokat, Dosen, 
Mahasiswa dan Paralegal

c.    Setelah selesai, ajak peserta untuk mengenali tugas masing-masing 
pemberi bantuan hukum

d.   Diskusikan posisi peserta pelatihan sebagai paralegal dalam konteks UU 
Bantuan Hukum

e.    Curah pendapat apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh paralegal 
dalam memberikan bantuan hukum
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E. MODUL 4 :  MEMBERIKAN KONSULTASI HUKUM 

Konsultasi hukum adalah pemberian pertimbangan hukum kepada seseorang/masyarakat 
dalam penyelesaian kasus untuk menyelesaikan masalah dan penentuan tindakan. Dalam 
memberikan konsultasi hukum, seorang paralegal dituntut untuk memiliki kemampuan mendengar, 
menganalisa permasalahan, memberikan informasi hukum dan menawarkan penyelesaian 
masalah. 

Tujuan 

Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat :
a. Peserta dapat menerapkan alur dalam memberikan konsultasi hukum
b. Peserta dapat menyebutkan hal-hal yang tidak boleh/tidak pantas dalam 

memberikan konsultasi hukum
c. Peserta dapat melakukan simulasi konsultasi hukum 

 Sub Bahasan

a. Alur pemberian konsultasi hukum 
b. Etika dalam memberikan konsultasi hukum
c. Simulasi bantuan hukum 

Metode

a. Curah Pendapat
b. Simulasi

Waktu :

4 JPL
4 x 45 menit

Lembar 
Tugas

Formulir Data Klien 
Lembar Kasus 1 : Pelecehan Seksual di Kampus oleh Dosen
Lembar Kasus 2 : Perceraian
Lembar Kasus 3 : Salah Ejaan di Dokumen Kependudukan
Lembar Kasus 4 : Ujaran Kebencian dan Penodaan Agama
Lembar Kasus5:Pembangunan SUTET di Desa Tidak Makmur Makmur
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Alat

1. ATK
2. Laptop dan LCD
3. Meja dan Kursi
4. Panitia yang memerankan tokoh dalam lembar kasus

Proses

Curah Pendapat
1. Fasilitator membuka sesi dan menjelaskan tujuan yang akan dicapai dalam 

sesi ini
2. Bagikan satu lembar kertas metaplan, dan mintalah peserta untuk menu-

liskan perilaku yang TIDAK PATUT dilakukan saat memberikan konsultasi 
hukum

3. Kelompokan pendapat peserta dan klarifikasikan. Jadikan jawaban peserta 
sebagai kesepakatan bersama yang akan digunakan dalam simulasi kon-
sultasi hukum

4. Paparkan secara singkat alur sederhana pemberian konsultasi hukum di 
LBH setempat. Misalkan

Simulasi
1. Undang perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Mintalah mereka 

mengambil satu gulungan kertas yang telah ditulis judul kasusnya. Sebelumnya 
fasilitator menuliskan 5 judul kasus dalam kertas dan mengulungnya

2. Setelah setiap kelompok mendapatkan judul kasus yang akan mereka 
hadapi, berikan waktu 10 menit untuk : (1) Mencari cepat peraturan/issue 
terkait judul kasus; (2) melakukan pembagian tugas untuk memberikan 
konsultasi hukum

3. Sebelumnya, fasilitator meminta panitia untuk memainkan peran sebagai 
pencari keadilan sesuai dengan lembar kasus yang disediakan 

4. Mintalah masing-masing kelompok untuk menerima pencari keadilan dan 
memberikan konsultasi hukum

5. Fasilitator mencatat substansi nasehat hukum dan perilaku selama 
pemberian konsultasi hukum

6. Mintalah peserta/kelompok untuk melakukan refleksi dan minta peserta/
kelompok lain untuk memberikan saran/masukan.

7. Berikan saran perbaikan
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F. MODUL 5 : PENDIDIKAN HUKUM KOMUNITAS (STREET LAW)

Istilah street law di beberapa negara mempergunakan istilah yang beragam, ada yang menyebut-
nya legal literacy (melek hukum), every one’s law (hukum setiap orang), atau law for every day live 
(hukum untuk kehidupan sehari-hari). Di Indonesia konsep ini lebih populer dengan pendidikan 
hukum komunitas atau penyuluhan hukum. Meskipun menggunakan istilah yang berbeda-beda, 
pada intinya street law adalah program yang didesain untuk membangun kesadaran masyarakat 
terhadap hak-hak hukum dan bagaimana mendapatkan bantuan untuk pemenuhan hak-haknya. 

Sebagai salah satu bentuk kegiatan dari Pendidikan Hukum Klinis, yaitu mahasiswa fakultas 
hukum melakukan kegiatan “penyuluhan hukum” di suatu komunitas, maka mahasiswa harus 
membuat perencanaan mengenai maksud dan tujuan, tema/topik, metode, tahapan pengajaran 
dan target sasaran penyuluhan hukum. Materi penyuluhan hukum ini juga dapat diterapkan untuk 
peserta non mahasiswa, mengingat salah satu tugas dan fungsi dari paralegal adalah membangun 
kesadaran masyarakat.

Tujuan 

Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan mampu untuk : 

1. Peserta dapat menjelaskan komponen Pendidikan Hukum Klinis

2. Peserta dapat menyebutkan minimal 2 manfaat pendidikan hukum 
komunitas

3. Peserta dapat melakukan simulasi pendidikan hukum komunitas

4. Peserta dapat melakukan evaluasi atas dirinya, dan sebayanya dalam 
melakukan simulasi/praktek langsung pendidikan hukum komuni-
tas

 

Sub 
Bahasan

1. Pendidikan Hukum Klinis

2. Perencanaan pendidikan hukum komunitas

3. Simulasi/Praktek pendidikan hukum komunitas

Metode

1. Paparan singkat

2. Kerja Kelompok

3. Simulasi atau Praktek 

Waktu :

8 JPL

8 x 45 menit
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Bahan 

Bacaan 

Bahan Bacaan 3 : Street Law dan Pendidikan Hukum Klinis 

Lembar kerja lesson plan

UU Bantuan Hukum 

Komunitas  riil

Alat

a. ATK

b. Laptop dan LCD

c. Property untuk memberikan penyuluhan

Proses

Paparan Singkat Pendidikan Hukum Klinis dan Penyuluhan Hukum

a. Fasilitator membuka sessi dan menyampaikan tujuan sessi

b. Berikan paparan singkat tentang Pendidikan Hukum Klinis dan penyulu-
han hukum

c. Berikan paparan dan lakukan uji coba pembelajaran yang interaktif

Persiapan Pendidikan Hukum Komunitas

1. Sampaikan bahwa tema pendidikan hukum komunitas adalah HAK BANTUAN 
HUKUM yang akan diberikan kepada komunitas

2. Mintalah setiap kelompok untuk menyusun rencana pembelajaran dan me-
dia pembelajaran yang akan digunakan

3. Mintalah setiap kelompok untuk menguji latih rencana pembelajaran di 
kelompoknya sebelum memberikannya di komunitas

Praktek Pendidikan Hukum Komunitas (Simulasi/Praktek Langsung)

a. Praktek simulasi dapat diberikan dalam bentuk simulasi atau praktek 
langsung di komunitas. 

b. Jika praktek penyuluhan diberikan di komunitas, berikan briefing singkat 
terkait komunitas yang akan menjadi tempat pemberian penyuluhan hukum

c. Fasilitator mencatat proses dan substansi penyuluhan hukum yang diberikan

d. Setelah selesai memberikan penyuluhan, mintalah setiap kelompok untuk 
melakukan refleksi.
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G. MODUL 6 EVALUASI

Evaluasi merupakan satu cara untuk mengetahui dan sekaligus mengukur tingkat keberhas-
ilan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Demikian pula dalam kegiatan pelatihan. Dalam 
evaluasi ini peserta diminta untuk memberikan penilaian terhadap keseluruhan kegiatan pelati-
han. Hal-hal yang dievaluasi mencakup kesluruhan jalannya proses belajar, alokasi waktu, bahan 
ajar, materi pelatihan, metode, dukungan fasilitator dan narasumber, serta tehnis penyelengga-
raan pelatihan.

Bagi fasilitator, narasumber dan panitia penyelenggara manfaat evaluasi untuk mengetahui 
bagaimana umpan balik dari para peserta mengenai kekurangan dan kelebihan mereka selama 
berlangsungnya proses pelatihan. Hasil evaluasi ini akan bisa menjadi masukan dan bahan per-
timbangan untuk melakukan peningkatan dan penyempurnaan jika kegiatan serupa akan dilaku-
kan lagi di masa mendatang.

Tujuan 

1. Peserta memberikan  umpan balik dan melakukan penilaian terhadap 
keseluruhan jalannya proses belajar, alokasi waktu, bahan ajar, materi 
yang disampaikan, dukungan fasilitator dan narasumber serta tehnis 
penyelenggaraan pelatihan

2. Mengetahui sejauh mana efektivitas dan manfaat pelatihan untuk 
menjadi bahan masukan dan pertimbangan guna peningkatan dan 
penyempurnaan kegiatan serupa

3. Mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap seluruh materi yang 
disampaikan selama proses pelatihan

Sub Bahasan

1. Proses pelatihan
2. Materi pelatihan
3. Dukungan fasilitator, narasumber dan peserta
4. Fasilitas penyelenggaraan pelatihan

Metode

Kuesioner
Curah Pendapat
Permainan

Waktu :

2 JPL = 90 menit

Bahan Bacaan

Kuesioner Evaluasi Pelatihan



MODUL PELATIHAN PARALEGAL TINGKAT DASAR
BANTUAN HUKUM STRUKTURAL, BANTUAN HUKUM GENDER STRUKTURAL DAN

PENDIDIKAN HUKUM KLINIS

37The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)

PROSES FASILITASI :

1. Fasilitator menjelaskan tujuan sessi evaluasi
2. Bagikan kuesioner evaluasi, dan jelaskan cara pengisiannya
3. Berikan waktu untuk mengerjakan lembar evaluasi
4. Kumpulkan dan lakukan tinjauan singkat
5. Setelah peserta selesai mengisi lembar kuesioner, minta perwakilan 

peserta  (3-4 orang) untuk menyampaikan evaluasi pelatihan
6. Tampilkan kembali lembar harapan dan kekhawatiran peserta. 

Lakukan curah pendapat untuk mengetahui :
a. Apakah harapan peserta telah terpenuhi ?
b. Apakah telah terdapat perubahan dari segi pengetahuan, prilaku 

dan ketrampilan ?
7. Tutup sesi evaluasi. 
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H. MODUL 7 RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut merupakan agenda kegiatan yang akan dilakukan pasca pelatihan. Ren-
cana tindak lanjut tersebut bisa berupa agenda individual maupun kelompok. Disarankan agar 
rencana tindak lanjut disusun untuk dapat dilakukan secara terus menerus oleh peserta di lem-
baga, unit kerja atau komunitasnya. Dengan rencana tindak lanjut para peserta akan bisa menjadi 
bagian dari gerakan bantuan hukum di wilayahnya. 

Tujuan

Peserta bisa menyusun rencana kegiatan yang akan dilakukan pascapelati-
han, baik secara individu maupun berkelompok untuk menindaklanjuti hasil 
pelatihan 

Sub Bahasan

Rencana dan agenda kegiatan paralegal pascapelatihan

Metode

Diskusi Kelompok

Waktu :

1 JPL
45 menit 

Alat

ATK

Proses

1. Berikan pengantar singkat dan tujuan sessi dengan mengulas proses 
pelatihan. 

2. Bagi peserta berdasarkan komunitasnya, dan mintalah mereka mendiskusikan 
RTL yang akan dilakukan dengan pertanyaan kunci : 
-APA YANG AKAN DILAKUKAN PASCA PELATIHAN ? 
-DUKUNGAN APA YANG DIHARAPKAN DARI KOMUNITAS LAIN/LBH/
PIHAK LAIN ? 

3. Presentasikan dan mintalah tanggapan dari peserta yang lain. 
4. Tutup diskusi dengan merangkum jalannya proses yang baru berlangsung. 
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BAGIAN III 
PERALATAN 

KELENGKAPAN
MODUL
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A. Formulir Pendaftaran Peserta

Nama Lengkap : ……………………………………………………………………………..

Jenis Kelamin : ……………………………………………………………………………..

Tempat/Tgl.Lahir : ……………………………………………………………………………..

Alamat Koresponden : ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

Alamat Email : ……………………………………………………………………………..

Nomor Handphone : ……………………………………………………………………………..

Pekerjaan Utama : ……………………………………………………………………………..

Pendidikan Tidak Sekolah
Sekolah Dasar 
Sekolah Menengah Pertama 
Sekolah Menengah Atas 
Mahasiswa

Apakah Anda sebelumnya 
pernah mengikuti pelatihan 
paralegal ?

: Ya 

Tidak

Apakah Anda menyandang 
Disabilitas

: Ya 
Tidak

Jika Ya, sebutkan kebutuhan 
khusus yang diperlukan ?

: ……………………………………………………………………………..

Apakah Anda sedang dalam 
masa menyusui ?

: Ya 
Tidak

Jika Ya, sebutkan kebutuhan 
khusus yang diperlukan ?

: ……………………………………………………………………………..

Nama Pedamping (untuk 
penyandang disabilitas)

: ……………………………………………………………………………..

Nama Pengasuh (Untuk ibu 
yang membawa batita)

: ……………………………………………………………………………..

Nama OBH : ………………………………………………………………………………

Alamat Kantor : ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Alamat Email : ……………………………………………………………………………….

Nomor Telp : ……………………………………………………………………………….

Nama Supervisor di OBH : ………………………………………………………………………………...

…………………………………..2018
Nama Lengkap
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B. Modul 1 : Orientasi Pelatihan 

1.1 Lembar Evaluasi Harian (Ditulis di kertas plano)

PERASAANKU HARI INI 
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1.2 Lembar Evaluasi Narasumber

KUESIONER EVALUASI NARASUMBER

Nama Materi :________________________________________________________________________________

Hari/Tanggal :_______________________________________________________________________________

Nama Pemateri : _____________________________________________________________________________

Untuk materi ini, silahkan menilai aspek-aspek berikut dengan memilih kotak yang sesuai. Pilih 
hanya satu jawaban untuk masing-masing dengan memperhatikan skla berbeda yang digunakan

1. Bagaimana Anda menilai pemateri yang menyampaikan 
materi menurut kriteria berikut

1

Min Maks
2 3 4 5

a. Persiapan Materi
b. Keahlian dalam memberikan materi
c. Kemampuan untuk menyampaikan dengan efektif
d. Gaya pelatihan interaktif
e. Penggunaan metode penyampaian praktis (latihan,studi 

kasus)
kurang tepat lebih

2. Jumlah waktu yang dialokasikan untuk mencapai tujuan

mendasar tepat tinggi
3. Tingkat kompleksitas materi
4. Apakah Anda memiliki komentar tambahan mengenai kepuasan Anda dengan modul secara 

keseluruhan
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

1.3 Pembagian Tugas Kelompok

Ditulis di kertas plano

HARI TIME KEEPER TIM EVALUASI TIM ICE 
BREAKER

TIM REVIEW

HARI I

HARI II

HARI III
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C. Modul 2 : Pengantar Memahami Keadilan Sosial

2.1 Kartu Tugas Distribusi Sumber Daya (Di print/salin dan dibagikan ke 3 peserta) 

PESERTA 1 PESERTA 2 PESERTA 3

•    Mengambil untuk diri 
sendiri, kemudian mem-
persilahkan peserta lain 
untuk mengambilnya

•    Membuka penutup mata 
peserta 

•    Membagi sumber daya 
kepada perempuan 

•    Meminta peserta lain 
membukakan pintu 

•     Membagikan sumber 
daya kepada peserta 
sesuai kebutuhan 

      masing-masing perserta
 

•   Membuka ikatan peserta 
yang diikat

•   Mendatangi dan membagi 
sumber daya kepada pe-
serta di luar ruangan

•   Mengambil terlebih sum-
ber daya dahulu untuk 
peserta yang terdekat, 
kemudian mempersilah-
kan yang lain mengam-
bilnya

•   Membagikan sumber 
daya kepada peserta sesuai 
kebutuhan               

    masing-masing perserta

•   Membukakan pintu dan 
memindahkan kursi yang 
menghalangi

•   Meminta peserta lain 
untuk membuka ikatan 
tali peserta yang diikat

•   Mendatangi dan mem-
berikan sumber daya 
kepada penyandang 
disabilitas di kursi roda

•   Membagikan sumber 
daya kepada peserta 
sesuai kebutuhan 

    masing-masing perserta
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D. Modul 3 : Akses Keadilan Melalui Bantuan Hukum 

3.1 Gambar Pemberi Bantuan Hukum (diperbanyak sesuai jumlah kelompok)

ADVOKAT

https://pngim
age.net

ADVOKAT

MAHASISWA/I
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 DOSEN

PARALEGAL KOMUNITAS
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3.2  Tugas dan Fungsi Pemberi Bantuan Hukum

(diperbanyak tiga kali, digunting dan dibagikan untuk setiap kelompok)

MEWAWANCARAI KLIEN MEMBERIKAN NASIHAT HUKUM

INVESTIGASI KASUS MEMPERSIAPKAN SAKSI SAKSI 

MEMBERIKAN INFORMASI HUKUM MENULIS DOKUMEN HUKUM

MEWAKILI KLIEN DI PENGADILAN MENDAMPINGI KLIEN DI KANTOR POLISI

MELAKUKAN NEGOSIASI BERTANYA KEPADA SAKSI DI PERSIDANGAN

MENGKHUSUSKAN DIRI DALAM BIDANG 
HUKUM TERTENTU

PENGHUBUNG DENGAN PROFESIONAL LAIN 
SEPERTI PSIKOLOG, PEKERJA SOSIAL, 
DOKTER DLL.

MENYUSUN KONTRAK-KONTRAK MENGHADIRKAN SAKSI/AHLI DI

 PENGADILAN

INVESTIGASI DI TKP  SURAT MENYURAT (KORESPONDENSI)

MEMBUAT RINGKASAN PERNYATAAN, 
PEMERIKSAAN DAN KESAKSIAN; 

MENGORGANISIR KORBAN

MEMBANTU PEMERINTAH DESA DAN 
BPD DALAM MENYUSUN PERATURAN 

DESA

PENDAMPINGAN DI LUAR PENGADILAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENDOKUMENTASIAN KASUS

PEMANTAUAN PENGADILAN MEMFASILITASI TERBENTUKNYA ORGANISA-
SI RAKYAT

MELAKUKAN MEDIASI PENELITIAN HUKUM

MEMFASILITASI PERDAMAIAN MELAKSANAKAN KODE ETIK ADVOKAT  
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MEMBERIKAN PROBONO MEMBERIKAN NASEHAT HUKUM

MEMBELA KEPENTINGAN KLIEN KOORDINASI DENGAN ADVOKAT

MEMBERIKAN SUPERVISI MENGAWASI KINERJA PARALEGAL

MELAKSANAKAN KODE ETIK 

PARALEGAL LBH
JARINGAN KERJA
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E. Modul 4: Memberikan Konsultasi Hukum 

4.1 Formulir Data Klien

FORMULIR DATA KLIEN

LBH KEADILAN SOSIAL

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : ……………………………………………………………………………..

Jenis Kelamin :   Laki Laki                Perempuan                Lain-Lain

   Tempat/Tgl.Lahir : ……………………………………………………………………………..

Alamat Koresponden : ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

Alamat Email : ……………………………………………………………………………..

Nomor Handphone : ……………………………………………………………………………..

Pekerjaan Utama : ……………………………………………………………………………..

Jumlah Penghasilan setiap 
bulan

: ……………………………………………………………………………..

Jumlah Pengeluaran setiap 
bulan

: s/d Rp.  2.500.000,-
Rp. 2.500.000 – Rp. 5.000.000,-
Lebih dari Rp. 5.000.000,-

Pendidikan : Tidak Sekolah
Sekolah Dasar 
Sekolah Menengah Pertama 
Sekolah Menengah Atas 
Akademi
S1
……………………………………………………………………..

Apakah Anda sebelumnya 
pernah membawa kasus 
kepada pihak lain?

: Ya, kepada :…………………………………………………….

