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A dvocat San Frontier (ASF), Indonesia Legal Resource Center (ILRC), LBH 
Jakarta bekerjasama dengan LBH Yogjakarta, Lembaga Konsultasi dan 

Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogja-
karta, LBH Apik Jakarta, LBH Bali dan LBH Apik Bali sebagai bagian dari upaya 
memperkuat akses keadilan masyarakat marjinal, mengembangkan program program 
peningkatan kapasitas paralegal. Untuk mengembangkan kapasitas paralegal, dian-
taranya melalui pelatihan-pelatihan untuk paralegal.

Penyusunan modul ini didasarkan pada hasil penelitian tentang “Persepsi Masya- 
rakat Pencari Keadilan tentang Peran Paralegal dalam Pemenuhan Kebutuhan Hukum” 
yang dilaksanakan di Jakarta, Yogyakarta dan Bali. Penelitian ini membuktikan pen- 
tingnya peran paralegal bagi pencari keadilan, terutama di bidang non-litigasi. Dari 
31% responden yang menyatakan pernah mendapatkan layanan bantuan hukum de- 
ngan layanan yang paling bermanfaat yaitu: kegiatan membangun kesadaran seper-
ti penyuluhan hukum, seminar, kampanye (41%), konsultasi/nasihat individu (27%), 
alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (17%) dan bantuan hukum (15 %). 
Responden yang pernah mendapatkan layanan bantuan hukum menyatakan: mengetahui 
hak-haknya setelah mendapatkan layanan dari paralegal (91%), menyatakan parale-
gal membantu penyelesaian masalah yang dihadapinya (96%) dan mudah memahami 
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saran yang diberikan (96%). Dari tiga penyataan tersebut diatas, masyarakat memiliki 
tingkat kepuasan tinggi atas layanan yang telah diberikan paralegal. Namun, jumlah 
masyarakat yang terbantu oleh paralegal masih sedikit dibandingkan dengan jumlah 
atau beragamnya kebutuhan hukum di masyarakat. Penambahan jumlah paralegal akan 
berkontribusi terhadap perluasan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan rentan. 
Karena itu dibutuhkan modul yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat pencari 
keadilan.

Hasil penelitian juga mengindentifikasikan kebutuhan hukum pencari keadilan 
yang beragam mengikuti karakteristik dari komunitas dan daerah masing-masing. Ter-
dapat 5 (lima) kebutuhan hukum terbanyak yang dapat dibantu oleh paralegal, yaitu: 
(1) hukum keluarga; (2) hukum pidana; (3) hukum pertanahan; (4) dokumen kependudu-
kan; dan (5) hukum perburuhan. Untuk itu kemudian disusun modul pelatihan paralegal 
tingkat lanjut, yang dibagi dalam (1) Panduan Untuk Fasilitator; dan (2) Buku Panduan 
untuk Paralegal, yang akan menjadi referensi dalam memberikan bantuan hukum per-
tama di komunitas

Kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang telah berkontribu-
si dan bekerjasama dalam mempersiapkan modul pelatihan paralegal untuk fasilitator 
dan buku panduan untuk paralegal. Mudah-mudahan hal tersebut berkontribusi dalam 
membentuk paralegal yang handal dalam memberikan bantuan hukum. Amin

Jakarta, 10 September 2019

Uli Parulian Sihombing
Direktur Eksekutif Indonesia Legal Resource Center (ILRC)
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BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberdayaan hukum dan bantuan hukum saling terkait erat. Pemberdayaan hu-

kum yaitu kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan hukum untuk men- 

dapatkan keadilan dan memastikan hak dasarnya terpenuhi, tidak mungkin dilakukan 

tanpa bantuan profesi hukum. Namun, akses, ketersediaan atau hambatan geografis 

menyebabkan kelompok masyarakat paling miskin dan rentan tidak mendapatkan ban-

tuan dari seorang profesi hukum. Salah satu upaya untuk mengatasinya adalah dengan 

meng isi kekurangan ketersediaan profesi hukum, melalui paralegal, yang sekaligus mem 

berdayakan komunitas/masyarakat untuk mengklaim hak-hak dasarnya.