Tidak
   Apakah Anda memiliki : SKTM 

BPJS
Kartu Raskin
Kartu Jamkesda
…………………………………………………………………….
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Bantuan yang diharapkan 
dari LBH

: Mendapatkan nasehat hukum

Didampingi penyelesaian kasus

Menjadi kuasa hukum

…………………………………………...…..................………………………
   DIISI OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM

Jenis Kasus : …………………………………………...……………………………………
Kronologi Singkat : …………………………………………...……………………………………

……………………………………………..………………………………….
……………………………………………..………………………………….
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Identifikasi Para Pihak

1. Korban : …………………………………………………………………..…………….
2. Pelaku : …………………………………………………………………..…………….
3. Saksi-Saksi : 1…………………………………………………………………..…………..

2………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………

4. Pihak Lain : …………………………………………………………………….…………..
Nasehat Hukum : ………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………….………..
...…………………………………………………………………….....……..
……………………………………………………………………….………..
……………………………………………………………………….………..
.................................................................................................................
.................................................................................................................
…………………………………………………………………….…………..

…………………………….2018

PETUGAS LBH                                                                                       PENCARI KEADILAN

…………………………………                                                                       …………………………………
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4.2 Lembar Kasus 1 : Kasus Pelecehan Seksual di Kampus

Arni (21 tahun), mahasiswa fakultas hukum di sebuah PTS yang tengah menyusun tugas 
akhir. Arni bukanlah mahasiswi berprestasi, IPK nya hanya 2,75. Selain kuliah,  Arni bekerja 
sebagai pemandu lagu di sebuah Karaoke. Sebagai pemandu lagu, Arni dituntut untuk 
terawatt, berdandan rapi dan berpenampilan menarik. 

Dosen pembimbing skripsi Arni adalah Bapak Agus (43) pengampu mata kuliah hukum 
perdata. Pak Agus sudah menikah dan memiliki tiga orang anak, dan dikenal sebagai dosen 
berprestasi dan ayah yang baik. Skripsi Arni berjudul : “Dampak Hukum Perkawinan Sirri di 
Kalangan  PNS”. Dalam bimbingan skripsinya, Pak Agus dan Arni berkomunikasi lewat WA 
atau telp. Setiap kali bimbingan, selalu ada yang salah dengan apa yang dilakukan oleh Arni. 
Bimbingan dilakukan di ruang dosen. Saat bimbingan, Pak Agus kadang membelai belai 
tangan Arni, mengusap ngusap punggung, bahkan pernah kakinya menelusuri betis dan 
paha Arni dibalik meja. Arni selalu menghindar dan berhasil melepaskan diri. Dan jika Arni 
bilang : “Jangan gitu dong pak !!” Pak Agus mengatakan : “Arep lulus apa ora?” atau “Kayak 
nda biasa saja ?” kan kamu biasa ngelayanin tamu !”.  Selain itu, Pak Agus juga menawarkan 
untuk menikah sirri, karena dalam skripsinya Arni menilai nikah sirri bertentangan dengan 
hukum perkawinan dan merugikan perempuan.

Walau tertunda-tunda, karena enggan dan merasa terhina/dilecehkan untuk bertemu Pak 
Agus, Arni akhirnya berhasil menyelesaikan skripsinya.  Untuk mendapatkan tanda tangan 
persetujuan, Arni meminta bertemu. Pak Agus mengiyakan dan menyuruh Arni datang ke 
Hotel Abal Abal karena ia sedang mengikuti pelatihan akreditasi dosen. Tanpa curiga, Arni 
datang, Pak Agus keluar dari ruang pertemuan, menemui Arni di lobby. Tapi bukannya segera 
memberikan tanda tangan, Pak Agus memberikan kunci kamar dan berkata :” Tunggu aku 
di kamar, materinya belum selesai, nanti aku susul !”. Arnipun menurut dan menunggu di 
kamar 303. Ketika Pak Agus  masuk, dan Arni menyerahkan skripsi dan lembar persetujuan, 
Pak Agus justru melemparkannya dan mendorong Arni ke tempat tidur. Pak Agus memaksa 
Arni untuk melayaninya dengan ancaman skripsinya tidak akan disetujui atau Arni diminta 
menulis ulang. Pak Agus mendorong dan menindih Arni, menciumi, menjilat, mengigit dan 
membuka paksa kemeja Arni. Arni mencoba melawan, saat  Pak Agus membuka celananya, 
handphone Arni berbunyi…Arni mendorong Pak Agus dan melarikan diri keluar kamar.

Besoknya Arni datang ke LKBH Kampus untuk mendapatkan bantuan hukum.  
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4.3 Lembar Kasus 2 : Perceraian

Maya (27) dan Yanto (32) menikah pada tahun 2000 dan memiliki satu orang anak 
perempuan bernama Estu (7) yang lahir pada tahun 2008. Dari awal perkawinan Maya mulai 
tidak cocok dan tidak nyaman atas sikap dan perilaku Yanto. Namun  Maya menganggapnya 
sebagai hal wajar dalam tahap penyesuaian dan berharap  akan memperbaikinya.

Percekcokan antara Maya dan Yanto karena Yanto tidak mau bersikap terbuka dan sering 
terlambat pulang. Ketika Maya menanyakannya secara baik-baik kenapa  Yanto pulang 
terlambat  bahkan hinga larut malam, Yanto akan bersikap kasar. Padahal Maya hanya meng-
hendaki Yanto memberi kabar lewat telp ataupun pesan singkat apabila pulang larut malam. 

Dalam percekcokan tersebut beberapa kali Maya harus mengalami kekerasan, baik dengan 
pukulan maupun makian dengan kata-kata yang merendahkan Maya. Namun demikian tidak 
sedikitpun ada dalam pikiran Maya untuk melaporkan ke kepolisian. Tidak hanya itu, Maya 
juga harus banting tulang mencari uang untuk nafkah keluarga dengan menjadi staff 
administrasi di koperasi pasar. Kehidupan rumah tangga mereka kerap memperoleh 
bantuan finansial dari paman tiri Yanto. Sementara Yanto menikmati hidup tanpa pekerjaan 
yang jelas. 

Pada tanggal 7 oktober 2012 Maya mengajak tantenya untuk tingal dirumah tapi tidak 
disetujui oleh Yanto. Maya melakukan hal tersebut karena membutuhkan seseorang untuk mem-
bantu menjaga dan mengasuh anak M. Yanto mengusir tantenya. Esoknya, Maya menanyakan 
kebenaran pengusiran, Yanto mengelak dari pembicaraan tersebut dan keluar dari kamar. 
Maya berusaha menghalangi di pintu agar Yanto tidak keluar kamar, Yanto semakin 
emosional dan menarik Maya hingga sekuat  tenaga, Maya beberapakali terjatuh ditempat 
tidur dan dilantai. Maya yang tertekan berusaha bangkit dari lantai hal tersebut membuat Yanto 
semakin bersikap kasar kemudian mendorong dan mendesak badan Maya ke dinding kamar 
dan membuat kepala Maya  terbentur dinding, tak cukup sampai disitu Yanto juga menghimpit 
badan Maya ke dinding kamar. Karena merasa tertekan dan merasa dirinya dalam bahaya, 
Maya terus berusaha melepaskan diri dan seketika reflex menggigit pungungng Yanto agar 
menggeser tubuhnya. Yanto melepaskan Maya, menghampiri pintu kamar dan keluar dari 
rumah.

Besoknya Maya bicara kepada Yanto untuk menyampaikan keinginannya untuk bercerai. 
Yanto menolak bercerai karena masih mencintai Maya dan Estu. Keduanya sepakat untuk 
meminta nasehat hukum ke LBH mengenai masalah rumah tangga mereka.
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4.4 Lembar Kasus 3 : Salah Ejaan dalam Dokumen Kependudukan  

Muhammad Al Nino (23) lulusan fakultas hukum sebuah PTN. Untuk identitasnya, Nino selama ini 
menggunakan surat keterangan lahir dari Bidan dan tertulis: MUHAMMAD AL NINO, nama 
dengan ejaan ini juga yang digunakan dalam ijazah TK, SD, SMP, SMA dan S1 Ilmu Hukum. 
Nino mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan S2 di Columbia Law School di New York, 
USA. Salah satu dokumen yang harus dimiliki adalah akta kelahiran. Nino membawa seluruh 
persyaratan, namun dalam akta kelahirannya tertulis namanya adalah : MUHAMMAD EL NINO, 
yang berbeda dengan dokumennya yang lain.

Sementara, waktu keberangkatannya semakin mendekat. Ketika Nino mengajukan kebe-
ratan, petugas Disdukcapil menawarkan akan mempercepat perubahan namanya dengan 
biaya Rp. 20 juta. Nino bingung apa yang harus dilakukannya. Ia datang ke LBH untuk 
meminta bantuan.  
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4.5 Lembar Kasus 4 Ujaran Kebencian dan Penodaan Agama

Muhammad AlNino (23) mahasiswa semester 6 (enam) fakultas hukum sebuah PTN. Nino 
aktiv berkegiatan di Kampus. Ia sangat kritis dalam melihat masalah sosial yang terjadi di 
Solo ataupun Indonesia. Nino juga aktif di media sosial dan memiliki account twitter bernama : SANG 
PEJUANG SEJATI. Selain melalui diskusi, demonstrasi ataupun lobby, Nino juga menyuarakan 
pendapatnya melalui accountnya yang sudah diikuti sekitar 5000 pengikut.

Suatu hari, Nino mendapatkan surat panggilan dari Kepolisian karena diduga melanggar UU 
ITE terkait dengan cuitannya. Salah seorang pengikutnya meng-capture 5 (lima) status 
facebooknya yaitu :

“KITA MAKIN MISKIN, KARENA AGAMA DIPERJUALBELIKAN !”

“DASAR UUS GOBLOK...NDA NGERTI HUKUM, MAU NGAJAR...GIMANA MAHASISWANYA MAU 
PINTER ?”

“SPP NAIK LAGI...INI PASTI DIKORUPSI !”

“ADZAN KOK SEPERTI ROCK...BERISIK !!

“UUS...USS, NGOMONG HUKUM PROGRESIF...APANYA PROGRESIF ? GIGIMU ITU PROGRESIF”. 

Nino dilaporkan oleh Pak UUs dengan tuduha pencemaran nama baik dan penodaan agama. 
Nino datang ke LKBH untuk konsultasi masalahnya. 
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4.6 Lembar Kasus 5 : Pembangunan SUTET di Desa Tidak Makmur Makmur

Pak Jayadi (34), dan Pak Waluyo (45) adalah petani di Desa Tidak Makmur Makmur. Sebulan 
ini warga resah karena ada issue akan dibangun SUTET melewati desanya, termasuk sawah-
sawah yang diantaranya dimiliki Pak Jayadi dan Pak Waluyo. Minggu yang lalu, ada sosialisasi 
di Balai Desa, namun yang diundang hanyalah Ketua RT dan RW. Ketua RT hanya mengatakan 
sawah Pak Jayadi dan Pak Waluyo akan digusur untuk dipakai mendirikan tiang-tiang SUTET. 
Ketika keduanya keberatan untuk melepaskan tanahnya, Ketua RT menyatakan : ”Jangan 
melawan...nanti dibedil !”

Ketakutan akan kehilangan sawah, juga dialami oleh 40 petani lainnya. Selain kehilangan 
sawah, mereka juga khawatir atas dampak SUTET terhadap kesehatan dan lingkungan. Hal 
ini dikarenakan tempat tinggal merekapun tidak jauh dari rencana lokasi SUTET. Akhirnya 
Pak Jayadi dan Waluyo datang ke LBH untuk meminta bantuan tentang :

1. Bagaimana menolak pembangunan SUTET di desanya ?

2. Bagaimana prosedur penggusuran sawah dan ganti kerugian yang mereka dapatkan?
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F. Modul 5: Pendidikan Hukum Komunitas

5.1 Rencana Pembelajaran Pendidikan Hukum Komunitas  (dibagi per kelompok)

RENCANA PEMBELAJARAN  PENDIDIKAN HUKUM KOMUNITAS 

Nama Kelompok : …...…………………………………………..........................……………………………….......
Anggota : 1............................................................................................................................................

2............................................................................................................................................
3.….............................……………………………………………………………………….......
4.…………................................………………………………………………….………….......
5.………….............................……………………………………………….…………………...
6…………….............................……………………………………………….………………....
7……….............................…………………………………………………….………………....
8……….............................……………………………………………………….……………....

Tema : Hak Atas Bantuan Hukum
Tujuan : 1.……………………………………………………………………............................................

2....................................……………………………………………………...............................
3............................................................................................................................................

Pokok Bahasan : 1............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
3.............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Metode : ..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Alat-Alat : 1............................................................................................................................................
2.……………………………………….……...………………….............................……………
3………………………………….….............................……....…………………………………
4………………………………………..............................….……...……..……………………….

Langkah-Langkah : 1......……………………………..............................………………...…………………………..
..…………………………………..............................………...………..………………………...
2…….………………………………………………………………………….............................
...............................................................................................................................................
3…............................………………………………………….….………………………………
………................................………………………………………….……………………………
4…............................………………………………………….…….……………………………
…............................…………………………………………………….…………………………

Uraian Materi : ….............................……………………………………………….....……………………….….
………………………….............................………………………...…………………………….
…................................………………………………………………….......……………………..
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G. Modul 6: Evaluasi

6.1 Kuesioner Evaluasi Pelatihan

KUESIONER EVALUASI PELATIHAN

Nama Pelatihan : Pelatihan Paralegal Tingkat Dasar

Hari/Tanggal :_________________________________________________________________________________

Manager Pelatihan :___________________________________________________________________________

Untuk pelatihan ini, silahkan menilai aspek berikut dengan memilih kotak yang sesuai. Pilih hanya 
satu jawaban untuk masing-masing dengan memperhatikan skala berbeda yang digunakan.

Bagian 1 : Kepuasan dengan Pelatihan Min Maks

1 2 3 4 5

1. Apakah Anda merasa pelatihan ini menca-
pai tujuan?

2. Apakah materi-materi relevan dengan kerja 
atau fungsi Anda saat ini ?

3. Apakah pelatihan ini relevan dengan kebutu-
han organisasi Anda ?

4. Apakah pelatihan memberikan kesempa-
tan untuk mempraktikkan apa yang Anda 
pelajari?

5. Apakah bahan-bahan pelatihan bermanfaat 
?

6. Apakah jumlah materi pelatihan tepat?

7. Seberapa besar manfaat fasilitator untuk  
membantu proses pembelajaran?

8. Apakah menurut Anda komposisi kelompok 
cukup tepat?

9. Apakah Anda menerima bantuan adminis-
trasi yang memadai ?

10. Apakah kebutuhan Anda sebagai penyan-
dang disabilitas terpenuhi? 
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11 Apakah kebutuhan Anda sebagai ibu    
menyusui /dengan batita terpenuhi ?

12 Dibawah ini adalah daftar materi pelatihan bermanfaat Bermanfaat 
sekali

a. Pengantar Memahami Keadilan Sosial

b. Akses Keadilan dan Bantuan Hukum

c. Memberikan Konsultasi Hukum

d. Penyuluhan Hukum 

13 Apakah menurut Anda ada materi yang 
harus ditambahkan

Ya 

Tidak

Jika YA sebutkan maksimum 3 materi prioritas :

1.__________________________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________________________

14 Apakah ada komentar/saran tambahan mengenai kepuasan Anda secara keseluruhan 
dalam pelatihan ini ?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

15 Silahkan menilai tingkat pengetahuan dan 
ketrampilan ada sebelum dan sesudah 
pelatihan

Tidak Ada Meningkat

a. Pengantar Memahami Keadilan Sosial

Sebelum Pelatihan



Sesudah Pelatihan

b. Akses Keadilan Melalui Bantuan Hukum

Sebelum Pelatihan

Sesudah Pelatihan

c. Memberikan Konsultasi Hukum

Sebelum Pelatihan

Sesudah Pelatihan

d. Penyuluhan Hukum (Street Law)

Sebelum Pelatihan

Sesudah Pelatihan
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BAGIAN IV 
BAHAN

BACAAN
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Bahan Bacaan #1

PENGANTAR MEMAHAMI KEADILAN SOSIAL

1. Pengertian dan Jenis Keadilan 

Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak, dan menjadi tujuan dari berbagai 
upaya yang dilakukan individu, kelompok, bangsa maupun negara. Untuk mewu-
judkan suatu keadilan maka kita harus mengetahui apa arti keadilan itu sendiri. 

Definisi mengenai keadilan sangatlah beragam, dapat ditunjukkan dari berbagai pendapat yang 
dikemukakan oleh para filsuf yang memberikan definisi berbeda-beda mengenai keadilan.

Aristoteles dalam tulisannya Retorica membedakan keadilan menjadi dua jenis, yaitu: 

a. Keadilan distributif atau justitia distributive. 

Keadilan distributif adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan 
atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif 
berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan.

b. Keadilan kumulatif atau justitia cummulativa. 

Keadilan kumulatif adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa 
mempedulikan jasa masing-masing. Keadilan ini didasarkan pada transaksi (sunallaga-
mata) baik yang sukarela atau tidak. Keadilan ini terjadi pada lapangan hukum perdata, 
misalnya dalam perjanjian tukar-menukar.

Thomas Aquinas, juga membedakan keadilan dalam dua kelompok:

1. Keadilan umum (justitia generalis). 

Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan 
demi kepentingan umum.

2. Keadilan khusus. 

Keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan ini 
dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu:

a. Keadilan distributif (justitia distributiva) adalah keadilan yang secara proporsional 
yang diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum.

b. Keadilan komutatif (justitia cummulativa) adalah keadilan dengan mempersamakan 
antara prestasi dengan kontra prestasi.

c. Keadilan vindikativ (justitia vindicativa) adalah keadilan dalam hal menjatuhkan 
hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seseorang dianggap adil apabila ia 
dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan 
atas tindak pidana yang dilakukannya.
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Sedangkan menurut John Rawls1, keadilan adalah ukuran yang harus diberikan untuk 
mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Ada tiga 
prinsip keadilan yaitu: (1) kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya; (2) perbedaan; 
dan (3) persamaan yang adil atas kesempatan. Pada kenyataannya, ketiga prinsip itu tidak 
dapat diwujudkan secara bersama-sama karena dapat terjadi prinsip yang satu berben-
turan dengan prinsip yang lain. John Rawls memprioritaskan bahwa prinsip kebebasan 
yang sama yang sebesar-besarnya secara leksikal berlaku terlebih dahulu dari pada 
prinsip kedua dan ketiga.

Dari berbagai pendapat para filsuf, kemudian secara umum dikenal jenis keadilan yaitu: 
(1) Keadilan Distributif; (2) Keadilan Komutatif; (3) Keadilan Legalis/Hukum; dan (4) 
Keadilan Restoratif

2. Pengertian Keadilan Sosial dan Jenis Keadilan Yang Terlingkupi

Negara Indonesia  adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa 
negara sebagai penjelmaan manusia sebagai Makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat 
individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup 
bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial harus  didasari dan dijiwai oleh hakikat manusia 
sebagai makhluk yang beradab. Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang 
berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang 
lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.

Dalam hidup bersama baik dalam masyarakat, bangsa dan negara harus terwujud suatu 
keadilan sosial, yang menurut Notonegoro, keadilan sosial meliputi tiga hal yaitu: 

1. keadilan distributif (keadilan membagi), yaitu negara terhadap warganya, 

2. keadilan legal (keadilan bertaat), yaitu warga terhadap negaranya untuk mentaati 
peraturan perundangan, dan 

3. keadilan komutatif (keadilan antar sesama warga negara), yaitu hubungan keadilan 
antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik. 

Dengan demikian keadilan sosial adalah keadaan dalam mana kekayaan dan sumber daya 
suatu negara didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat. Dalam konsep ini terkandung 
pengertian bahwa pemerintah yang dibentuk oleh rakyat berkewajiban untuk melayani kebu-
tuhan seluruh warga negaranya, dan pemerintah yang tidak memenuhi kesejahteraan warga 
negaranya adalah pemerintah yang gagal dan karena itu tidak adil. Menurut perspektif  keadilan 
sosial, setiap orang berhak atas “kebutuhan manusia yang mendasar” tanpa memandang 
perbedaan “buatan manusia” seperti ekonomi, kelas, ras, etnis, agama, umur, dan sebagainya. 

Pada tahun 2009 sejumlah guru besar fakultas hukum merumuskan keadilan sosial sebagai 
panduan untuk mengajarkannya di fakultas hukum, dengan definisi sebagai berikut:2

1 Heri Priyono, “Teori Keadilan John Rawls”, dalam Diskursus Kemanusiaan dan Kemasyarakatan, (Jakarta: 
Gramedia, 1993), hlm. 35.

2 ILRC, Mengajarkan Hukum Yang Berkeadilan, Cetak Biru Pembaruan Pendidikan Hukum Berbasis 
Keadilan Sosial, Jakarta, 2009, Halaman 35
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“Suatu tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang majemuk yang 
mendistribusikan hak dan kewajiban yang setara terhadap individu atau kelompok 
sosial yang termarginalkan oleh sistem hukum dan sosial, secara efektif dan berke-
lanjutan”(ILRC;2009)

Dari rumusan konsep yang telah dihasilkan, keadilan sosial setidaknya memiliki lima variabel, 
dan setiap variabel memiliki indikator. Lima variabel tersebut adalah :

1. Suatu tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang majemuk. 

2. Yang mendistribusikan hak dan kewajiban secara setara.

3. Individu atau kelompok sosial yang termarginalkan.

4. Secara efektif, dan 

5. Berkelanjutan. 

Indikator adanya “Tatanan Kehidupan Masyarakat, Bangsa dan Negara Yang Majemuk’’ 
adalah pluralisme, inklusivisme, toleransi dan koeksistensi didalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. Untuk inti keadilan sosial sebagai “Distribusi Hak Dan Kewa-
jiban Secara Setara” ditandai dengan indicator adanya : (1) Distribusi Sumber Daya Alam 
(SDA) Secara Adil; (2) Politik Afirmasi; (3) (3) Desentralisasi; (4)  Sistem Sosial Yang Partisi-
patif dan (5) Pengakuan dan Penguatan Lembaga lokal. 

Distribusi diberikan kepada “Individu dan Kelompok Sosial Yang Termarginalkan’’ 
dengan indicator bersifat non diskriminatif, dengan afirmasi kepada kelompok yang tidak 
memperoleh akses ke SDA dan kelompok minoritas. Sedangkan variable efektif adalah adanya 
jaminan hukum, menjamin kapasitas individu dan kelompok sosial marjinal dan kesesuaian 
dengan kebutuhan individu. Dan keadilan sosial harus ditempatkan dalam pembangunan 
berkelanjutan yang indicator adanya penghargaan terhadap kearifan lokal dan nasional, 
keberpihakan pemegang sumber daya dan konsistensi antara kebijakan dan implementasinya. 
Dengan demikian konsep keadilan sosial, adalah pengertian yang luas, yang didalamnya 
meliputi diataranya keadilan ekonomi, keadilan structural, keadilan jender, keadilan hukum 
dan keadilan lingkungan.

2.1 Keadilan Ekonomi

Keadilan sosial secara paling tajam bersentuhan dengan aspek ekonomi, dan memiliki 
kaitan khusus dengan bidang ekonomi, meskipun bukan satu-satunya. Keadilan ekonomi, 
dimana negara berkewajiban untuk menyelenggarakan demokrasi ekonomi terdapat dalam 
Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan:

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup 
orang banyak dikuasai oleh Negara;

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara 
dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat; dan
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(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan 
prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 
nasional. 

Keadilan sosial yang mendapat perwujudannya dalam demokrasi ekonomi itu meng-
hendaki penjelmaan Negara Republik Indonesia sebagai “Negara Pengurus”, yaitu negara 
yang sungguh-sungguh mengurusi rakyatnya, dan itu berarti termasuk mencegah segala 
tindakan dari pihak mana pun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesem-
patan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. Keadilan sosial dan 
demokrasi ekonomi pada akhirnya juga sangat tergantung pada kepada siapa negara 
berpihak, sungguh-sungguh kepada rakyatnya atau justru kepada segelintir kaum elite. 
Kesalahan fundamental negara adalah kalau negara itu tidak berpihak kepada rakyatnya.

Karenanya, sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia, adalah “sistem ekonomi 
Pancasila” yang dijiwai oleh -terutama- keadilan sosial. Untuk merealisasikan sistem 
ekonomi Pancasila itu adalah prinsip “gotong-royong” atau juga biasa dikenal dengan 
“kooperasi”. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bahkan perusahaan swasta pun harus 
berjiwa kooperasi. Apa itu artinya berjiwa kooperasi? Berjiwa kooperasi tidak lain adalah 
semangat tolong-menolong: semangat kekeluargaan yang senantiasa mengupayakan 
keuntungan bersama, solidaritas sosial yang berorientasi “berat sama dipikul, ringan sama 
dijinjing”, sebagaimana selanjutnya dirangkum dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, menya-
takan: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, 
yang berarti bahwa “produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan 
atau pemilikan anggota-anggota masyarakat”.

Jelas bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai 
hajat hidup orang banyak memang harus dikuasai oleh negara, karena jika tidak, tampuk 
produksi akan jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyatlah yang akan 
tertindas. Oleh karena itu, hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang 
banyak boleh di tangan seorang. Dalam perekonomian yang bersifat kooperasi, hak milik 
perseorangan tetap diakui, namun dalam penggunaannya dibatasi oleh kepentingan bersama 
hak milik perseorangan memiliki fungsi sosial, itulah kooperasi, itulah gotong-royong, 
itulah demokrasi ekonomi, itulah keadilan sosial. 

2.2  Keadilan Struktural 

Keadilan sosial bukan semata-mata masalah keadilan individual, yaitu bukan hanya 
masalah kehendak baik dari masing-masing individu, seakan-akan kalau semua orang 
Indonesia ini mau berkehendak baik dan bertindak dengan adil, lantas dunia ini akan beres 
dan keadilan sosial akan tercapai dengan sendirinya. Keadilan sosial, untuk mencapainya 
tergantung dari struktur proses-proses ekonomis, politis, sosial, budaya, dan ideologis dalam 
masyarakat.3 Pelaksanaan keadilan sosial itu tergantung pada struktur-struktur ekonomis, 

3  Franz Magnis-Suseno, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, (Jakarta: Gramedia, 
1987), hlm. 331.
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politis, sosial, budaya, dan ideologis. Mengusahakan keadilan sosial jelas pertama-tama 
adalah membongkar struktur-struktur di atas yang menyebabkan segolongan orang tidak 
dapat memperoleh apa yang menjadi hak mereka atau tidak mendapat bagian yang 
wajar dari harta kekayaan dan hasil pekerjaan masyarakat sebagai keseluruhan.4 

Dengan demikian, keadilan sosial secara hakiki adalah keadilan struktural, mengusa-
hakannya juga selalu berarti mengurangi kemungkinan bekerjanya struktur-struktur yang 
menyebabkan ketidakadilan. Apabila rakyat berusaha bekerja dengan rajin dan keras, 
namun struktur ekonomis, politis, sosial, budaya, dan ideologis tidak mendukung. Tetap 
saja ketidakadilan akan terjadi dan berdampak pada kemiskinan.

Sebagian besar usaha keadilan sosial memang hanya dapat dibuat oleh negara. Kebi-
jaksanaan-kebijaksanaan yang diambil negara mempunyai dampak paling besar terhadap 
perkembangan struktur-struktur yang relevan bagi proses-proses politik, ekonomis, 
sosial, budaya, dan ideologis. Negara wajib untuk selalu mengusahakan keadilan5. Kesalahan 
paling fundamental negara ialah negara itu secara sengaja dan terang-terangan 
mengambil kebijakan-kebijakan yang memungkinkan struktur-struktur yang menyebabkan 
ketidakadilan bekerja. Sementara rakyat walaupun bisa usul atau protes, tetap saja tidak 
punya wewenang mengambil kebijakan dan karenanya selalu saja berada di bawah 
pengaruh struktur-struktur tersebut. 

Pada saat yang sama mengharapkan keadilan sosial dari negara adalah naif sekaligus 
juga feodal-paternalistik. Bukan karena seakan-akan orang-perorangan yang menduduki 
tempat-tempat yang berkuasa niscaya bersikap acuh tak acuh terhadap nasib orang kecil, 
melainkan karena membongkar ketidakadilan struktural dengan sendirinya bertentangan 
dengan kepentingan-kepentingan golongan yang berkuasa dan karenanya maksud baik 
itu dengan sendirinya pasti kalah terhadap kepentingan-kepentingan golongan-golongan 
yang mereka wakili untuk mempertahankan kedudukan yang menguntungkan itu. Oleh 
karena itu, jelas bahwa keadilan structural harus diusahakan oleh negara dan juga harus 
secara nyata diusahakan sendiri oleh mereka yang tertimpa ketidakadilan akibat struktur 
yang tidak adil.

2.3  Keadilan Gender

Dalam keadilan struktural, keadilan yang diperjuangkan adalah menghapuskan ke-
senjangan/ketidakadilan yang muncul sebagai akibat perbedaan struktur sosial, ekonomi 
dan politik yang tidak adil, maka keadilan gender memperjuangkan untuk menghapus 
bentuk-bentuk ketidakadilan sebagai akibat perbedaan peran gender. Sebelum dapat 
memahami keadilan gender, maka perlu terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud 
seks, seksualitas, dan gender. 

4  Ibid., hlm. 332-333.
5  Ibid., hlm. 334.
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Seks dan Seksualitas 6

Istilah seks, seksual, dan seksualitas kerap diartikan mirip oleh sebagian masyarakat. 
Padahal, ketiganya memiliki arti yang berbeda, yaitu :

•      Seks adalah perbedaan badani atau biologis perempuan dan laki-laki, yang sering 
disebut jenis kelamin (seks/sex). 

•  Seksual adalah aktifitas seks yang juga melibatkan organ tubuh lain baik fisik maupun 
non fisik. 

• Seksualitas secara sederhana diartikan sebagai seluruh kompleksitas emosi, perasaan 
kepribadian dan sikap atau watak sosial yang berkaitan erat dengan pernyataan diri 
manusia atau bagaimana manusia tersebut memahami dirinya secara seksual, yang 
ditampilkan antara lain melalui perilaku, cara berpakaian, cara bertutur kata, termasuk 
relasi seksual atau hubungan intim/erotis antar individu. 

Seksualitas tidak hanya terbatas pada sex act (tindakan/hubungan seks), tetapi mencakup 
cara bagaimana individu manusia dirumuskan atau ditentukan sebagai makhluk seksual 
olah yang lainnya, maupun cara individu mendefinisikan dirinya sendiri menyangkut 
seksualitasnya. Sehingga seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu 
dimensi biologis, sosial, psikologis dan kultural :

• dimensi biologis berkaitan dengan organ reproduksi dan alat kelamin, termasuk 
bagaimana menjaga kesehatan dan memfungsikan secara optimal organ reproduksi 
dan dorongan seksual. 

• dimensi psikologis erat kaitannya dengan bagaimana menjalankan fungsi sebagai 
makhluk seksual, identitas peran atau jenis, serta bagaimana dinamika aspek-aspek  
psikologis (kognisi, emosi, motivasi, perilaku) terhadap seksualitas itu sendiri. 

• dimensi sosial, dilihat pada bagaimana seksualitas muncul dalam hubungan antar 
manusia, bagaimana pengaruh lingkungan dalam membentuk pandangan tentang 
seksualitas yang akhirnya membentuk perilaku seksual. 

• Dimensi kultural menunjukkan perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di 
masyarakat.

Gender 

Gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan seperti halnya seks. Gender berkaitan 
dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan 
bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya ditempat 
mereka berada. Gender adalah sifat/ciri/karakter serta peran/fungsi yang dilekatkan oleh 
masyarakat kepada perempuan dan laki-laki. 

6  Diadaptasi dari Ratna Batara Munti, “Panduan Pelatihan Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS) 
Asosiasi LBH APIK Indonesia”.



66 The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)

Karena merupakan bentukan masyarakat (konstruksi sosial), maka sifat/ciri/karakter 
serta peran/fungsi tersebut dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan, berubah 
dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya. Lain halnya dengan 
seks, sebagaiperbedaan perempuan dan laki-laki yang sifatnya biologis atau telah di-
tentukan sejak lahir sehingga tidak mudah untuk berubah atau dipertukarkan, berlaku 
dimana saja, di belahan dunia manapun, dan merupakan kodrat atau ciptaan Tuhan.

Melihat sisi gender dalam seksualitas dapat dilihat dari konstruksi masyarakat yang 
memberikan citra baku perempuan dan laki-laki secara berbeda, misalnya adanya pandangan 
bahwa perempuan harus dikendalikan seksualnya dengan sunat perempuan, sementara 
laki-laki disunat bukan untuk pengendalian seksualnuya melainkan untuk kesehatan. Lalu 
juga perempuan yang menikah dianggap lebih tinggi kedudukannya dibandingkan 
perempuan yang belum menikah. Lalu perempuan yang sudah memiliki anak, dianggap 
memiliki kedudukan lebih tinggi daripada perempuan menikah yang tidak memiliki anak. 

Perbedaan Perempuan dan Laki-Laki Berdasarkan Seks

Kategori Perempuan Laki-laki

Alat Kelamin Vagina, Rahim Penis, Sperma

Potensi Menstruasi, hamil, melahirkan, 
menghasilkan ASI

Pembuahan

Pembedaan Perempuan dan Laki-Laki Berdasarkan Gender

Kategori Perempuan Laki-laki

Sifat/Ciri Feminin Maskulin

Cantik, lemah lembut, teliti, 
emosional, pasrah, tunduk, 
penakut, apolitis, dst.

Ganteng, gagah perkasa, 
kurang teliti, rasional, 
pengambil keputusan, 
pemberani, agresif, politis, 
dst.

Peran yang dilekat-
kan

Domestik Publik

Cakupan peran Reproduktif

Pencari nafkah tambahan

Ibu Rumah Tangga

Produktif

Pencari nafkah utama

Kepala Keluarga
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Keragaman Gender (SOGI)

Secara umum, masyarakat mengenal secara fisik jenis kelamin (seks) laki-laki dan 
perempuan, ada pula yang mengetahui adanya yang berjenis kelamin ganda (interseks). 
Namun memahami gender dan seksualitas tidak dapat hanya melihat aspek fisik saja, 
karena meskipun seseorang secara fisik berjenis kelamin perempuan, belum tentu merasa 
dirinya adalah perempuan. Lalu ada juga yang merasa dirinya perempuan namun belum 
tentu tertarik pada laki-laki, dapat saja dirinya memiliki ketertarikan seksual kepada 
sesama perempuan. 

Seks Biologis

  Perempuan         Interseks                       Laki-laki

Di sebelah kiri kita memiliki “perempuan” dan di sebelah kanan kita memiliki “laki-laki”, 
sebagai dua jenis kelamin yang kita ketahui selama ini. Di tengah, kita memiliki terma 
baru “interseks”, yang menjelaskan seseorang yang secara organ seksual tidak secara kaku 
sebagai laki-laki atau perempuan. Istilah atau terminologi “hermafrodit” merupakan kata 
yang dapat menjelaskan individu interseksual yang selama ini mendapatkan stigma 
buruk karena masyarakat mempercayai tidak mungkin berada di lluar identitas laki-laki dan 
perempuan. Di sebelah kiri kita memiliki “perempuan” dan di sebelah kanan kita memiliki 
“laki-laki”, sebagai dua jenis kelamin yang kita ketahui selama ini. 



68 The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)

Identitas Gender

 “Perempuan”                         Gender queer           “Laki-laki”

Dalam ilustrasi di atas, di sebelah kiri kita memiliki “perempuan” dan sebelah kanan kita 
memiliki “laki-laki”, istilah yang biasa kita kenali. Di tengah, kita memiliki terminologi 
“gender queer”, yang  digunakan untuk merujuk identitas di antara laki-laki dan 
perempuan. Istilah gender-queer di tengah mengacu pada identitas antara laki-laki dan 
perempuan.Dalam ilustrasi di atas, di sebelah kiri kita memiliki “perempuan” dan sebelah 
kanan kita memiliki “laki-laki”, istilah yang biasa kita kenali. Di tengah, kita memiliki 
terminologi “gender queer”, yang  digunakan untuk merujuk identitas di antara laki-laki 
dan perempuan. Istilah gender-queer di tengah mengacu pada identitas antara laki-laki dan 
perempuan.

Ekspresi Gender

Feminin                                             Androgini                                              Maskulin

Di sebelah kiri kira memiliki “feminin” dan di sebelah kanan kita memiliki “maskulin”, 
terminologi ekspresif tersebut berhubungan dengan “perempuan” dan “laki-laki”. Dan di 
tengah kita memiliki terminologi “androgini”, yang menjelaskan perpaduan di antaranya 
keduanya.

Orientasi Seksual

           Heteroseksual   Biseksual        Homoseksual

Di sebelah kiri kita memiliki “heteroseksual” yang  bermakna tertarik pada manusia yang 
berjenis kelamin berbeda, atau disebut “straight” (lurus). Di sebelah kanan kita memiliki 
“homoseksual” yang bermakna tertarik pada manusia yang memiliki jenis kelamin sama, 
seperti gay (untuk laki-laki) atau lesbian (untuk perempuan). Dan di antara keduanya, kita 
memiliki biseksual, bermakna tertarik baik pada laki-laki dan perempuan. 
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Pengertian dan Bentuk Bentuk Ketidakadilan Gender

Perbedaan peran gender menimbulkan ketidakadilan terhadap gender yang lain, 
khususnya perempuan. Ketidakadilan gender adalah berbagai tindak keadilan atau 
diskriminasi yang bersumber pada keyakinan gender. Diskriminasi terhadap perempuan 
berarti “diskriminasi terhadap perempuan  berarti setiap pembedaan, pengucilan atau 
pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan 
untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaanhak-hak 
azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, 
sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, 
atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan”.

Ketidakadilan juga dapat diakibatkan karena masyarakat tidak mengakui identitas gender, 
orientasi seksual, dan ekspresi gender yang beragam. Heteroseksual umumnya dianggap 
sebagai satu-satunya orientasi seksual yang benar (heteronormativitas) sehingga homo-
seksual dianggap masalah/penyakit sosial sekalipun oleh WHO dinyatakan bukan penyakit. 
Oleh karena itu homoseksual seringkali mengalami ketidakadilan di berbagai aspek, hingga 
dalam bentuk kekerasan. Begitu pula perempuan memiliki ekspresi gender yang diangap 
“mirip” laki-laki atau sebaliknya, menjadi gunjingan masyarakat, dan mengalami bullying. 

Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender

1. Marginalisasi (peminggiran/pemiskinan)

Proses marginalisasi (peminggiran/pemiskinan) yang mengakibatkan kemiskinan, 
banyak terjadi dalam masyarakat di negara berkembang seperti penggusuran dari 
kampung halaman, dan eksploitasi. Namun pemiskinan atas perempuan maupun laki 
yang disebabkan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang 
disebabkan gender. Sebagai contoh, banyak pekerja perempuan tersingkir dan menjadi 
miskin akibat dari program pembangunan seperti internsifikasi pertanian yang hanya 
memfokuskan petani laki-laki. Perempuan dipinggirkan dari berbagai jenis kegiatan 
pertanian dan industri yang lebih memerlukan keterampilan yang biasanya lebih 
banyak dimiliki laki-laki.

Selain itu perkembangan teknologi telah menyebabkan apa yang semula dikerjakan 
secara manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang ummunya dikerjakan 
oleh tenaga laki-laki.Beberapa studi dilakukan untuk membahas bagaimana program 
pembangunan telah meminggirkan sekaligus memiskinkan perempuan. Seperti 
Program revolusi hijau yang memiskinkan perempuan dari pekerjaan memanen padi 
yang menggunakan ani-ani, ketika padi yang ditanam adalah jenis padi unggul yang 
panennya menggunakan sabit yang biasa digunakan laki-laki.