Hasil Studi Persepsi Masyarakat Pencari Keadilan tentang Peran Paralegal dalam 

Pemenuhan Kebutuhan Hukum di Jakarta, Yogyakarta dan Bali menemukan terdapat 5 

(lima) kebutuhan hukum terbanyak yang dapat dibantu oleh paralegal, yaitu: (1) hukum 

keluarga; (2) hukum pidana; (3) hukum pertanahan; (4) dokumen kependudukan; dan 

(5) hukum perburuhan. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan hukum tersebut, 

maka dibutuhkan peningkatan kapasitas paralegal terhadap issue-issue yang dibutuhkan 

masyarakat yang dapat dilakukan melalui pelatihan. Untuk itu kemudian disusun modul 

pelatihan paralegal tingkat lanjut, yang dibagi dalam (1) Panduan Untuk Fasilitator; dan 

(2) Buku Panduan untuk Paralegal.

B. Tujuan 

Panduan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan bagi fasilitator 

dalam memfasilitasi materi-materi pelatihan paralegal yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat.
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C. Hasil Yang Diharapkan

1) Materi dalam modul pelatihan paralegal tingkat lanjut, dipilih dan diberikan dalam 

pelatihan paralegal sesuai dengan kebutuhan komunitas paralegal;

2) Fasilitator menjadikan modul sebagai acuan untuk pendidikan paralegal

3) Materi bahan bacaan Paralegal dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan 

paralegal.

D. Proses Penyusunan 

Penyusunan modul dan bahan bacaan dilakukan bersama-sama dengan anggota 

dan mitra koalisi, melalui: (1) Baseline Study untuk mengetahui kebutuhan hukum ma- 

syarakat; (2) Workshop Penyusunan Kurikulum Pelatihan Paralegal tingkat Lanjut;  

(3) Penulisan modul dan bahan bacaan; dan (4) Proses editing dan penerimaan masukan.

 

E. Kurikulum Pelatihan

Tujuan Umum : Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan lanjutan kepada paralegal 

tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip kerja keparalegalan, pengetahuan hukum praktis 

dan cara memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan rentan.

 

Tujuan Khusus :

1) Membangun kesepakatan atas nilai-nilai dan prinsip-prinsip kerja keparalegalan

2) Memberikan pengetahuan hukum praktis sesuai dengan kebutuhan masyarakat

3) Memberikan ketrampilan lanjutan dalam memberikan bantuan hukum kepada mas-

yarakat miskin dan rentan.

Tujuan tersebut selanjutnya disusun dalam kurikulum sebagai berikut :

TUJUAN POKOK BAHASAN METODE
JPL 
= 60’

MODUL 1 : ORIENTASI PELATIHAN

1. Seluruh komponen pelatihan dapat 
saling mengenal satu sama lain

2. Peserta dan fasilitator saling me-
mahami cara-cara yang dibutuhkan 
untuk mencapai harapan dan meng-
hindari kekhawatiran.

3. Peserta menyepakati aturan bersa-
ma dalam pelatihan

1. Perkenalan

2. Harapan dan kekhawatiran

3. Membangun kesepakatan 
aturan pembelajaran

Curah pendapat
Permainan
Diskusi Kelompok

2 
JPL
= 

120’
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MODUL 2 : KEPARALEGALAN

1. Peserta dapat menguraikan nilai-ni- 
lai dan prinsip-prinsip kerja parale-
gal.

2. Peserta dapat menyebutkan mekanis 
me kerja paralegal sesuai SOP pena- 
nganan kasus

3. Peserta mampu merumuskan sistem 
keamanan paralegal

a. Nilai dan prinsip kerja 
paralegal

b. Mekanisme Kerja  Parale-
gal

c. Perlindungan keamanan 
untuk paralegal

Paparan singkat
Studi Kasus
Diskusi kelompok

180’

MODUL 3 : PERLINDUNGAN DARI DISKRIMINASI.