Mereka yang memiliki identitas gender, ekspresi gender dan orientasi seksual yang 
tidak hetero juga dapat mengalami peminggiran ekonomi. Misalnya tidak diterima 
kerja atau tidak boleh membuka salon karena dirinya waria, termasuk tidak boleh 
tampil di televisi karena dianggap akan merusak generasi bangsa.
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2. Subordinasi

Subordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap 
lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu 
ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah 
dari laki-laki. Banyak kasus dalam tradisi, tafsiran ajaran agama maupun dalam aturan 
birokrasi yang meletakan kaum perempuan sebagai subordinasi dari kaum laki-laki. 
Kenyataan memperlihatkan bahwa masih ada nilai-nilai masyarakat yang membatasi 
ruang gerak terutama perempuan dalam kehidupan. Sebagai contoh apabila seorang 
isteri yang hendak mengikuti tugas belajar, atau hendak berpergian ke luar negeri 
harus mendapat izin suami, tatapi kalau suami yang akan pergi tidak perlu izin dari 
isteri. Contoh bentuk subordinasi  lainnya adalah lelaki berperan sebagai kepala 
keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga, sehingga istri dianggap tidak 
berhak mengambil keputusan. Di lingkup komunitaspun, perempuan dianggap tidak 
perlu ikut serta dalam mengambil keputusan. 

Subordinasi yang dialami mereka yang memiliki orientasi seksual yang tidak hetero  
mengalami subordinasi dalam proses menyusun kebijakan pembangunan. Misalnya : 
ketersediaan toilet hanya dibedakan menurut jenis kelamin, tidak mempertimbangkan 
bagaimana kenyamaman yang tidak hetero.

3. Stereotipe (Citra Baku atau Pelabelan)

Stereotipe secara umum adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok 
tertentu  suatu kelompok tertentu. Salah satu jenis pelabelan negative adalah yang 
bersumber dari pandangan gender. 

Misalnya : Perempuan dilabeli sifat rajin, pemelihara tapi juga emosional, sedangkan 
laki-laki rasional sehingga perempuan dianggap lebih tepat urusan domestik dan tidak 
cocok pekerjaan publik atau memimpin.  Contoh lainnya  penandaan yang berawal dari 
asumsi bahwa perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing lawan jenisnya, 
maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual akan selalu dikaitkan dengan 
label ini. Bahkan jika ada perkosaan, masyarakat cenderung akan menyalahkan 
korbannya. Sedangkan pelabelan bagi yang memiliki ekspresi gender dan orientasi 
seksual yang berbeda misalnya label “tidak normal” atau “pendosa”.

4. Kekerasan

Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental 
psikologi seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari 
berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu 
disebabkan oleh anggapan jender. Kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan  
yang ada dalam masyarakat.  Berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagai 
akibat pembedaan dan pembakuan peran. Sedangkan bagi mereka yang memiliki 
ekspresi gender atau orientasi seksual yang beragam muncul akibat masyarakat hanya 
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mengakui heteroseksualitas, dan tidak mengakui yang lainnya sehingga sebagaian 
masyarakat yang menolak memaksakan dengan melakukan kekerasan. Bentuk-bentuk  
kekerasan diantaranya:

a) Fisik, misalnya pemukulan suami kepada istri karena menganggap suami “memiliki” 
istrinya sehingga dapat sewenang-wenang. Contoh lain adalah penganiayaan karena 
dia lesbian. 

b) Psikis, misalnya memaki/menghina menggunakan kalimat-kalimat yang 
merendahkan martabat;

c) Seksual, misalnya perkosaan termasuk pemaksaan hubungan seksual suami 
kepada istri (marital rape) dan juga perkosaan kepada lesbian dengan alasan agar 
menjadi hetero, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, penyiksaan organ 
kelamin, pelecehan seksual;

d) Ekonomi, misalnya ditutup aksesnya bekerja setelah menikah, penelantaran 
keluarga.

5. Beban Ganda

Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, tidak 
cocok untuk menjadi kepala keluarga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik 
rumah tangga menjadi tanggungjawab perempuan. Konsekuensinya, banyak perempuan 
yang harus bekerja keras dan lama untuk menjaga kebersihan dan kerapihan rumah 
tangganya. Pekerjaan domestik menjadi label sebagai ‘pekerjaan perempuan’. Beban 
ini bertambah ketika perempuan bekerja pula di sektor publik, ia tetap harus bertang-
gungjawab dengan pekerjaan domestiknya. Hal ini menjadikan perempuan menang-
gung beban ganda dibandingkan laki-laki. 

Ketidakadilan jender tersebut terjadi di pelbagai tingkatan, yaitu:

(1) Lingkungan keluarga, contoh : Pembagian peran anak perempuan mencuci dan 
memasak, anak-anak laki-laki menggembala. Istri berperan pekerjaan domestik, 
suami berperan mencari nafkah. Dampak luasnya, perempuan dianggap tidak perlu 
berpendidikan tinggi karena dianggap hanya akan didapur/tidak bertugas mencari 
nafkah.

(2) Adat istiadat masyarakat dan kebiasaan : demi menutup aib keluarga dan moral 
masyarakat, korban perkosaan dipaksa menikah dengan pelaku. Contoh lainnya 
adalah perempuan tidak mendapat hak waris atau lebih sedikit karena dianggap 
akan ikut makan suami dan dinafkahi. 

(3) Keyakinan, tafsir agama dan menjadi ideologi perempuan dan laki-laki. Contohnya : 
kelompok tertentu yang menafsirkan perempuan dapat dipukul jika membantah 
suami, lalu juga tafsir bahwa perempuan haram menjadi pemimpin.

(4) Negara melalui berbagai kebijakan hukum : misalnya pasal 4 ayat (2) UU No. 1 tahun 
1974 tentang Perkawinan  yang menyebutkan bahwa suami dapat beristri lebih dari 
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satu jika istri dissabilitas permanen (teks berbunyi “cacat badan”), tidak dapat mela-
hirkan keturunan, dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri. Tafsir frasa 
“menjalankan kewajiban” sangat  luas terutama didasarkan atas pembakuan 
peran gender yang tidak adil  yang diatur pada pasal 31 dan 34 yaitu peran istri pada 
urusan domestik rumah tangga dan suami kepala rumah tangga. Lalu “tidak dapat 
melahirkan keturunan” merupakan bentuk ketidakadilan dimana perempuan 
dianggap kurang jika dirinya tidak bisa menjalankan peran “reproduksi” (menghasilkan 
keturunan) sedangkan laki-laki “produksi” (menghasilkan nilai ekonomi).

(5) Tempat kerja,organisasi maupun dunia pendidikan, misalnya kebijakan upah dan 
atau promosi yang tidak adil antara pekerja perempuan dan pekerja laki-laki. 

Dengan demikian keadilan jender sendiri adalah kondisi dimana tidak ada marginalisasi, 
subordinasi, pelabelan, kekerasan dan beban ganda, baik untuk perempuan maupun laki-laki. 
Termasuk didalamnya situasi dimana perempuan dan laki-laki mendapatkan akses 
dan manfaat yang setara dari kebijakan, baik dalam kebijakan pembangunan, peradilan, 
aturan hukum, hingga dalam lingkup keluarga dan komunitas.

2.4 Keadilan Hukum 

Keadilan hukum hanya berbicara tentang penghukuman terhadap pelaku kejahatan. 
Keadilan hukum itu cukup sederhana, yaitu apa yang sesuai dengan hukum (dalam 
pengertian undang-undang) dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak 
adil. Jika terjadi pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut “kejahatan” 
maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan 
menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan 
tersebut. 

Dari perspektif keadilan sosial, keadilan hukum belum tentu adil. Menurut hukum setiap 
orang adalah sama, tetapi jika tidak ada perspektif keadilan sosial maka ketentuan ini bisa 
menimbulkan ketidakadilan baru. 

Misalnya :

Terdapat asas persamaan di muka hukum, dimana setiap warga negara harus diperlakukan 
sama ketika berhadapan dengan system hukum. Namun, karena adanya sistem kelas 
dalam masyarakat, orang kaya yang lebih bisa menikmatinya karena ia mempunyai uang 
yang cukup untuk membayar jasa seorang atau lebih pengacara, sedangkan orang miskin 
tidak atau sedikit sekali menikmati jasa pengacara. Akibatnya persamaan dihadapan 
hukum tidak berlaku sama bagi yang kaya dan miskin.
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2.5 Keadilan Ekologi

Secara umum terdapat dua pandangan tentang manusia dan alam. Pertama yang memandang 
manusia bukan bagian dari alam, sehingga alam merupakan komoditas untuk dieksploitasi 
dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Pandanga kedua adalah pandangan yang 
memandang bahwa manusia bagian dari alam itu sendiri. Sehingga kebutuhan manusia 
dapat terpenuhi jika alam nya terjaga dan mampu menyediakan daya dukung yang baik 
dalam kehidupan manusia. 

Keadilan ekologis merupakan keadilan sosial yang menempatkan keberlanjutan lingkungan 
sebagai titik utama yang diperhatikan, dengan bersumber pada pandangan bahwa 
manusia adalah bagian dari alam. Pembangunan dibidang ekonomi telah memicu 
terjadinya kerusakan lingkungan hidup, sehingga daya dukung, daya tampung dan daya 
lenting lingkungan menjadi berkurang. Menurunnya kualitas lingkungan hidup tersebut mem-
berikan dampak buruk terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu, dunia menyepakati 
sebuah prinsip yaitu ‘pembangunan berkelanjutan’, yaitu proses pembangunan yang 
memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa mendatang. 

Contoh : Di wilayah Celukan Bawang Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi 
Bali direncanakan dibangun PLTU Batubara. Pembangunan PLTU Batubara sendiri banyak 
disoroti oleh berbagai kalangan, hal tersebut dikarenakan bahan fosil fuel batubara dinilai 
sebagai energi kotor. Yaitu menimbulkan pencemaran berupa debu, baik melalui udara fly 
ash maupun tumpukan yang biasa disebut bottom ash, dimana debu tersebut mengandung 
partikel mikroskopik berbahaya yang berdampak terhadap buruknya kualitas udara 
maupun pencemaran di air. Oleh karena itu pencemaran yang ditimbulkan oleh PLTU 
Batubara berdampak buruk terhadap beberapa wilayah yang memiliki arti penting untuk 
kelestarian lingkungan. Pencemaran air, diantaranya akan berdampak terhadap  pantai 
lovina yang merupakan jalur migrasi species lumba-lumba. Sementara jarak dari celukan 
bawang dengan pantai Lovina sangat dekat. Celukan bawan sendiri merupakan area 
perlindungan terhadap terumbu karang. Sedangkan pencemaran udara akan berdampak 
terhadap Taman Nasional Bali Barat tempat perlindungan burung Jalak Bali yang lokasinya 
berada di sebelah barat Celukan Bawang. 

Dari contoh diatas menjelaskan bahwa pembangunan tidak mempertimbangkan aspek 
keberlanjutan lingkungan sehingga menimbulkan penurunan kualitas lingkungan. Dengan 
demikian perjuangan untuk mendapatkan keadilan ekologis, adalah memastikan bahwa 
pembangunan yang dilakukan menempatkan kepentingan lingkungan dan masyarakat 
setara, dan berkelanjutan.

3. Kewajiban Negara Dalam Mendistribusikan Sumber Daya Negara

3.1 Prinsip-Prinsip Kewajiban Negara

Keadilan sosial menekankan pada kewajiban negara untuk mendistribusikan sumber daya 
negara. Distribusi diberikan kepada “Individu dan Kelompok Sosial Yang Termarginalkan’’ 
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dengan indicator bersifat non diskriminatif, dengan afirmasi kepada kelompok yang tidak 
memperoleh akses ke SDA dan kelompok minoritas. Upaya pemenuhan kewajibannya, negara 
wajib memperhatikan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi.

Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama 
seseorang harus diperlakukan setara semartabat. Namun dalam konteks tertentu, terdapat 
pula situasi yang mengharuskan adanya perlakuan yang berbeda agar prinsip kesetaraan juga 
dapat diwujudkan. Pada konteks inilah dikenal istilah tindakan afirmatif (diskriminasi positif), 
yakni suatu kebolehan bagi negara untuk memperlakukan secara lebih atau istimewa kepada 
kelompok masyarakat tertentu yang tidak terwakili. Kebijakan ini diambil agar golongan/
kelompok memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang 
yang sama. 

Contoh Diksriminasi Positif

- Dalam konteks layanan pendidikan dapat diilustrasikan dengan kebijakan pemerintah 
yang memberikan proporsi kuota beasiswa lebih banyak kepada mereka yang berasal dari 
wilayah Indonesia timur maupun wilayah perbatasan. 

- Dalam konteks politik, tindakan afirmatif dilakukan untuk mendorong agar jumlah 
perempuan di lembaga legislatif lebih terwakili, sehingga di dalam undang-undang pemi-
lihan umum mengamanatkan adanya 30 % keterwakilan perempuan di struktur lembaga 
perwakilan Indonesia. Kebijakan ini kemudian mengharuskan partai politik untuk menyer-
takan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan 
di tingkat pusat. Selain itu, terdapat ketentuan yang mengatur bahwa setiap 3 (tiga) bakal 
calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan. 

Prinsip kesetaraan juga menjadi prinsip pokok dalam konteks pemenuhan layanan publik 
yang diselenggarakan oleh negara, baik layanan sosial dasar, pendidikan, kesehatan, dan 
layanan akses keadilan (hukum). Kendati manusia pada dasarnya adalah sama, namun realitas 
keragaman baik karena agama, budaya, bahasa, gender, ras, suku bangsa, strata ekonomi, 
termasuk perbedaan fisik/mental, namun terdapat sebagian kelompok masyarakat yang 
kerap mendapatkan perlakukan yang tidak setara. Terutama mereka yang dikategorikan 
sebagai kelompok minoritas rentan, karena adanya stigma, stereotype dan prasangka negatif 
yang menjadikan mereka tidak mendapatkan/terhambat akses yang setara untuk mendapatkan 
layanan publik.  Selain itu, kenyataan yang masih ada adalah masih adanya relasi tidak 
setara/timpang antara kelompok mayoritas dan minoritas yang mempengaruhi kesetaraan 
dalam pemenuhan layanan public.

Problem ketidaksetaraan sampai saat ini banyak dialami oleh mereka para penganut aliran 
agama minoritas dan kepercayaan. Seperti Ahmadiyah, Syiah, Penganut Sapto Darmo di Brebes, 
penghayat Marapu, Sunda Wiwitan, suku adat Kajang dan lain sebagainya. Keberadaan mereka 
di samping mengalami problem pengakuan dari masyarakat sehingga tidak dapat berpartisi-
pasi secara penuh dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, juga rentan mengalami pelbagai 
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problem kekerasan dan diskriminasi. Bentuk diskriminasi tersebut misalnya dalam bentuk 
diskriminasi pelayanan publik dasar sepertilayanan administrasi kependudukan seperti KTP 
dan KK. Problem layanan tersebut yang mereka alami pada akhirnya akan berdampak pada 
hilangnya hak-hak dasar lainnya seperti hak penghidupan, ekonomi, pendidikan, layanan 
kesehatan, bahkan hak politik pemerintahan. Pada konteks inilah pentingnya negara hadir 
untuk memastikan pemenuhan layanan publik terutama yang menjadi kebutuhan dasar 
warga negara dilaksanakan secara setara tanpa diskriminasi.

Prinsip Non-Diskriminasi

Diskriminasi diartikan sebagai setiap pembatasan, pembedaan atau pengucilan yang langsung 
ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, 
etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan 
politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksa-
naan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun 
kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan sosial 
lainnya. Prinsip ini untuk memastikan bahwa setiap layanan negara dapat dinikmati dan 
diterima oleh segenap warga negara tanpa terkecuali. 

Terdapat dua kategori diskriminasi, yaitu :

(1) Diskriminasi langsung terjadi ketika seseorang mendapatkan perlakuan yang berbeda 
daripada lainnya akibat dari kebijakan yang bersifat diskriminatif. 

• UU No. 1 tahun 1974 tentang  Perkawinan, mengatur bahwa laki-laki adalah kepala 
rumah tangga dan perempuan berkewajiban mengurus rumah tangga sebaik-baiknya;

• Peraturan Bupati Purwakarta No. 2 tahun 2015 tentang Persyaratan Tambahan 
Kenaikan Kelas

(2) Diskriminasi tidak langsung muncul ketika diskiriminasi tersebut sebagai dampak 
diterapkannya sebuah kebijakan yang seolah-olah netral, atau tidak ditujukan untuk 
tujuan mendiskriminasi. 
• UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Walau dalam ketentuannya tidak merujuk 

kepada perempuan, namun strotipe akibat peran jender yaitu perempuan sebagai 
obyek seksual, yang menjadikan perempuan sebagai pelaku pornografi, dan tidak 
dianggap sebagai korban dari system sosial yang patriarkhis.

• Peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelacuran akan mendiskriminasi 
perempuan, karena label bahwa pekerjaan pelacuran adalah untuk perempuan. 
Sehingga pembatasan/tindakan akan diberikan kepada perempuan, bukan kepada 
laki-laki sebagai konsumen maupun kepada mucikarinya.

3.2   Hak Hak Konstitusional Warga Negara

Salah satu variable keadilan sosial adalah “efektif” yang ditandai dengan adanya jaminan 
hukum, yang menjamin kapasitas individu dan kelompok sosial marjinal mendapatkan 
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sumberdaya dan kesesuaian dengan kebutuhan individu. Jaminan hukum atas distribusi 
sumberdaya negara terdapat dalam konstitusi negara (UUD 1945) yang didalamnya menjamin 
hak konstitusional setiap warga negara.

Hak konstitusonal warga negara meliputi Hak Asasi Manusia dan hak warga negara yang 
dijamin secara tertulis dalam UUD 1945. Konstitusi menjamin baik hak-hak ekonomi sosial 
budaya maupun hak sipil politik. Hal ini berarti UUD 1945 mengakui prinsip-prinsip melekat, 
tak terbagi saling berkaitan erat dan saling bergantung antara pemenuhan hak ekosob dan 
hak sipol. Dalam UUD 1945, mengisyaratkan tidak ada lagi dikotomi antara hak kebebasan 
dan hak kesejahteraan. Pelaksanaan satu jenis hak tidak dapat mengorbankan jenis hak yang 
lain. 