1. Peserta dapat menjelaskan pengerti- 
an.

2. Menyebutkan penyebab, jenis-jenis 
dan dampak diskriminasi

3. Peserta dapat menerapkan prinsip 
non-diskriminasi dalam kerja kerja 
paralegal.

a. Pengertian diskriminasi
b. Jenis-jenis, penyebab dan 

dampak diskriminasi
c. Prinsip non-diskriminasi 

dalam HAM
d. Jaminan hukum perlind-

ungan terhadap tindakan 
diskriminasi

Permainan
Curah Pendapat
Paparan Singkat
Uji Anti Diskrim-
inasi

180’

MODUL 4 : HAK ATAS LAYANAN PUBLIK

1. Peserta dapat menjelaskan jenis- je-
nis dan prinsip-prinsip pelayanan 
publik yang baik sebagai kewajiban 
negara

2. Peserta dapat menyebutkan perkem-
bangan persyaratan dan pengajuan 
pembuatan dokumen kependudukan

3. Peserta dapat mengidentifikasikan 
hambatan-hambatan dalam pela- 
yanan publik

4. Peserta dapat menjelaskan mekanis 
me complain (keberatan) atas laya- 
nan publik

a. Pengertian pelayanan pub-
lik serta lembaga penyedia 
layanan publik, 

b. Jenis-jenis pelayanan 
publik dan cara mengakses 
layanan publik

c. Regulasi terkait pelayanan 
publik

d. Mekanisme pengaduan 
layanan publik

Curah Pendapat
Diskusi Kelompok
Paparan Singkat

180’

MODUL 5 : HAK ATAS TANAH

1. Peserta dapat menguraikan jenis 
hak atas tanah dalam sistem hukum 
Indonesia

2. Peserta dapat menjelaskan prosedur 
peralihan hak-hak atas tanah 

3. Menguraikan skema pengadaaan 
tanah bagi kepentingan umum.

a. Jenis hak atas tanah
b. Prosedur peralihan hak 

atas tanah (Akta Jual Beli, 
Pendaftaran tanah)

c. Pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum

Nonton Film
Curah Pendapat 
Paparan singkat
Studi Kasus

180’
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MODUL 6 : HAK ATAS PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK

1. Peserta dapat menguraikan hak 
atas pekerjaan dan penghidupan 
yang layak

2. Peserta dapat menyebutkan hak-hak 
normatif buruh, kewajiban majikan 
dan negara

3. Peserta dapat menjelaskan mekanis- 
me penyelesaian perselisihan perbu-
ruhan

a. Konsep hak atas pekerjaan 
sebagai bagian dari HAM

b. Jaminan hak-hak buruh 
daralam peraturan perun-
dang-undangan

c. Hukum acara Pengadilan 
Hubungan Industrial 
(PHI).

Paparan singkat
Curah Pendapat 
Studi Kasus

180’

MODUL 7 : HAK ATAS PERADILAN YANG ADIL DAN TIDAK MEMIHAK (FAIR TRIAL)

1. Peserta dapat menjelaskan hak atas 
peradilan yang adil dan tidak memi-
hak

2. Peserta dapat menyebutkan hak-hak 
tersangka/terdakwa, saksi dan kor-
ban

3. Peserta dapat mengenali dokumen- 
dokumen hukum

a. Hak atas peradilan yang 
adil dan tidak memihak 
menurut KUHAP

b. Hak-Hak Tersangka/Ter-
dakwa, Saksi dan Korban

c. Dokumen Hukum

Paparan singkat
Curah Pendapat
Tugas Mandiri
Diskusi Kelompok

180’

MODUL 8 : HUKUM KELUARGA ISLAM

1. Menyebutkan lingkup hukum keluar-
ga

2. Menyebutkan peraturan perundang 
-undangan terkait hukum keluarga

3. Menyebutkan kewenangan Pengadi- 
lan Agama dalam memeriksa per- 
kara hukum keluarga Islam

4. Menjelaskan hukum acara di Penga-
dilan Agama

a. Ruang lingkup Hukum Ke- 
luarga Islam 

b. Hukum Perkawinan, Per-
ceraian dan Waris Islam

c. Wewenang Pengadilan 
Agama

d. Hukum Acara Pengadilan 
Agama

Curah Pendapat
Diskusi Kelompok
Menonton Film
Feedback Nara-
sumber

180’