Berikut adalah hak-hak konstitusional warga negara yaitu: 

1. Hak Atas Kewarganegaraan

a. Hak atas status kewarganegaraan Pasal 28D (4)

b. Hak atas kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan Pasal 27 (1), Pasal 
28D (1), Pasal 28D (3)

2. Hak Atas Hidup

a. Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A, Pasal 
28I (1)

b. hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang Pasal 28B (2)

3. Hak Untuk Mengembangkan Diri

a. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapat 
pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan 
budaya. Pasal 28C (1).

b. Hak atas jaminan sosial memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai 
manusia yang bermartabat Pasal 28H (3)

c. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi 
dan lingkungan sosial Pasal 28F

d. Hak mendapat pendidikan Pasal 31 (1), Pasal 28C (1)

4. Hak Atas Kemerdekaan Pikiran & Kebebasan Memilih

a. Hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani Pasal 28I (1)

b. Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan Pasal 28E (2)

c. Hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya Pasal 28E (1), 
Pasal 29 (2)

d. Hak untuk bebas memilih pendidikan dan pengajaran , pekerjaan, Kewarganegaraan, 
tempat tinggal Pasal 28E (1)
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e. Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul Pasal 28E (3)

f. Hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani Pasal 28E (2)

5. Hak Atas Informasi

a. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi Pasal 28F

b. Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyam-
paikan informasi dengan menggunakan segala jenis swaluran yang tersedia Pasal 28F

6. Hak Atas kerja & Penghidupan Layak

a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Pasal 27 (2)

b. Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam 
hubungan kerja Pasal 28D (2)

7. Hak untuk tidak diperbudak Pasal 28I (1)

8. Hak Atas Kepemilikan & Perumahan

a. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Pasal 28H (4)

b. Hak untuk bertempat tinggal Pasal 28H (1)

9. Hak Atas Kesehatan & Lingkungan Sehat

a. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin Pasal 28H (1)

b. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat Pasal 28H (1)

c. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan Pasal 28B (1)

10. Hak Berkeluarga

Hak untuk membentuk keluarga Pasal 28B (1)

11. Hak Atas Kepastian Hukum & Keadilan

a. Hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil Pasal 
28D (1)

b. Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum Pasal 28D (1), Pasal 27 (1)

c. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum Pasal 28 (1)

12. Hak Bebas Dari Ancaman, Diskriminasi & Kekerasan

a. Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau 
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi Pasal 28G (1)

b. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat 
manusia Pasal 28G (2)

c. Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun Pasal 28I (2)

d. Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan 
dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal 28H (2)
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13. Hak Atas Perlindungan

a. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda 
yang di bawah kekuasaanya Pasal 28G (1)

b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif 
Pasal 28I (2)

c. Hak atas perlindungan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang selaras 
dengan perkembangan zaman dan peradaban Pasal 28I (3)

d. Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Pasal 28B (2), Pasal 28I (2)

e. Hak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain Pasal 28G (2)

14. Hak Memperjuangkan Hak

a. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif Pasal 
28C (2)

b. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat Pasal 28, 
Pasal 28E (3)

15. Hak Atas Pemerintahan

Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan Pasal 28D (3), Pasal 
27 (1)

16. Hak atas Keadilan Ekonomi (Pasal 33)

4. Perlindungan Kepada Minoritas dan Kelompok Rentan

4.1 Pengertian Minoritas dan Kelompok Rentan

Keadilan sosial diartikan distribusi yang adil atas kesehatan, perumahan, kesejahteraan, 
pendidikan, dan sumber daya hukum di masyarakat, termasuk jika perlu adanya tindakan 
afirmasi untuk distribusi sumber daya hukum tersebut terhadap kelompok yang kurang 
beruntung (disadvantages groups). John Rawls (1971: 303) memberikan penegasan dis-
advantages groups adalah the least well-off, yaitu mereka yang secara sosial ekonomi 
tidak mampu. Kelompok-kelompok inilah yang perlu mendapatkan perhatian khusus 
dari negara, karena kondisi riil mereka yang memiliki keterbatasan/hambatan atas 
akses distribusi yang adil atas sumber daya ekonomi dan hukum. Kelompok ini dapat 
didentifikasikan sebagai kelompok minoritas dan kelompok rentan

Terdapat berbagai keragaman pengertian terkait minoritas. Dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI) pengertian minoritas adalah “golongan sosial yang jumlah warganya 
jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan golongan lain dalam suatu masyarakat dan 
karena itu didiskriminasikan oleh golongan lain itu”7. Komnas HAM memberikan definisi 
minoritas dengan kata-kata kunci yang harus dipertimbangkan yaitu: 

7  https://kbbi.web.id/minoritas
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”secara leksikal, istilah ”minoritas” dapat dipahami secara numerik yaitu 
sebagai populasi yang jumlahnya lebih sedikit dari sebuah jumlah populasi yang 
lebih besar secara keseluruhan (di tingkat nasional). Tapi minoritas juga dapat 
dilihat dalam hal pengaruh, yaitu tidak dominan, dan mendapat perlakuan yang 
merugikan atau berada dalam situasi yang tidak diuntungkan dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara.”8

Selain memberikan definisi, Komnas HAM juga mengidentifikasikan kelompok minoritas 
untuk konteks Indonesia yaitu terdiri dari : 

(1) Kelompok Minoritas Ras

(2) Kelompok Minoritas Etnis

(3) Kelompok Minoritas Agama dan Keyakinan

(4) Kelompok Penyandang Disabilitas

(5) Kelompok Minoritas Berdasarkan Identitas Jender dan Orientasi Seksual

Pengertian kelompok rentan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan 
perundang-undangan, seperti tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang menyatakan bahwa : “setiap orang 
yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan  
perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”. Dalam penjelasan  pasal  tersebut  
disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok rentan, antara lain,  adalah :

(1) orang lanjut usia,

(2) anak-anak, 

(3) fakir miskin, 

(4) perempuan hamil dan 

(5) penyandang disabilitas.

Sedangkan referensi HAM menyebutkan kategori yang tergolong ke dalam kelompok rentan 
adalah 

(1) pengungsi, 

(2) penyandang disabilitas, 

(3) warga negara minoritas, 

(4) pekerja migran, 

(5) masyarakat adat, 

(6) anak-anak, 

(7) dan perempuan9

8 Komnas HAM, Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia. Sebuah Laporan 
Awal, (Jakarta, 2016)

9 (Willem van Genugten J.M (ed), Human Rights Reference, The Hague: Nederlands Ministry of Foreign Af-
fairs, 1994, hlm. 73).
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Dalam konteks Indonesia, selain yang disebutkan diatas, memasukkan juga 
sebagai kelompok rentan, sebagai berikut: orang tanpa kewarganegaraan (stateless person); 
orang-orang difabel atau penyandang disabilitas;  orang-orang lanjut usia atau manula, 
dan orang-orang yang hidup dengan HIV-AIDS. 10

Sementara itu, Subkomisi Perlindungan Khusus Komnas HAM memberikan 
perhatian khusus terhadap kelompok perempuan rentan. Yang termasuk didalam kelompok 
perempuan rentan adalah: 

(1) ibu rumah tangga 

(2) Perempuan lajang 

(3) Anak perempuan 

(4) Perempuan yang dilacurkan, 

(5) Anak perempuan yang dilacurkan

(6) Buruh perempuan  

(7) Lansia perempuan, 

(8) perempuan pengungsi (IDPs)  

(9) Perempuan pnyandang disabilitas 

(10) Perempuan masyarakat adat serta kelompok minoritas. 11 

Warga negara yang berasal dari kelompok minoritas, akan mendapatkan tingkat kerentanan 
yang lebih tinggi. Perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas pada kelompok 
minoritas akan memiliki dua lapis hambatan. Misalkan : Perempuan etnis Tionghoa 
posisinya akan dua kali lebih rentan karena minoritas, dan jenis kelaminnya

Untuk memenuhi keadilan sosial, seluruh warga negara diperlakukan setara untuk 
mendapatkan sumber daya negara. Namun, kondisi minoritas dan keretanan akan menye-
babkan warga negara pada kelompok ini tidak setara dibandingkan warga negara mayoritas 
dan tidak mengalami kerentanan. Oleh karena itu, negara sebagai pengurus yang mendis-
tribusikan sumber daya negara, harus melakukan sejumlah tindakan affirmasi untuk 
mengangkat mereka ke dalam posisi yang sama dengan kelompok-kelompok masyarakat 
lainnya.

4.2 Kebijakan Inklusi Sosial 12

Inklusi sosial adalah upaya untuk memastikan bahwa semua orang dapat berpartisipasi 
dalam masyarakat tanpa memandang latar belakang atau karakteristik yang spesifik, yang 

10  Lihat buku Panduan Untuk Pekerja HAM: Pemantauan & Investigasi Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Kontras 
dan IALDF, 2009), Hlm. 61

11 Lihat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pemetaan Permasalahan Hak Atas Kesehatan Seksual dan 
Reproduksi Pada Kelompok Perempuan, Anak, Buruh, IDPs, Penyandang Disabilitas dan Lansia, Serta 
Minoritas, (Jakarta: Komnas HAM, November 2006), hlm. 3.

12 Modul Panduan pelatihan Paralegal LBH APIK Jakarta Untuk Keadilan Gender dan Inklusi Sosial 
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mungkin meliputi: ras, bahasa, budaya, jenis kelamin, orientasi seksual, disabilitas, status sosial, 
usia, dan faktor lainnya. Dengan kata lain, inklusi sosial adalah membuka hambatan yang disebabkan 
oleh ekslusi sosial.

Untuk membangun inklusi sosial terdapat dua cara, yaitu :

a. Kebijakan Negara

Untuk memastikan terpenuhinya hak hak seluruh warga negara dan memastikan kelompok 
minoritas rentan setara mendapatkan haknya, maka negara harus menyusun kebijakan yang 
memberikan akses, atas hak-hak dasarnya  bagi semua warga negara tanpa diskriminasi atas 
dasar apapun, dan memberikan tindakan-tindakan affirmatif. Misalnya :

- Negara membuat peraturan/kebijakan untuk mempermudah akses kesehatan bagi kelompok 
miskin dan rentan

- Negara mendorong terbukanya akses pekerjaan sehingga pengangguran berkurang

- Negara membuat peraturan/kebijakan yang menjamin kelompok minoritas mendapatkan 
pendidikan yang tidak diskriminatif

- Negara menyediakan fasilitas bagi penyandang dissabilitas

- Negara menghapus peraturan/kebijakan yang diskriminatif

- Negara membuat program dan menyediakan layanan bagi lansia, dsb

b. Masyarakat  

Selain memastikan negara membuat berbagai kebijakan inklusi, yang tidak kalah pentingnya 
adalah mendorong lahirnya masyarakat inklusif. Yaitu masyarakat yang terbuka bagi semua 
kelompok dan individu. Tidak terjadi pengucilan, tidak ada diskriminasi, tidak terhambat akses 
hak dasar, dan terakomodasinya semua kelompok dalam relasi sosial. Inklusifitas dapat dipahami 
sebagai sebuah pengakuan, penghargaan atas eksistensi/keberadaan serta penghargaan dan 
penghormatan atas keberbedaan dan keberragaman. Dengan demikian, masyarakat yang inklusif 
dapat diartikan sebagai sebuah masyarakat yang mampu menerima berbagai bentuk keberagaman 
dan keberbedaan serta mengakomodasinya ke dalam berbagai tatanan maupun infrastruktur 
yang ada di masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan berbagai bentuk perbedaan dan keberagaman 
diantaranya adalah keberragaman budaya, bahasa, gender, ras, suku bangsa, strata ekonomi, serta 
termasuk juga didalamnya adalah perbedaan kemampuan 

Inklusifitas dapat dipahami sebagai sebuah pengakuan, penghargaan atas eksistensi/keberadaan 
serta penghargaan dan penghormatan atas keberbedaan dan keberragaman. Dengan demikian, 
masyarakat yang inklusif dapat diartikan sebagai sebuah masyarakat yang mampu menerima 
berbagai bentuk keberagaman dan keberbedaan serta mengakomodasinya ke dalam berbagai 
tatanan maupun infrastruktur yang ada di masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan berbagai 
bentuk perbedaan dan keberagaman diantaranya adalah keberragaman budaya, bahasa, gender, 
ras, suku bangsa, strata ekonomi, serta termasuk juga didalamnya adalah perbedaan kemampuan.
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Masyarakat inklusif dapat diwujudkan oleh anggota masyarakat  dengan memberikan ruang 
partisipasi, akses, kontrol dan menerima manfaat dari kehidupan sosial  bagi seluruh anggota 
masyarakat yang adil 
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Bahan Bacaan #2

Akses Keadilan Melalui Bantuan Hukum

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Akses Keadilan

Secara sederhana akses terhadap keadilan dapat diartikan sebagai jalan maupun 
kesempatan untuk mencapai keadilan. UNDP mengartikan akses keadilan 
sebagai “kemampuan orang-orang untuk mencari dan memperoleh pemuli-

han melalui lembaga-lembaga keadilan formal dan informal, yang sesuai dengan standar  
HAM.”13 Akses keadilan disini tidak hanya sekedar hak, tetapi menjadi sarana utama untuk 
mendapatkan manfaat atas berbagai hak lainnya. Definisi ini, diadopsi oleh Pemerintah 
Indonesia, melalui Strategi Nasional Akses pada Keadilan (SNAK)  2009-2014, dan masih 
digunakan dalam SNAK 20016-2019 yaitu 14:
 

“keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar 
berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan 
menjamin akses bagi setiap warga negara agar dapat memiliki kemampuan untuk 
mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut 
melalui lembaga-lembaga formal maupun nonformal, dengan didukung oleh 
mekanisme penanganan keluhan publik yang baik dan responsif, agar dapat 
memperoleh manfaat yang optimal dan memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri”.

Dalam pengertian tersebut dapat kita lihat bahwa negara memiliki peran besar 
sebagai penjamin terpenuhinya akses keadilan bagi seluruh masyarakat sebagai sarana 
pemenuhan hak-hak dasar yang dijamin dalam UUD 1945 dan prinsip universal HAM. 
Namun, akses keadilan masih sulit terpenuhi terutama bagi masyarakat miskin, minoritas 
dan kelompok rentan. Masyarakat miskin, minoritas dan kelompok rentan kesulitan 
mendapatkan akses keadilan karena kondisi struktur hukum dan sosial yang tidak 
berpihak. Ketidakadilan yang dialami masyarakat miskin juga semakin bertambah 
karena ketidakmampuan mereka mengakses lembaga peradilan atau terpinggirkannya 
mereka dari jalur-jalur pencapaian keadilan lainnya. 

Akses keadilan pada dasarnya dijamin dalam UUD 1945. Pasal 28D ayat (1) menyebutkan 
bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.  Jaminan ini, merupakan 
pijakan dasar dan perintah konstitusi untuk menjamin setiap warga Negara, termasuk 
orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak 

13  ibid
14 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS RI, Strategi Nasional Akses pada 

Keadilan 2016-2019, Jakarta, 2016,halaman 3
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mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil 
serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik. Posisi dan 
kedudukan seseorang didepan hukum (the equality of law) ini, menjadi sangat penting 
dalam mewujudkan tatanan system hukum serta rasa keadilan masyarakat kita. 

Pemerintah melalui Strategi Nasional Akses Keadilan (SNAK 2009) menempatkan  dan 
menjadikan 5 (lima) bidang sebagai issue strategis untuk akses keadilan, yaitu: (i) Reformasi 
Hukum dan Peradilan; (ii) Bantuan Hukum; (iii) Tata Kelola Pemerintahan Daerah; (iv) 
Pengelolaan Tanah dan Sumber Daya Alam; (v) Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, Buruh 
Migran, Perempuan dan Anak. Arahan dari SNAK 2009 diantaranya telah melahirkan UU 
No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). 

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan SNAK 2009, maka SNAK 2016-2019 ber-
fokus pada empat issue strategis yaitu : (i) pelayanan dan pemenuhan hak-hak dasar, (ii) 
peradilan dan mekanisme penyelesaian sengketa nonformal, (iii) bantuan hukum; dan (iv) 
penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam. Dan keeempat 
issue tersebut berfokus pada kelompok masyarakat miskin atau terpinggirkan, yaitu: 

(1) Masyarakat, anak-anak, dan perempuan yang hidup dalam kemiskinan dan/atau daerah 
terpencil; 

(2) Masyarakat, anak-anak, dan perempuan dengan disabilitas; dan 

(3) Masyarakat, anak-anak, dan perempuan yang memerlukan perlindungan khusus seperti 
korban kekerasan, kelompok minoritas, masyarakat hukum adat, buruh tani, buruh perke-
bunan dan nelayan.15

Dari uraian diatas, maka bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk pemenuhan 
keadilan, khususnya bagi masyarakat miskin, minoritas dan rentan. Dengan mendapatkan 
bantuan hukum, diharapkan masyarakat memiliki kemampuan untuk mengetahui, 
memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasarnya, yang pada akhirnya kualitas 
hidupnya meningkat.

2.  Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum terdiri dari kata ‘bantuan’, yang oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
diartikan sebagai ‘pertolongan atau sokongan’;16 dan kata ‘hukum’ yang dimaknai sebagai ‘peraturan 
atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah’.17 
Sementara definisi bantuan hukum menurut UU Advokat adalah jasa hukum yang diberikan oleh 
advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.18 Definisi lainnya menurut UU 
Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma 

15  SNAK 2016-2019, halaman 4
16  KBBI Daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bantuan, diakses 25 Agustus 2018. 
17  KBBI Daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum, diakses 25 Agustus 2018. 
18  Indonesia, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1 angka (9).
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kepada penerima bantuan hukum.19 Dengan demikian dari definisi-definisi tersebut terdapat dua 
kata kunci yaitu (1) jasa hukum; dan (2) diberikan dengan cuma-cuma.

PBB dalam Prinsip-Prinsip dan Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Akses terhadap 
Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana (Panduan PBB), menggunakan :

“....istilah “bantuan hukum” untuk mencakup penasihatan hukum, bantuan dan mempresen-
tasi/mewakili orang-orang yang ditahan, ditangkap atau dipenjara, dituduh atau didakwa atau 
disangka melakukan pelanggaran kriminal dan untuk korban-korban dan saksi-saksi di dalam 
proses peradilan tindak kejahatan yang diberikan tanpa dipungut biaya bagi mereka yang 
tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membayar atau jika kepentingan-kepentingan badan 
peradilan yang bersangkutan mewajibkannya. Lebih jauh, “bantuan hukum” dimaksudkan 
untuk mencakup konsep-konsep pendidikan hukum, akses menuju informasi di bidang hukum 
dan jasa-jasa lainnya yang disediakan bagi orang-orang melalui mekanisme penyelesaian 
perselisihan alternatif dan proses peradilan restoratif.20 

Dengan demikian, pada aras internasional, saat ini definisi bantuan hukum meliputi areal kerja 
yang luas, dan tidak terbatas pada mewakili kepentingan klien di muka persidangan saja, melainkan 
meliputi pula diantaranya: 

(1) pendidikan hukum, 

(2) akses informasi hukum, 

(3) mekanisme penyelesaian alternatif dan 

(4) proses peradilan restoratif.

3. Jenis Jenis Bantuan Hukum 

 Berdasarkan tipologinya, di Indonesia, terdapat type bantuan hukum sebagai berikut : 

(1)  Bantuan Hukum Konvensional atau Bersifat Kedermawanan/Karitas (Charity); 

(2)  Bantuan Hukum Konstitusional; dan 

(3)  Bantuan Hukum Struktural atau Pemberdayaan, yang terdiri dari Bantuan Hukum Struktural 
(BHS), Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS) dan Bantuan Hukum dan Transformasi 
HAM. 21 

(4) Bantuan Hukum sebagai Pendidikan Hukum Klinik.22

19  Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 angka (1).
20 The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Prinsip-Prinsip Dan Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa 

Tentang Akses terhadap Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, terjemahan United Nations 
Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice System,Jakarta,2012,halaman 14

21 Samuel Gultom Dan Tandiono Bawor Purbaya, Diskursus Keadilan Di Indonesia, Pemetaan Inisiatif-Inisiatif 
Bantuan Hukum Dari Masa Orde Baru Hingga Reformasi, Laporan Penelitian, Tidak Dipublikasikan,2010

22 The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Mengelola Legal Clinic Panduan Membentuk dan Mengem-
bangkan LBH Kampus untuk Memperkuat Akses Keadilan, Jakarta,ILRC, 2009
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Bantuan Hukum Konvensional/Kedermawanan

Konsep bantuan hukum konvensional adalah bantuan hukum yang diberikan kepada 
masyarakat miskin secara individual. Bantuan hukum konvensional bersifat sangat pasif karena 
menunggu masyarakat selaku klien untuk mengadukan masalahnya, dan hanya melihat kasus 
yang dihadapi hanya dari sudut pandang hukum semata.23 Sebenarnya konsep ini merupakan 
sebuah konsep lama yang sejalan dengan sistem hukum yang ada, dengan penekanan pada hukum 
yang bersifat netral. Permasalahan yang muncul adalah hukum tidak selalu bersifat adil, karena 
menguntungkan mereka yang berkuasa tetapi merugikan kelompok masyarakat miskin.24 Bantuan 
hukum dalam bentuk ini bersumber dari tanggungjawab moral maupun profesional para Advokat, 
sifatnya individual, pasif, terbatas pada pendekatan hukum positif/tertulis (legalistik) dan ber-
orientasi pada pemecahan masalah melalui jalur peradilan. Pendekatan bantuan hukum ini tidak 
melihat struktur sosial, ekonomi dan politik yang menyebabkan seseorang menjadi miskin dan 
memiliki masalah hukum.25

Pada bantuan hukum konvensional terdapat dua cara yang dapat dijalankan agar pelaksa-
naan bantuan hukum dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran, antara lain:26

1. Memberdayakan organisasi-organisasi yang memberikan jasa bantuan hukum seperti 
lembaga bantuan hukum, lembaga konsultasi dan bantuan hukum, biro bantuan hukum yang 
ada di kampus-kampus, dan lain-lain. Tujuannya agar masyarakat dapat dengan langsung 
meminta bantuan hukum kepada organisasi tersebut.

2. Memberdayakan organisasi advokat. Masyarakat dapat meminta bantuan kepada organisasi 
advokat secara langsung atau melalui pengadilan.

Namun jika merujuk pada pengertian bantuan hukum menurut UU Advokat,27 maka dapat 
diartikan bahwa konsepsi bantuan hukum yang diberikan secara sempit, yaitu bersifat konven-
sional. Sebab konsepsi yang ditawarkan dalam undang-undang tersebut merupakan bantuan 
hukum kepada masyarakat miskin dengan bentuk pendampingan advokat dalam proses penyela-
saian sengketa peradilan saja.28 

Contoh : 

Advokat mewakili seorang perempuan untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan 
Agama. Pengacara hanya akan menjalankan kuasa dan memastikan gugatan perceraian berhasil, 

23 Uli Parulian Sihombing, “Perkembangan Bantuan Hukum dan Tanggung Jawab Negara”, Hukumon-
line.com,http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10932/perkembangan-bantuan-hu-
kum-dan-tanggungjawab-negara-, diakses 28 Agustus 2018. 

24  Media Pembinaan Hukum Nasional, “Pengaruh Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Miskin: Meninjau 
Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum”, Jurnal Rechtsvinding Volume 2 Nomor 1, 
April 2013, hal. 8-9.

25  Samuel Gultom…, op.cit, halaman 14
26 Ibid., hal.11.
27  Lihat Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1 angka (2) dan (3); Pasal 22.
28 Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung 

Jawab Profesi Hukum di Indonesia, (Jakarta: PSHK, 2001), hal. 233.
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namun tidak mempersoalkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami kliennya, dan bagaimana 
posisi perempuan dalam struktur sosial.

Bantuan Hukum Konstitusional

Konsep bantuan hukum konvensional mendapatkan kritik dari para pakar hukum, karena 
sifatnya individual, pasif, terbatas pada pendekatan hukum positif/tertulis (legalistik) dan berorien-
tasi pada pemecahan masalah melalui jalur peradilan. Kritik ini kemudian melahirkan konsep 
bantuan hukum konstitusional yang berasal dari pemikiran negara hukum. Elemen-elemennya 
terdiri dari menempatkan hukum di posisi tertinggi dengan penghormatan terhadap hak asasi 
manusia (HAM). Pemberian bantuan hukum tidak hanya sekadar pelayanan hukum di pengadilan, 
tetapi berupa penyadaran hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum dan penegakan nilai-
nilai HAM sebagai tiang utama penegakan hukum. Bantuan hukum konstitusional bersifat aktif 
dan tidak hanya terpaku pada individu serta tidak terbatas pada sudut pandang hukum semata.

Pakar hukum menilai bahwa konsep bantuan hukum konstitusional lebih progresif dibandingkan 
dengan konsep bantuan hukum konvensional. Setidaknya tampak dari konsep bantuan konstitu-
sional yang tidak hanya ditujukan kepada individu, akan tetapi juga ditujukan kepada masyarakat 
dengan lebih luas. Dalam melakukan pembelaan terhadap klien, advokat tidak hanya menggu-
nakan jalur litigasi saja, tetapi dapat pula menggunakan pendekatan mediasi atau jalur politik. 
Konsep ini lahir seiring dengan munculnya pemerintahan orde baru, yang mana di awal pemerin-
tahan orde baru menggunakan pendekatan supremasi hukum walaupun akhirnya gagal.29

Dalam perjalanannya, konsep bantuan hukum konstitusional juga mendapatkan kritik dari 
pakar ilmu sosial. Mereka menganggap bahwa konsep bantuan hukum konstitusional masih 
belum mampu mengakomodasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat miskin 
di Indonesia. Karena konsep bantuan hukum konstitusional masih menggunakan sudut pandang 
kelas menengah seperti akademisi, penegak hukum, atau mahasiswa terhadap permasalahan 
hukum di Indonesia. 

Contoh : 

Advokat menjadi kuasa 5 orang yang disangka melakukan  tindak pidana makar karena meng-
galang aksi untuk menjatuhkan kekuasaan. Advokat dengan model bantuan hukum konstitusional 
ini akan mendampingi dan membela kepentingan kliennya agar proses peradilan sesuai dengan 
KUHAP. Advokat tidak mempersoalkan penerapan pasal yang dituduhkan dan tidak memper-
soalkan substansi peraturan yang ada. Pola ini mengedepankan keadilan procedural, bukan 
keadilan substantive.

Bantuan Hukum Struktural

Selain konsep bantuan hukum konvensional dan konstitusional, terdapat konsep Bantuan 
Hukum Struktural (BHS). Konsep ini lahir dari konsekuensi pemahaman terhadap hukum, 
sehingga mencoba menghubungkan antara kegiatan bantuan hukum dengan usaha untuk mengubah 
tatanan sosial yang tidak adil. Targetnya bukan hanya membantu individu yang sedang meng-

29  Uli Parulian Sihombing, “Perkembangan Bantuan Hukum dan Tanggung Jawab Negara”, Op.Cit.
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hadapi sengketa, tetapi lebih mengutamakan sengketa yang memiliki dampak struktural. Segala 
kegiatan dan aksi yang dilakukan dalam konsep BHS tidak semata-mata ditujukan untuk membela 
kepentingan atau hak masyarakat yang tidak mampu dalam proses peradilan, tetapi terhadap 
perubahan hubungan yang menjadi dasar hubungan sosial menuju pola hubungan yang lebih sejajar.30 

Konsep bantuan hukum struktural menjadi arus utama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 
menuju pendampingan hukum kolektif. Konsep ini berkembang seiring wacana “kemiskinan struk-
tural” di Indonesia dan bersentuhan  dengan pemikiran-pemikiran “progresif” dan CLS (Critical 
Legal Studies) sebagai antitesa rejim otoriterian orde baru. Dalam konsep ini Kemiskinan harus 
dipandang sebagai suatu peristiwa penolakan dan tidak terpenuhinya hak. Pemahaman terhadap 
konsep ini memberikan penegasan terhadap kewajiban Negara untuk menghargai, melindungi, 
dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin. Sementara hukum yang seharusnya alat untuk 
menjamin hak-hak warganegara dipandang tidak lagi netral, karena hukum merupakan hasil perta-
rungan dari struktur sosial yang tidak adil dan menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan. 
Hukum belum sampai pada tingkat perkembangan yang memihak kepada kepentingan rakyat 
secara keseluruhan dan situasi sudah berkembang sedemikian rupa sehingga rakyat tidak mampu 
menjadi subyek hukum. Dalam kondisi ini, bantuan hukum bukanlah sekedar pelembagaan 
pelayanan hukum buat si miskin tetapi merupakan sebuah gerakan dan rangkaian tindakan guna 
pembebasan masyarakat dari belenggu sturuktur politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sarat 
dengan penindasan.

Yang membedakan BHS dengan pola bantuan hukum yang lainnya yaitu :31

1. Analisa yang dilakukan menggunakan pisau analisa struktural

2. Berpegang pada nilai-nilai keadilan, hukum positif merupakan obyek analisis

3. Relasi yang dikembangkan setara antara masyarakat pencari keadilan dengan pengacara publik

4. Fakta yang dihimpun meliputi fakta sosial

5. Melibatkan tindakan-tindakan non hukum/non litigasi (penyadaran hak, pengorganisasian 
dan penelitian)

Dengan diperkenalkannya konsep ini, bantuan hukum diharapkan menjadi aktivitas jangka 
panjang sebagai bagian dari gerakan sosial. Pelaksanaan bantuan hukum struktural dapat dilakukan 
melalui tiga cara, yaitu:32

1. Jalur nonlitigasi dimana LBH yang ada dan setiap komponen masyarakat yang berkepentingan 
membantu memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat untuk menyadarkan mereka 
akan hak-haknya.

30 Suradji, Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat), Jakarta: Badan Pembinaan Hukum 
Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008, hal. 77.

31 Tandiono Bawor Purbaya, Panduan BAntuan Hukum Untuk Paralegal, LBH Yogyakarta dan Yayasan 
Tifa,Yogyakakrta,2010

32 Media Pembinaan Hukum Nasional, “Pengaruh Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Miskin: Meninjau 
Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum”, Op.Cit., hal.11.
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2. Jalur litigasi di mana para aktivis bantuan hukum bekerja untuk mengkritisi peraturan-pera-
turan positif yang ada.

3. Reformasi kebijakan dengan mengartikulasikan kekurangan dalam hukum positif yang 
berlaku untuk dikritisi, lalu memberikan alternatif-alternatif hukum yang berpihak mungkin. 

Contoh : YLBHI dan 15 Kantor LBH memberikan bantuan hukum terhadap kasus-kasus yang 
bersifat structural yang menimpa kelompok miskin dan buta hukum. Seperti, kasus-kasus peng-
gusuran paksa di daerah perkotaan, sengketa agraria atau pelanggaran fair trial dalam perkara 
pidana. Selain kasus yang menimpa orang miskin, LBH juga melakukan pembelaan terhadap 
kasus-kasus politik, sebagai bagian dari upaya membangun negara hukum yang demokratis. 
Misalkan : YLBHI membela Sri Bintang Pamungkas, yang dituduh subversi karena mendirikan 
PUDI, padahal di masa orde baru hanya diperbolehkan 3 partai politik. Hal ini bertentangan dengan 
hak politik dan hak kebebasan berpendapat dan berekpresi, pembelaan di persidangan dilanjutkan 
dengan mendorong perubahan system politik multi partai. 

Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS)

Di dalam perkembangannya, terdapat konsep lain bantuan hukum yang juga bersifat trans-
formasi, yakni dengan memasukkan konsep Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS).33 Konsep 
ini lahir seiring pemikiran di kalangan feminis yang memandangbahwa hukum bukanlah suatu 
produk yang netral, obyektif dan bebas kepentingan politik. Sebaliknya, hukum mengandung 
muatan-muatan ideologis. Bagi kaum feminis, muatan ideologis ini merepresentasikan kepentingan 
kelompok-kelompok dominan terhadap gagasan gender yang hidup dalam masyarakat. Menurut 
Nursyahbani Katjasungkana, hukum merupakan konstruksi sosial dimana seksualitas perem-
puan didefinisikan. Sebagai sebuah konstruksi sosial, hukum tidak dapat memenuhi tuntutan 
akan keadilan, karena sejak semula hukum dirumuskan berdasarkan suatu pandangan di mana 
laki-laki dan perempuan didefinisikan secara berbeda tidak saja menurut jenis kelaminnya tapi 
juga menurut definisi sosialnya (gender). Dalam kondisi seperti ini maka hukum yang dilahirkan 
tidak lebih hanya sebagai suatu strategi untuk mempertahankan kekuasaan dari sebagian kecil 
orang yang menguasai berbagai sumber daya ekonomi, politik, dan sosial budaya.Akibatnya dalam 
pelaksanaan hukum bermuka ganda, dalam arti bisa berdampak berbeda pada laki-laki dan pada 
perempuan yang akhirnya melahirkan tidak saja ketidaksetaraan sosial, tapi juga ketidakadilan 
gender termasuk di dalamnya kekerasan, eksploitatif dan diskriminasi terhadap perempuan.34 
Tujuan akhir dari konsep bantuan hukum gender struktural ini adalah untuk mendorong transformasi 
politik yang berlandaskan gerakan berkeadilan gender.

Konsep BHGS menggunakan pengalaman penanganan kasus kekerasan berbasis gender 
sebagai pintu masuk untuk melakukan advokasi perubahan sistem hukum baik substansi, 
struktur maupun kultur hukum menjadi adil dan setara gender. Seperti, pengalaman penanganan 

33 Kelompok Kerja Paralegal Indonesia, Kritisi Rancangan UUBH dari Aspek Paralegal dan Pemberdayaan 
Hukum (Legal Empowerment), (Jakarta:KPPI, 2014), hal.15.

34 Samuel Gultom, op.cit, halaman 76
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kasus-kasus kekerasan terhadap isteri, yang tidak diformulasikan sebagai kejahatan, mendorong 
lahirnya UU PKDRT yang menjadikan berbagai bentuk kekerasan (fisik,psikis,seksual dan pene-
lantaran) yang terjadi dalam lingkup domestic sebagai kejahatan.

BHGS berbeda dengan bantuan hukum konvensional. Dalam pendekatan gender struktural, 
ada pemberdayaan hukum terhadap korban/klien/mitra maupun masyarakat yang ada di sekitar 
korban. Dalam konsep ini, korban menjadi subjek hukum, diajak untuk terlibat dalam penanganan 
kasusnya. Pengalaman dan suara korban didengar dan dipertimbangkan. Kerja-kerja BHGS 
dikelola agar berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Setiap pendamping harus memahami 
prinsip-prinsip pendampingan dan melakukan pendokumentasian penanganan kasus secara 
lengkap. Prinsip-prinsip kerja BHGS meliputi:35

a. Sasaran adalah korban ketidakadilan gender yang mengalami kemiskinan struktural 
(terutama kelompok yang miskin secara ekonomi);

b. Non diskriminasi;

c. Kasus yang mempunyai nilai strategis (berimplikasi luas pada perubahan kebijakan dann 
mempunyai tingkat replikasi yang tinggi/dialami oleh banyak orang);

d. Berpusat pada korban;

e. Kesetaraan;

f. Kerahasiaan;

g. Proaktif untuk menangani kasus-kasus yang bernilai strategis tinggi.

Contoh : Konsep BHGS ini digunakan oleh 15 LBH Apik. LBH Apik mendampingi korban-korban 
KDRT. Awalnya KDRT bukanlah tindak pidana, sehingga korban KDRT yang umumnya perempuan 
tidak terpenuhi rasa keadilannya. Hal ini disebabkan tidak adanya peraturan/UU yang secara 
tegas menjadikan berbagai bentuk KDRT sebagai tindak pidana, dan masih kuatnya budaya bahwa 
suami boleh memukul isterinya. Berdasarkan pengalaman-pengalaman penanganan kasus, 
kemudian bersama organisasi perempuan lainnya LBH Apik mendorong lahirnya UU tentang 
Penghapusan KDRT.

Bantuan Hukum sebagai Pendidikan Klinik

Pendidikan Hukum Klinik (PHK) adalah metode pembelajaran yang banyak digunakan oleh 
pendidikan tinggi hukum di berbagai negara untuk mengajarkan keterampilan, nilai, dan pandangan 
mereka tentang hukum serta hak asasi manusia kepada mahasiswa. Adapun istilah Pendidikan 
Hukum Klinik dalam hal ini dapat didefinisikan sebagai “sebuah proses pembelajaran dengan 
maksud menyediakan mahasiswa hukum dengan pengetahuan praktis (practical knowledge), 

35 LBH APIK-SEMARANG, “Pelatihan Bantuan Hukum Gender Struktural dalam Rangka Peningkatan 
Layanan Publik dalam Proses Peradilan”, http://lbhapiksemarang.blogspot.com/2017/12/pelatihan-ban-
tuan-hukum-gender.html, diakses 28 Agustus 2018.
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keahlian (skills), nilai-nilai (values) dalam rangka mewujudkan pelayanan hukum dan keadilan 
sosial, yang dilaksanakan atas dasar metode pengajaran secara interaktif dan reflektif”.36 

Untuk mengembangkannya dibutuhkan tiga komponen yang merupakan perekat berjalannya 
pendidikan hukum klinik, yaitu: 

a. Komponen perencanaan, mahasiswa mempersiapkan dan merencanakan untuk memperoleh 
pengalaman praktik hukum yang nyata. Di dalam komponen perencanaan, mahasiswa dan 
dosen supervisi menyusun program praktek yang memberikan manfaat baik untuk 
mahasiswa itu sendiri, maupun klinik hukum. 

b.  Komponen praktek, mahasiswa menguji kemampuan kemampuan lawyering skill dari 
mahasiswa dengan supervisi dari dosen senior ataupun pengacara praktek yang kompeten. 

c.  Komponen refleksi, berhubungan dengan proses mahasiswa merefleksikan pengalamannya 
dan evaluasi terhadap mahasiswa dan juga terhadap penyelenggaraan pendidikan hukum 
klinik itu sendiri secara umum.37

Secara umum, model pendidikan hukum klinik berbentuk in-house clinic dan out-house 
clinic. Model in-house clinic dengan adanya klinik hukum seperti LBH Kampus atau klinik 
hukum khusus (a specialezed clinic) misalnya Klinik Disabilitas, Klinik Lingkungan dan 
klinik khusus lainnya. Sementara untuk program out-house clinic dapat berbentuk ma-
gang, klinik di komunitas dan penyuluhan hukum komunitas (street law)38

36  The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Pendidikan Hukum Klinik, Tinjauan Umum, ILRC, Jakarta, 
2009, halaman 2

37  Ibid.
38  The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Memperjuangkan Keadilan Dari Kampus,Panduan Stan-

dar Minimum Pelayanan Bantuan Hukum Untuk Lembaga Bantuan Hukum (LKBH) Kampus, The Indone-
sian Legal Resource Center (ILRC) Dan Asosiasi Pendidikan Hukum Klinis Indonesia (Aphki), 2014
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Konsep PHK lebih konkret lagi menjadi bagian dari pembelajaran hukum, ketika 
Mochtar Kusumaatmaja memprakarsai suatu  Pilot Project Clinical Legal Education di 
Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 1980-an.Nasib PHK dalam 
kurikulum pendidikan tinggi hukum berakhir ketika Departemen Pendidikan dan Kebu-
dayaan pada tahun 1983 mengeluarkan kebijakan yang menyederhanakan struktur dan 
organisasi di perguruan tinggi hanya ada satu lembaga penelitian.39 Selain itu, perkembangan 
PHK mulai meredup dengan adanya perubahan kerikulum pendidikan tinggi hukum yang 
menekankan pada Sistem Kredit Semester (SKS). Kebijakan ini mengakibatkan keberadaan 
PHK tidak banyak mendapatkan support dari fakultas maupun universitas. 40 LKBH 
Kampus selanjutnya hanya menjadi bagian dari pengabdian masyarakat dan terlepas dari 
kurikulum pendidikan hukum. Namun saat ini sejumlah perguruan tinggi mulai menyadari 
pentingnya metode PHK dalam pembelajaran hukum. Inisiatif untuk mengadopsi PHK 
dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip 
Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian masyarakat.

PHK tidak hanya menjadi isu dilingkungan perguruan tinggi, melainkan juga sudah menjadi 
bagian dari kebijakan hukum nasional. Hal itu dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Kontitusi 
dalam perkara Pengujian UU Advokat, UU Bantuan Hukum dan pengujian UU Bantuan Hukum. 
Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia mengakui eksistensi PHK melalui Putusan Nomor 
006/PUU-II/2004 mengenai hak uji materiil Pasal 31 Undang-Undang Advokat. MK mengakui 
PHK telah banyak membantu mewujudkan akses keadilan khususnya bantuan hukum untuk mas-
yarakat miskin di negara-negara berkembang. Artinya, MK juga mengakui kontribusi perguruan 
tinggi di dalam pengabdian kepada masyarakat khususnya di dalam menggabungkan komponen 
pendidikan dan akses keadilan untuk masyarakat miskin41. Hal ini kemudian diperkuat oleh UU 
Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan bantuan hukum, OBH dapat 
merekrut Advokat, dosen, mahasiswa dan paralegal.42 Ini berarti LKBH Kampus dapat menja-
dikan dosen dan mahasiswa di lingkungannya untuk bergabung dan memberikan bantuan hukum 
secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Walau ketentuan ini mendapatkan penolakan dari 
beberapa Advokat yang melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 88/
PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi tetap konsisten dengan putusan sebelumnya. Menurut 
Mahkamah, UU Bantuan Hukum memperluas para pihak yang memberikan bantuan hukum kepada 
warga negara miskin dan tidak mampu yang menjadi hak konstitusional, menjelaskan dan 
memperluas para pihak yang dapat memberikan bantuan hukum. Yaitu, tidak hanya advokat saja 
yang dapat memberikan bantuan hukum, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas 
hukum, termasuk mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi 
kepolisian, yang direkrut sebagai pemberi bantuan hukum.43

Berdasarkan penelitian The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), pada tahun 2013 terdapat 
50 LBH Kampus yang lolos verifikasi dan akreditasi organisasi bantuan hukum (OBH) dari 310 

39 Ibid, hal 23-24.
40  The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Memperjuangkan Keadilan…hal
41 The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Mengelola Legal Clinic, Panduan Membentuk Dan 

Mengembangkan Lbh Kampus Untuk Memperkuat Akses Keadilan, ILRC, Jakarta, 2009, halaman 5
42 Untuk detail silahkan Lihat UU Nomor 16 Tahun 2016 Tentang  Bantuan Hukum, Pasal 8 dan 9 
43  Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014
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OBH yang dilakukan 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. LKBH Kampus tersebut 80 % melibatkan mahasiswa dan 20 % menya-
takan tidak melibatkan mahasiswa dalam aktivitasnya44 

4. Pemenuhan Akses Keadilan Orang Miskin Hukum Melalui Sistem Probono dan Sistem 
Bantuan Hukum (Legal Aid System)

4.1 Probono System

Salah satu kewajiban advokat kepada masyarakat adalah memberi bantuan hukum 
kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu (miskin). Dalam Pasal 3 Kode Etik 
Advokat Indonesia (KEAI) dinyatakan bahwa seorang advokat “tidak dapat menolak dengan 
alasan ... kedudukan sosial” orang yang memerlukan jasa hukum. Demikianhalnya didalam 
di Pasal 4 kalimat: “mengurus perkara cuma-cuma” telah tersirat kewajiban ini. Dan asas 
ini dipertegas lagi dalam Pasal 7 KEAI alinea 8: “... kewajiban untuk memberikan bantuan 
hukum secara cuma-cuma (prodeo) bagi orang yang tidak mampu”. Asas ini dalam Interna-
tional Bar Association (IBA) dikenal sebagai “Kewajiban Mewakili Orang Miskin” (duty to 
represent the indigent). Sedangkan dalam UU No.18  Tahun  2002, kewajiban ini diatur dalam 
Pasal 22 Ayat (2) yaitu “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada 
pencari keadilan yang tidak mampu”. Pemberian bantuan hukum sebagai bagian dari profe-
si Advokat ini disebut dengan “Probono” 45

 Ada empat elemen dasar dari probono yaitu 46:

a. Meliputi seluruh kerja-kerja di wilayah hukum baik litigasi dan non litigasi 

       Dalam litigasi meliputi proses peradilan (perdata, pidana, agama, Tata Usaha Negara) di 
seluruh tingkatan pengadilan (tingkat pertama, banding, dan kasasi), serta proses penyeli-
dikan dan penyidikan di tingkat Kepolisian, dan penuntutan di Kejaksaan. Dalam non 
litigasi  meliputi pendidikan hukum, penelitian, pemberdayaan hukum di masyarakat, 
penyusunan peraturan perundang-undangan).

b. Sukarela (Voluntary). 