MODUL 9 : HUKUM KELUARGA NON MUSLIM

1. Menyebutkan lingkup hukum keluar-
ga

2. Menyebutkan peraturan perundang- 
undangan terkait hukum keluarga

3. Menyebutkan kewenangan Pengadi 
lan Negeri dalam memeriksa perka- 
ra hukum keluarga Non Islam

4. Menjelaskan hukum acara di Peng 
adilan Negeri

a. Ruang lingkup Hukum Kel-
uarga  

b. Hukum Perkawinan, Per-
ceraian dan Waris 

c. Wewenang Pengadilan 
Negeri

d. Hukum Acara Pengadilan 
Negeri

Curah Pendapat
Diskusi Kelompok
Feedback Nara-
sumber

180’
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MODUL 10 : MEMBUAT SURAT PENGADUAN

1. Peserta dapat menjelaskan prinsip- 
prinsip dan komponen-komponen me 
nulis surat pengaduan

2. Peserta dapat menyebutkan lemba-
ga-lembaga mekanisme komplain

3. Peserta dapat menerapkan pembua-
tan surat pengaduan

a. Prinsip dan komponen 
surat pengaduan

b. Lembaga pengawasan 
internal dan eksternal

c. Surat Pengaduan

Paparan singkat
Diskusi Kelompok
Simulasi

180’

MODUL 11 : ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (APS)

1. Peserta dapat menguraikan penger- 
tian Alternatif Penyelesaian Sengke-
ta (APS)

2. Peserta dapat menyebutkan minimal 
2 bentuk APS dan contohnya

3. Peserta dapat menjelaskan mengapa 
dibutuhkan Alternatif Penyelesaian 
sengketa APS

4. Peserta dapat melakukan simulasi 
mediasi dan negosiasi secara seder-
hana

1. Pengertian APS
2. Bentuk-bentuk APS
3. Strategi melakukan Me-

diasi dan Negosiasi serta 
memetakan kepentingan 
para pihak

4. Praktik melakukan Mediasi 
dan Negosiasi

Paparan singkat 
Bermain Peran
Curah Pendapat

180’

MODUL 12 : KETRAMPILAN MENDAMPINGI KORBAN KEKERASAN

1. Peserta dapat menguraikan penger-
tian dan jenis kekerasan terhadap 
perempuan dan anak

2. Peserta dapat menyebutkan jaminan 
hukum perlindungan dari kekerasan 

3. Peserta dapat melakukan simulasi 
konseling dan rujukan dalam mena- 
ngani korban kekerasan

1. Pengertian kekerasan ter- 
hadap perempuan

2. Jenis-jenis Kekerasan
3. Peraturan perundang-un-

dangan terkait kekerasan 
terhadap perempuan/anak

4. Ketrampilan penanganan 
kasus 

Curah pendapat
Paparan singkat
Bermain peran

180’

MODUL 13 : KAMPANYE DAN KOMUNIKASI PUBLIK

1. Menjelaskan arti penting kampanye 
dan metode-metode kampanye mela 
lui cara konvensional dan media so-
sial

2. menguraikan prinsip dan komponen  
penulisan siaran pers

3. menerapkan penulisan siaran pers 
dan konferensi pers

a. Metode kampanye publik
b. Siaran pers
c. Konferensi pers
d. Praktek siaran pers dan 

konferensi pers

Paparan singkat
Diskusi Kelompok
Simulasi

180’
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MODUL 14 : EVALUASI

1. Peserta memberikan umpan balik & 
melakukan penilaian terhadap kese- 
luruhan jalannya proses belajar, alo-
kasi waktu, bahan ajar, materi yang 
disampaikan, dukungan fasilitator & 
narasumber serta teknis penyeleng-
garaan pelatihan

2. Mengetahui sejauh mana efektivitas 
dan manfaat pelatihan untuk menja-
di bahan masukan peningkatan dan 
penyempurnaan kegiatan serupa