     Advokat dapat memiih kasus-kasus yang akan ditangani sesuai dengan hati nurani, 
keahlian, dan alasan-alasan yang dibenarkan. Kesukarelaan tersebut diberikan ketentuan 
batas minimal kerja probono.

44 The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Pendidikan Hukum Klinis dalam Pelaksanaan UU Bantuan 
Hukum, ILRC, Jakarta, 2013

45 Siti Aminah, S.H., “Gerakan Probono Publico; Membangun Kehormatan Advokat: Konsep Probono 
Publico”, https://pbhperadi.wordpress.com/2011/09/29/gerakan-probono-publico-membangun-ke-
hormatan-advokat-konsep-probono-publico/ , 2011.

46 ibid
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c. Cuma-Cuma (Free of Charge)

      Advokat melakukan praktik probono secara cuma-cuma. Penerima layanan hukum 
tidak perlu membayarkan biaya apapun kepada Advokat.

d. Untuk Masyarakat yang Kurang Terwakili dan Rentan (Underrepresented and Vulnerable)

Pelayanan hukum probono diberikan keapda mereka yang termarjinalkan dan kelompok 
rentan, yang tidak memiliki kesempatan yang sama seperti masyarakat lain untuk 
mengakses pelayanan hukum dari Advokat. Contohnya kepada perempuan, anak-anak, 
buruh migran, masyarakat adat, dan korban pelanggaran HAM berat.

Ketentuan mengenai bantuan hukum probono selanjutnya diatur dalam PP No.83 Tahun 
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. 
Dijelaskan bahwa pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat “bukan 
merupakan belas kasihan”.47 Bantuan hukum  merupakan penghargaan terhadap HAM 
untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Dan pemberian bantuan hukum secara 
cuma-cuma ini merupakan bentuk pengabdian Advokat sebagai unsur sistem peradilan 
dan pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Dalam PP ini, 
bantuan hukum secara cuma-cuma diberikan batasan sebagai berikut : 

“jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran 
honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, 
mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan 
pencari keadilan yang tidak mampu.”48

Dari batasan tersebut, jelas bahwa bantuan hukum cuma-cuma berarti :

1).  Tanpa honorarium 

2). Untuk ruang lingkup pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, 
mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari 
keadilan yang tidak mampu. 

Sedangkan perkara yang dapat dimintakan bantuan hukum cuma-cuma meliputi perkara di 
bidang pidana, perdata, tata usaha negara, dan pidana militer dan diberikan perkara non 
litigasi (di luar pengadilan). Dalam PP ini diatur pula mengenai proses pengajuan permo-
honan pemberian bantuan hukum yang diajukan oleh pemohon kepada Advokat, Organisai 
Advokat, dan LBH yang dibentuk organisasi Advokat.

47 Penjelasan PP No.  83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum 
Secara Cuma-Cuma.

48 Pasal  angka  PP No.  83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum 
Secara Cuma-Cuma.
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4.2  Sistem Bantuan Hukum (Legal Aid System)

Konsep legal aid merujuk pada pengertian “state subsidized”, pelayanan hukum yang 
dibiayai atau disubsidi oleh negara. Konsep ini lahir sebagai sebuah konsekuensi dari perkem-
bangan konsep negara kesejahteraan (welfare state) dimana pemerintah mempunyai kewajiban 
untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Hal ini dapat kita lihat dalam UU Bantuan 
Hukum, dimana negara menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak konstitusional 
warganya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum  yang 
adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan HAM dan 
perwujudan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin.49

Peran negara dalam Legal Aid System adalah dengan mengalokasikan anggaran negara 
baik APBN/APBD untuk pembiayaan jasa hukum yang dilakukan OBH, dan memastikan 
kompetensi dari pemberi bantuan hukum. LBH/LKBH Kampus yang melaksanakan program 
bantuan hukum dengan terlebih dahulu mengikuti proses verifikasi dan akreditasi berada 
dalam system legal aid.

Dengan demikian, walaupun bertujuan sama untuk memberikan bantuan hukum kepada 
orang miskin/tidak mampu, terdapat perbedaan mendasar antara system probono dan legal 
aid, sebagai berikut :50

Probono Legal Aid

Filosofi Kewajiban ethic dan profesi Kewajiban Konstitusional

Dasar Hukum Kode Etik Advokat Indonesia

UU Advokat

UUD 1945 

UU Bantuan Hukum

Aturan Pelak-
sana

	 PP No.83 Tahun 2008 tentang Pers-
yaratan dan Tata Cara Pemberian Ban-
tuan Hukum Secara Cuma-Cuma

	 SKNo.016/PERADI/DPN/V/2009 pada 
tanggal 10 Maret 2009 tentang Pem-
bentukan PBH Peradi

	 Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2010 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan 
Hukum Secara Cuma Cuma

	 PP No. 42 Tahun 2013 
tentang Peraturan 
Pelaksana Bantuan  
Hukum

	 Permen Verifikasi dan 
Akreditasi

	 Permen KumHAM 
No.1 tahun 2018 
tentang Paralegal

49  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
50 Siti Aminah, Bantuan Hukum, materi dalam Pelatihan Advokasi Mahasiswa UMS, Surakarta 2017 dan 

2018
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Pemberi 
Bantuan 
Hukum

Advokat
Paralegal

Advokat
Paralegal
Dosen
Mahasiswa

Penerima 
Bantuan    
Hukum

-pencari keadilan yang tidak
  Mampu
- Termasuk ke dalam pencari
keadilan yang tidak mampu
adalah orang atau kelompok
yang lemah secara sosial-politik
afirmative action untuk
perempuan, anak-anak, buruh
migran, masyarakat adat dan
korban pelanggaran HAM Berat

setiap orang atau kelom-
pok orang miskin yang 
tidak dapat memenuhi 
hak dasar secara layak 
dan mandiri. 

Pengawasan Organisasi Profesi Negara melakukan 
pengawasan pada 
penggunaan anggaran, 
kualitas layanan, namun 
tidak boleh melakukan
 intervensi pada kasus 
yang dibela

Sumber 
Pembiayaan

Advokat
Kantor Hukum
Organisasi Profesi

APBN
APBD

5. Pemberi Bantuan Hukum

5.1    Advokat

 Sebelum  UU Advokat, terdapat beragam istilah untuk menggambarkan seseorang yang 
memiliki profesi dengan memberikan jasa hukum, seperti ‘pengacara’, ‘pengacara praktek’, 
‘konsultan hukum, ‘penasehat hukum’ atau ‘advokat’ sendiri. Dengan berlakunya UU 
Advokat, baik advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum, semuanya 
disebut sebagai Advokat51 . Sehingga, dengan berlakunya UU Advokat, tidak ada perbe-
daan antara pengacara dan penasehat hukum. Semuanya disebut sebagai Advokat yaitu 
orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang 
wilayah kerjanya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

51  lihat Pasal 32 ayat [1] UUA
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 Advokat, baik dalam system probono maupun legal aid menjadi tulang punggung 
pemberian bantuan hukum. Untuk menjadi Advokat seorang sarjana hukum/hukum Syariah 
harus mengikuti tahapan-tahapan yaitu : 

1. Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (“PKPA”);

2. Mengikuti Ujian Profesi Advokat (“UPA”); 

3. Mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara 
terus-menerus di kantor advokat; dan 

4. Pengangkatan dan Sumpah Advokat. 

Untuk mengetahui legalitas identitas Advokat, dapat dilakukan dengan melihat Nomor 
Induk Advokat (NIA) dan mengeceknya di laman organisasi profesi dimana ia bergabung.

 Tugas dan fungsi advokat dalam sebuah pekerjaan atau profesi apa pun tidak dapat 
dipisahkan satu dengan yang lain. Karena keduanya merupakan sistem kerja yang saling 
mendukung. Dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat berfungsi, diantaranya52 : 

a. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia;

b. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia;

c. Melaksanakan kode etik advokat;

d. Memberikan nasehat hukum; 

e. Memberikan konsultasi hukum; 

f. Memberikan pendapat hukum;

g. Menyusun kontrak-kontrak;

h. Memberikan informasi hukum;

i. Membela kepentingan klien

j. Mewakili klien di muka pengadilan;

k. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan 
tidak mampu (probono)

Advokat yang direkrut oleh OBH, selain tunduk kepada KEAI juga tunduk pada ketentuan 
UU Bantuan Hukum dan/atau peraturan internal OBH yang bersangkutan.

5.2   Paralegal

 Istilah paralegal ditemukan berdasarkan kesamaan istilah dalam dunia kedokteran 
yaitu paramedic. Yakni seseorang yang bukan dokter, tetapi mengetahui tentang dunia 
kedokteran.53 Pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1968 yang mengartikan 

52  http://indonesianbisnis.net/tugas-dan-fungsi-seorang-pengacara/
53 Tandiono Bawor Purbaya, Tugas dan Fungsi Paralegal Dalam Pemberdayaan Hukum, LBH Yogyakarta, 2010, 

hal 198
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Paralegal sebagai Legal Asistant yang tugasnya membantu seorang legal yaitu pengacara 
atau notaris dalam pemberian saran hukum kepada masyarakat dan bertanggungjawab 
langsung kepada pengacara. Sedangkan di Indonesia, Paralegal yang dikembangkan tidak 
dalam artian legal Asistant sebagaimana di Amerika Serikat, melainkan merujuk pada 
pengalaman dunia ketiga, yaitu bekerja di dan untuk kepentingan komunitasnya, dengan 
demikian bertanggungjawab kepada komunitasnya. 54

Belum terdapat definisi yang disepakati tentang paralegal. Secara umum pengertian 
paralegal adalah “seseorang yang bukan sarjana hukum tetapi memiliki pengetahuan dan 
ketrampilan hukum”. Ravindran mendefinisikan paralegal dalam konteks luas, yakni :

“Siapa saja yang memiliki pengetahuan-pengetahuan dasar dalam bidang hukum, baik 
hukum formal maupun hukum materiil dan ketrampilan-ketrampilan serta sikap-sikap 
tertentu, dan karenanya mampu memberikan pelayanan dan Pendidikan hukum kepada 
kelompok-kelompok masyarakat miskin, memberikan bimbingan,melakukan interview dan 
menginventarisir persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat sehari-hari dalam 
rangka mendorong dan memperkuat masyarakat untuk mandiri dalam bidang ekonomi, 
sosial dan budaya”55

YLBHI mengembangkan pengertian sebagai : 

“Seorang yang bukan sarjana hukum tetapi mempunyai kemampuan dan  pemahaman 
dasar tentang hukum dan HAM, memiliki keterampilan yang memadai, serta mempunyai 
kemampuan dan kemauan untuk mendayagunakan pengetahuannya itu untuk memfasilitasi 
perwujudan hak hak asasi masyarakat miskin dan tertindas. 56”

Dari definisi diatas, terdapat perbedaan antara paralegal di Amerika Serikat dengan di Indonesia, 
yaitu sebagai berikut :57

PARALEGAL KOMUNITAS KANTOR HUKUM

TUJUAN Untuk memfasilitasi 
perwujudan HAM dirinya 
dan komunitasnya

Untuk membantu Advokat/
Kantor Hukum dalam 
menyelesaikan kasus yang 
ditanggani kantor hukum

TANGGUNG JAWAB Kepada Komunitas Kepada Advokat/Kantor 
Hukum

REMUNERASI Tidak Digaji Digaji Advokat/Kantor Hukum

LINGKUP KERJA HAM/Kasus yang dihada-
pi komunitas

Issue-issue khusus seperti 
pajak, saham dll

54 Ibid
55 Ravindran, Buku Penuntun Untuk Latihan Paralegal, YLBHI, Jakarta, 1989
56 Buku Panduan Paralegal, LBH Jakarta
57 Siti Aminah, Keparalegalan, materi Pelatihan Paralegal Mahasiswa UMS tahun 2017-2018
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Dengan demikian, paralegal ada dalam system pemberian jasa hukum Advokat baik profit atau 
probono, maupun dalam konteks legal aid. Dalam konteks legal aid system, berdasarkan 
Permenkumham No 1 tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Memberi Bantuan Hukum, untuk 
dapat direkrut menjadi Paralegal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. warga negara Indonesia; 

b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun; 

c. memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat; dan/atau 

d. memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum. 

Dan untuk ditetapkan atau memenuhi kualifikasi Paralegal, seseorang harus memiliki kualifikasi 
sebagai berikut :

a. kemampuan memahami kondisi wilayah dan kelompok-kelompok kepentingan dalam 
masyarakat;

b. kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia, 
dan hak-hak lain yang dilindungi oleh hukum; dan

c. keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap 
masyarakat lemah untuk mendapatkan haknya.58

Untuk mencapai kualifikasi tersebut paralegal wajib mengikuti pelatihan yang  diselenggarakan 
oleh: (a) Pemberi Bantuan Hukum; (b) perguruan tinggi; (c) lembaga swadaya masyarakat yang 
memberikan Bantuan Hukum; dan/atau (d) lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di 
bidang hukum, setelah mendapatkan persetujuan dari BPHN.59 Pelatihan Paralegal terdiri dari  
ditingkat dasar; dan tingkat lanjutan. Selain pelatihan Paralegal, dapat pula mengikuti pelatihan 
khusus lain untuk meningkatkan keterampilan bagi Paralegal. Dan materi kurikulum Paralegal 
dapat  dikembangkan untuk menampung kekhasan daerah dan kekhususan ruang lingkup kerja 
Pemberi Bantuan Hukum.

Fungsi dan Peran Paralegal  

Secara umum, peran paralegal dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

a. Memfasilitasi pembentukan organisasi rakyat.

b. Mendidik dan melakukan penyadaran.

c. Melakukan analisis sosial persoalan yang di hadapi komunitas.

d. Membimbing,melakukan mediasi, dan rekonsiliasi bila terjadi perselisihan perselisihan  
yang timbul di antara anggota masyarakat.

e. Memberikan bantuan hukum (litigasi/non litigasi),yaitu memberikan jalan pemecahan 
masalah yg paling awal dan secepatnya dalam hal terjadi keadaan darurat.

f. Jaringan kerja (networking)

g. Mendorong masyarakat mengajukan tuntutan tuntutannya.

58 Pasal 6 Permen Paralegal
59 Pasal 7 Permen Paralegal
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h. Melakukan proses dokumentasi,termaksud mencatat secara kronologis peristiwa” penting 
yg terjadi di komunitas.

i. Mengkonsep surat surat.

j. Membantu pengacara/LBH dengan melakukan penyelidikan awal, korban/klien, mengum-
pulkan bukti bukti, dan menyiapkan ringkasan fakta kasus dan membantu   mengonsep 
pembelaan. 60

k. Menghubungkan korban/komunitasnya dengan lembaga-lembaga layanan

Sedangkan dalam Permen Paralegal, ditentukan fungsi paralegal dalam memberikan 
bantuan hukum, yang terbagi kedalam 3 (tiga) layanan, yaitu :61

Jenis Bantuan 
Hukum Tugas/Fungsi

Litigasi a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat 
penyidikan, dan penuntutan;

b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan 
di persidangan; atau

c.  pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan 
Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Non Litigasi a. penyuluhan hukum;

b. konsultasi hukum;

c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;

d. penelitian hukum;

e. mediasi;

f. negosiasi;

g. pemberdayaan masyarakat;

h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau

i. perancangan dokumen hukum.

60 Ravindran, Buku Penuntun Untuk Latihan Paralegal, YLBHI, Jakarta, 1989
61 Pasal 9-11 Paralegal
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Perubahan 
Kebijakan

a. advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/kelurahan sampai 
dengan tingkat kabupaten/kota;

b. pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, 
lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, 
pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa; dan/atau

c. bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau 
membina kelompok keluarga sadar hukum

Namun MA membatalkan tugas dan fungsi paralegal dalam bidang litigasi dan non-litigasi yang 
diatur dalam Pasal 11 dan 12 Permenkumham tersebut tentang peran dan memberikan tafsir 
fungsi paralegal adalah membantu advokat Dengan demikian, pada dasarnya paralegal tetap bisa 
memberikan bantuan hukum baik litigasi dan non litigasi sepanjang untuk membantu Advokat.

Walau dibatalkan, namun norma standar paralegal dan ketentuan pelatihan paralegal di dalam 
Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 masih tetap berlaku. 

Selain paralegal, dalam UU PKDRT dan UU PTTPO terdapat hak saksi/korban untuk didampingi oleh 
pendamping selama proses hukum berlangsung. Seorang paralegal bisa menjadi pendamping, namun 
seorang pendamping belum tentu seorang paralegal. Peran pendamping lebih kepada memberikan 
penguatan psikologis dan menghubungkan saksi/korban ke Lembaga-lembaga layanan. Sedang-
kan paralegal lebih spesifik pada upaya-upaya tindakan hukum. Bantuan hukum litigasi masih di-
maknai sebagai bantuan hukum terhadap seseorang dalam posisi sebagai Tersangka/Terdakwa, 
sedangkan bantuan hukum terhadap saksi/korban masih dikategorikan sebagai bantuan hukum 
non-litigasi, walaupun dilakukan dalam proses-proses peradilan. 

Hubungan Paralegal dengan Advokat dan OBH

Sejumlah pengalaman kelompok-kelompok yang melibatkan paralegal dalam menjalankan 
program-program kerjanya menunjukkan adanya sikap penolakan, termasuk di kalangan Advokat 
sendiri. Hal ini harus dihilangkan karena paralegal memiliki peran penting untuk menciptakan 
akses keadilan bagi kelompok miskin,minoritas dan rentan. Selain itu paralegal secara tidak 
langsung juga membantu apparat penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya yang diatur 
oleh undang-undang.

Hubungan paralegal dengan Advokat tidak bisa dipisahkan. Relasi paralegal dengan Advokat, 
hampir sama dengan relasi perawat dengan dokter. Maka, menjadi keliru jika pendidikan paralegal 
tidak melibatkan Advokat atau organisasi bantuan hukum, karena paralegal tidak  bisa berdiri 
sendiri,ia hanya dapat berperan optimal pada kasus-kasus tertentu saja dan bukan secara umum.62

62 Tandiono Bawor Purbaya, ibid, halaman 210
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Berikut adalah hubungan yang seharusnya dibangun antara Advokat/OBH dengan paralegal :63

a. Paralegal dan Advokat/LBH adalah satu tim kerja yang harus bekerjasama dalam menyele-
saikan permasalahan hukum di komunitas tempat paralegal berada;

b. Paralegal tidak menjalin hubungan kerja dengan Advokat atas kepentingannya sendiri dan 
Advokat tidak boleh menjadikan paralegal sebagai pencari klien (makelar kasus) di tempat 
tinggal wilayah paralegal atau Advokat menyalahgunakan peran dan fungsi paralegal

c. Berkaitan dengan kasus, paralegal membantu Advokat dalam mengurus proses dokumentasi, 
termasuk mencatat secara kronologis peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di komunitasnya, 
melakukan penyelidikan awal, mewawancara klien/korban/saksi, mengumpulkan bukti-bukti 
dan menyiapkan ringkasan fakta kasus dan membantu mengonsep pembelaan yang sederhana 
sekalipun

d. Advokat/LBH meningkatkan kemampuan dan ketrampilan paralegal

e. Paralegal menjadi garda pertama dalam memberikan pertolongan pertama di bidang hukum

5.3 Dosen dan Mahasiswa 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 006/PUU-II/2004, terkait dengan uji materi UU 
Advokat yang diajukan oleh dosen dan LKBH UMM, menegaskan pentingnya peran dalam 
pemberian bantuan hukum khususnya dalam mengimplementasikan fungsi ketiga dari Tri 
Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Bahkan, Putusan MK me-
negaskan peran penting pendidikan bantuan hukum dalam konteks kurikulum Pendidikan 
hukum dan implementornya. Putusan MK merujuk kepada hasil penelitian Stephen Golub dan 
Marry Mc Clymont yang menegaskan pendidikan bantuan hukum melalui pendidikan hukum 
klinik memberikan manfaat besar untuk perkembangan pendidikan hukum, dan perubahan 
sosial di masyarakat.64

Putusan MK tersebut memberikan pesan, bahwa 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 didalam masyarakat. Dalam konteks 
pendidikan hukum klinik, seharusnya merupakan tempat mahasiswa untuk magang (menam-
bah pengetahuan keterampilan hukum), dan terintegrasi dengan kurikulum pendidikan 
hukum. Di sisi yang lain, putusan MK juga melihat peran dengan akses terhadap keadilan, 
di mana masyarakat marjinal Khususnya yang berada di wilayah pedesaan yang tidak ada 
pengacara dan LBH organisasi non-pemerintah. Legal klinik berfungsi menyediakan bantuan 
hukum (legal aid provider) yang merupakan elemen terkecil dalam akses keadilan untuk 
masyarakat marjinal.  Selain itu Legal Clinic harusnya juga berperan dalam diseminasi infor-
masi tentang aturan hukum dan substansinya, serta mekanisme bantuan hukum, kemudian 
mendorong penyelesaian sengketa di komunitas dengan menggunakan sarana yang ada di 
komunitas itu, atau melalui mediasi.65

63 Loc.cit
64 The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Mengelola Legal Clinic ...hal 5-6
65  ibid
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Salah satu impelemntasi legal clinic adalah melalui LKBH Kampus. Dosen dan mahasiswa 
dapat menjadi pemberi layanan bantuan hukum melalui LKBH Kampus. LKBH Kampus dapat 
memberikan bantuan hukum dan strategis dalam pemenuhan hak bantuan hukum, karena :

1. LKBH Kampus hampir ada di semua universitas dan daerah, sehingga menjadi peluang 
bagi pencari keadilan;

2. LKBH Kampus didukung SDM yang jumlahnya cukup, baik dosen dan mahasiswa. 
Penguasaan atas pengetahuan hukum akan menjadi modal dasar yang baik untuk mem-
berikan bantuan hukum

3. LKBH Kampus merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian 
kepada masyarakat dan menjadi landasan bagi pemenuhan bantuan hukum yang tidak 
berorientasi profit. Idealisme dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum dapat tersalurkan, 
sementara masyarakat pencari keadilan terbantu dengan keberadaan LBH Kampus

Peran LKBH Kampus untuk mengisi ketersediaan jumlah advokat yang tidak sebanding, dan tidak 
merata, dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang memerlukan jasa hukum. 

Dalam system bantuan hukum, dosen dan mahasiswa pada dasarnya menjalankan fungsi-fungsi 
paralegal, dikarenakan dosen -khususnya Perguruan Tinggi Negeri- tidak dapat menjadi Advokat 
karena status PNSnya. Namun, hal ini tidak berlaku bagi dosen di PTS, yang biasanya juga 
berprofesi sebagai Advokat. Dosen yang dapat memberikan bantuan hukum, adalah dosen yang 
tergabung di LKBH Kampus, yang biasanya dilakukan berdasarkan SK Dekan atau Rektor.  Sedangkan 
untuk mahasiswa yang bergabung di LKBH Kampus, harus memenuhi sejumlah persyaratan yaitu 
(1) IPK minimal 2,75; (2) Telah lulus matakuliah hukum acara; (3) Mengikuti pelatihan paralegal 
mahasiswa atau sejenisnya; dan (4) Lolos seleksi penerimaan di LKBH yang bersangkutan.
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Bahan Bacaan #3

PENDIDIKAN HUKUM KOMUNITAS (STREET LAW)

1. Konsep Pendidikan Hukum Komunitas 

S treet Law atau Pendidikan Hukum Komunitas merupakan salah satu metode 
dalam penerapan Pendidikan Hukum Klinis. Istilah street law pertama kali 
dipopulerkan oleh empat mahasiwa di Georgetown University Law Facul-

ty, Washington DC, Amerika Serikat. Empat mahasiswa hukum di Universitas tersebut 
membuat inisiasi kelas yang disebut street law dimana mereka mengajarkan hukum kaitan-
nya 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 
hukum.66

Dalam menyebut street law beberapa negara menggunakan istilah 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 pendidikan hukum komunitas atau penyuluhan 
hukum. Meskipun menggunakan istilah yang berbeda-beda, pada intinya street law adalah 
program yang didesain untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap hak-hak hukum 
dan bagaimana mendapatkan bantuan untuk pemenuhan hak-haknya. 

Program Pendidikan Hukum Komunitas pada umumnya memiliki beberapa tujuan, 
diantaranya adalah; (a) membantu orang  biasa memahami bagaimana hukum bekerja dan 
bagaimana hukum melindungi  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-pandangan yang berlawanan; dan (f ) 
mendorong penggunaan penyelesaian sengeketa alternatif seperti negosiasi, mediasi dan 
arbitrase daripada menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa.

Dalam menerapkan model Pendidikan Hukum Komunitas oleh pendidikan tinggi hukum 
memiliki beberapa karakterisik sebagai berikut:67

1. Fakultas Hukum membiayai dan mengawasi program.

2. Mahasiswa hukum menerima kredit, menerima bayaran atas keterlibatan mereka atau 
terlibat secara sukarela tanpa bayaran.

66  COLPI and Open Society Institute, Manual on Street Law-Type Teaching Clinics at Law Schools, Hungary, 
2001.

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

5. Kelas dalam Pendidikan Hukum Komunitas menggunakan sumber daya manusia seperti 
Advokat, Hakim dan Polisi. 

Konsep street law atau Pendidikan Hukum Komunitas 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 mengem-
bangkan model Pendidikan Hukum Komunitas sebagai mekanisme pelatihan paralegal dan 
mahasiswa hukum progresif untuk bekerja di komunitas yang mendapatkan tekanan dari 
rezim apartheid. Program Pendidikan Hukum Komunitas di Afrika Selatan telah berkontribusi 
signifikan dalam melawan rezim apartheid dan meningkatakan kualitas demokrasi serta 
perlindungan terhadap hak asasi manusia di Negara tersebut.

Pembelajaran yang digunakan dalam Pendidikan Hukum Komunitas tidak menggu-
nakan metode pembelajaran formal di kelas yang cenderung satu arah antara dosen dan 
mahasiswa, namun menggunakan metode yang bersifat interaktif dan partisipatif. Dosen 
mengajak dan mendorong para mahasiswa lebih aktif menggali informasi dan pengetahuan 
tentang hukum. Metode yang digunakan juga beragam seperti games, bermain peran, ber-
pikir kritis, curah pendapat, dan bersama-sama menyelesaikan serta menganalisis kasus yang 
diberikan oleh dosen/supervisor. 

2. Manfaat Pendidikan Hukum Komunitas

Penerima manfaat utama program Pendidikan Hukum Komunitas adalah mahasiswa 
peserta program. Selain bermanfaat bagi mahasiswa, program ini juga sangat bermanfaat bagi 
dosen atau institusi pendidikan dan komunitas. 

Bagi mahasiswa program ini memiliki beberapa manfaat, yaitu:

1. Mahasiwa menjadi lebih familier dengan materi peraturan perundang-undangan dan 
aplikasinya. Karena untuk melaksanakan program ini seseorang harus betul-betul 
menguasai materi 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.
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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. Mahasiswa dapat mempraktikkan kemampuan presentasi dan metode pedagogical.

7. Mahasiswa memiliki kemampuan yang baik untuk bertanya dan menjawab pertanyaan 
secara 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 
komunitas.

12. Mempersiapkan karir dalam bidang hukum yang terkait dengan bidang yang memerlukan 
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 Pendidikan Hukum Komunitas bagi dosen dan institusi 
pendidikan adalah sebagai berikut.

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 Pendidikan Hukum Komunitas 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.
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2. Melalui program ini komunitas dapat membangun relasi yang baik dengan profesi hukum. 
Hal ini memudahkan mereka jika ingin mendapatkan bantuan hukum, atau sekedar 
mendapatkan informasi terkait masalah hukum.

3. Melalui program ini komunitas dapat berhubungan langsung dengan calon Advokat 
masa depan.

Mengingat manfaat yang begitu banyak dari program Pendidikan Hukum Komunitas, 
maka selayaknya program ini diadopsi oleh pendidikan tinggi hukum dalam rangka memper-
baiki kualitas lulusannya, memperkuat 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.

3. Pihak-Pihak dalam Program Pendidikan Hukum Komunitas

Dalam melaksanakan program Pendidikan Hukum Komunitas 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 Pendidikan Hukum Komunitas dosen berperan sebagai berikut :

Pertama, melakukan wawancara kepada mahasiswa yang mendaftarkan diri untuk 
bergabung dengan program Pendidikan Hukum Komunitas. Wawancara ini diperlukan 
untuk mengetahui sejauh mana komitmen yang akan diberikan mahasiswa dalam mengikuti 
program, mengingat program yang akan dilaksanakan cukup menyita waktu, perhatian, dan 
bahkan materi. Bergabung dalam program Pendidikan Hukum Komunitas bersifat sukarela, 
sehingga mahasisiwa dituntut tidak hanya berpikir segala sesuatu berdasarkan materi.
Wawancara ini juga bertujuan untuk melihat sejauh mana pemahaman mahasiswa mengenai 
hukum dan masyarakat. Program Pendidikan Hukum Komunitas 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 Pendidikan Hukum Komunitas, dosen 
betugas memberikan supervisi 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 Pendidikan Hukum Komunitas 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.
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Ketiga, dosen melakukan kegiatan evaluasi. Setelah kegiatan Pendidikan Hukum Komu-
nitas 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 Pendidikan Hukum Komunitas 
dimulai, mahasiswa diwajibkan untuk mempersiapkan bahan pembelajaran. Ketika mereka 
menemukan kesulitan dalam menggali bahan atau materi hukum tertentu, dosen berperan 
sebagai narasumber untuk memberikan pendapat, atau referensi yang diperlukan sehingga 
ada pemahaman  dan penguasaan materi yang akan disampaikan oleh mahasiswa dalam 
kegiatan. Untuk itu, dosen juga dapat menyelenggarakan kegiatan diskusi rutin dengan topik 
yang berbeda dan dengan melibatkan ahli yang berbeda pula. 

2. Mahasiswa

Aktor utama dalam kegiatan Pendidikan Hukum Komunitas 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 
seringkali 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 Pendidikan Hukum Komunitas. 

Mahasiswa juga harus dibekali tentang konsep tanggung jawab, kepemimpinan, bekerja 
dalam kelompok dan juga empati terhadap sesama. Hal ini penting karena dalam melakukan 
kegiatan, 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 Pendidikan Hukum Komunitas, 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.
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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 akan bergabung dalam program Pendidikan Hukum Komunitas di-
haruskan mengikuti Training on Trainer (ToT) yang bertujuan untuk memberikan pengeta-
huan dasar mengenai metode Pendidikan Hukum Komunitas. 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.

3. Komunitas/Masyarakat

Komunitas marjinal menjadi sasaran utama dalam program Pendidikan Hukum Komunitas. 
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 
program Pendidikan Hukum Komunitas.

a. Perempuan dan anak.

Perempuan dan anak merupakan komunitas yang sangat rentan sehingga perlu 
menjadi prioritas dalam kegiatan Pendidikan Hukum Komunitas. Disebabkan karena 
kelemahan fisik dan keterbatasan pengetahuan, 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.

8) Hak bantuan hukum untuk perempuan 
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Dengan kegiatan Pendidikan Hukum Komunitas bagi perempuan dan anak diharapkan 
mereka berani mempertahankan 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 
Pendidikan Hukum Komunitas, 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 Pendidikan Hukum Komunitas bagi pelajar tingkat SMA dapat memi-
lih topik atau materi yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan atau peristiwa yang ser-
ing terjadi di kalangan pelajar. 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 berkonflik 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 
tentang 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 
Timur di Malaysia mengingatkan 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 
buruh migran, maka menjadi penting untuk memberikan bekal kepada mereka tentang 
berbagai isu terkait hukum dan kebijakan di negara dimana mereka nantinya akan bekerja. 
Program Pendidikan Hukum Komunitas dapat menjangkau komunitas buruh migran 
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dengan cara mengunjungi perkampungan atau wilayah yang banyak mengirimkan TKI ke 
luar negeri, atau bekerjasama dengan lembaga-lembaga pelatihan yang akan memberang-
katkan TKI keluar negeri.

d. Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan

Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi komunitas yang potensial 
menjadi sasaran dalam program Pendidikan Hukum komunitas. Mereka dipastikan 
pernah berhadapan dengan masalah hukum, 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 
menyesuaikan apakah Lapas Perempuan, Anak, atau Lapas Umum. Materi-materi itu 
antara lain;

4. Tahapan-Tahapan dalam Program Pendidikan Hukum Komunitas

Sebelum kegiatan Pendidikan Hukum Komunitas dilangsungkan, dosen atau fasilitator 
mempersiapkan lesson plan atau rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran berisi tentang 
topik atau materi yang akan disampaikan dengan memperhatikan kesesuaian antara knowledge 
(pengetahuan), skill (kemampuan praktis), dan value (nilai) yang akan didapatkan oleh maha-
siswa setelah mengikuti program Pendidikan Hukum Komunitas. 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 
melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan menghadirkan narasumber yang 
kompeten 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 
pembelajaran yang lazim digunakan dalam Pendidikan Hukum Komunitas, diantaranya 
adalah;

1. Brainstorming

Brainstorming atau curah ide adalah salah satu cara untuk membiasakan pembelajar 
untuk memberikan idea atau opini mengenai suatu hal tanpa khawatir akan disalahkan 
oleh fasilitator.

2. Berpikir Kritis

Berpikir kritis (critical thinking) adalah suatu metode pembelajaran yang memancing 
pembelajar untuk berpikir kritis. Fasiltator sebaiknya memberikan pernyataan yang 
kontroversial sehingga memancing pembelajar untuk  memberikan opininya. Setiap opini 
yang diberikan ditampung oleh fasiltator.
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Tujuan : pembelajar diharapkan dapat  berpikir outside the box, kritis, namun konstruktif. 
Mengapa harus outside the box ? agar pembelajar dapat mengeksplorasi daya nalar dan 
pengetahuan yang dirangkum dalam suatu opini

3. Taking a Stand (Debat) 

Taking a stand melatih pembelajar untuk berargumentasi dan mempertahankan pendapatnya 
atau posisinya.  Caranya adalah, fasilitator memebrika sutau pertanyaan atau pernyataan 
lalu minta pembelajar untuk memberikan argumentasi mengenai pertanyaan atau 
pernyataan tersebut dengan cara berdiri dan menjelaskannya kepada pembelajar lainnya

Contoh : Memberikan opini mengenai hukuman mati, berikan kesempatan bagi pembelajar 
untuk memberikan opininya misalnya :

• Point of View  : saya menolak hukuman mati

• Reason             : alasannya karena tidak pantas seseorang membunuh orang lainnya.

• Example           : agama melarang untuk membunuh

• Summary  : saya tetap tidak menyetujui hukuman mati

4. Each one teach one 

Each one teach one adalah salah satu metode yang melatih pembelajar untuk memberikan 
pengajaran kepada pembelajar lainnya. 

Tahap 1: Fasilitator menyiapkan kartu dengan statement atau suatu kata yang  berhubungan 

Tahap 2:  Kartu yang diberikan kepada pembelajar harus diajarkan lagi kepada pembelajar 
lainnya

Tahap 3 : pembelajar dapat berkeliling untuk mengajarkan pembelajar lainnya.

5. Rangking 

Hal ini membantu pembelajar untuk berpikir dan mengkategorikan sesuatu dari mulai hal 
yang sangat penting sampai yang kurang penting. Metode ini bertujuan untuk membangkitkan 
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pemikiran kritis para pembelajar karena setelah pembelajar menyusun sesuatu pembelajar 
diminta untuk memberikan alasannya.

Mahasiswa dapat memilih satu atau beberapa metode yang relevan digunakan, disesuaikan 
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 dengan 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 
keseharian, dan sesuai dengan kebutuhan serta daya tangkap komunitas. Selain itu, materi 
yang dipilih 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 
Pendidikan Hukum Komunitas diselenggarakan. Daftar pertanyaan pre-test diberikan untuk 
mengetahui sejauh mana mahasiswa memahami topik sebelum diadakan kegiatan 
berlangsung, sedangkan daftar pertanyaan 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 indikator berhasil tidaknya proses 
pembelajaran melalaui Pendidikan Hukum Komunitas.

4. Pembuatan Lesson Plan 

Rangkaian yang juga penting dari pelaksanaan program Pendidikan Hukum Komunitas 
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 
didalamnya bisa dimasukkan mengenai definisi istilah tertentu berdasarkan undang-undang 
atau pendapat para ahli.
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b. Skill

Adalah kemampunan yang diharapkan akan dapat dipraktikkan oleh para mahasiswa 
setelah mengikuti program Pendidikan Hukum Komunitas. Jika dalam tahap knowledge 
mahasiswa cukup dengan mengetahui saja, pada tahapan skill mahasiswa harus mampu 
mengidentifikasi 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 menanamkan 
sikap tanggungjawab. Setiap pasal dalam undang-undang hanya menyebutkan hal-hal 
yang tidak boleh dilakukan karena itu dilarang oleh hukum. Namun dalam konsep nilai 
dijelaskan, 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.

5. Activity 

Activity adalah kegiatan inti dalam Pendidikan Hukum Komunitas, karena di dalamnya 
terdapat materi yang diajarkan kepada mahasiswa termasuk tahapan-tahapan apa saja 
yang harus dilakukan dalam  menyampaikan materi. Penyampaian materi harus interaktif 
dan partisipatif dengan melibatkan setiap mahasiswa. Komunikasi satu arah sangat tidak 
disarankan, karena proses pembelajaan akan terasa membosankan dan jika pembelajaran 
membosankan, maka peserta tidak akan mendapatkan manfaat.

6. Evaluasi

Dalam kegiatan Pendidikan Hukum Komunitas, 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 mahasiswa 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.
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PROFIL THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER (ILRC)

T he 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 membutuhkan 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, in-
stitusi-institusi negara, peradilan, akademisi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil. Mereka juga 
mempunyai 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 mem-
buat lulusan fakultas hukum menjadi profit 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. 

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 
konflik 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. 

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), Muhamad Daerobi (Program Officer), 
Evi Yuliawati (Keuangan), Muhammad Sidik (Administrasi). 