3. Mengetahui tingkat pemahaman pe-
serta terhadap seluruh materi yang 
disampaikan selama proses pelati-
han.

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

sumber dan peserta
4. Fasilitas penyelenggaraan 

pelatihan

Kuestioner
Permainan
Curah Pendapat

60’

MODUL 15 : RENCANA TINDAK LANJUT

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

Rencana dan agenda kegiatan 
paralegal pascapelatihan

Curah pendapat
Diskusi Kelompok

60’

 F. Kriteria Peserta Pelatihan

Kriteria peserta pelatihan ini,  adalah:

1. Sudah pernah mengikuti pelatihan paralegal tingkat dasar

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

G. Kriteria Fasilitator

Fasilitator dalam pelatihan ini adalah fasilitator sekaligus narasumber, yaitu ban-

yak bertanya untuk mengkontruksikan pengetahuan dan pengalaman peserta dan mem-

berikan informasi sebanyak-banyaknya kepada peserta. Pilihlah fasilitator yang memili-

ki pengalaman dalam mengelola pelatihan untuk orang dewasa, dan memahami issue hak 

atas keadilan, bantuan hukum dan gerakan sosial. Jika memungkinkan, gunakanlah dua 
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orang fasilitator yang bekerja sebagai satu tim, bekerja bersama selama pelatihan ber-

langsung. Fasilitator dibantu oleh satu tim kerja kepanitiaan yang terdiri dari notulen, 

dokumentator, penanggungjawab peralatan dan penanggung jawab administrasi.

H. Alur Pelatihan

Modul ini disusun berdasarkan alur diatas untuk memenuhi pencapaian tujuan pe- 

latihan sendiri. Namun dikarenakan setiap jaringan memiliki kebutuhan yang spesifik, 

maka materi yang diberikan adalah

1. Bersifat wajib
 Materi yang wajib diberikan adalah materi perspektif, yaitu: (1) Keparalegalan; dan 

(2) Non Diskriminasi yang menjadi kerangka berpikir yang harus dimiliki oleh para-

legal.

2. Bersifat Pilihan
 Materi-materi yang dipilih adalah materi-materi pengetahuan dan ketrampilan yang 

dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan komunitas paralegal. Namun, dengan adanya 

bahan bacaan paralegal, paralegal juga tetap dapat mempelajari materi-materi yang 

tidak diberikan dalam pelatihan.

I. Jadwal Yang Disarankan

WAKTU MATERI POKOK BAHASAN/KEGIATAN PIC

HARI - 0

12.00 - 13.30 Chek in dan makan siang Panitia

13.30 - 14.00 Registrasi Panitia

14.00 - 15.00 Pembukaan
- Laporan Ketua Panitia
- Sambutan-sambutan
- Penyerahan peserta kepada Tim Fasilitator

Panitia
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WAKTU MATERI POKOK BAHASAN/KEGIATAN PIC

15.00 - 15.30 ISHOMA

15.30 - 17.00 Perkenalan
Harapan dan kekhawatiran 
Membangun iklim belajar

Semua

17.00 - Selesai Istirahat dan Interaksi Antar Peserta Semua

HARI - 1

08.00 - 08.30 Review Fasilitator

08.30 - 10.00 Materi Keparalegalan (1) Fasilitator

10.00 - 10.15 Rehat Kopi Panitia

10.15 - 12.00 Materi Keparalegalan (2) Fasilitator

12.00 - 13.00 ISHOMA Panitia

13.00 - 15.00 Materi Non Diskriminasi Fasilitator

15.00 - 15.30 Rehat Kopi Panitia

15.30 - 17.00 Materi Pilihan Fasilitator

HARI - 2

08.00 - 09.00 Review Hari I Fasilitator

09.00 - 10.30 Materi Pilihan Fasilitator 

10.30 - 11.00 Rehat Kopi Panitia

11.00 - 12.30 Materi Pilihan Fasilitator

12.30 - 13.30 ISHOMA DAN CHECK OUT Panitia

13.30 - 15.30 Materi Pilihan Fasilitator

15.30 - 17.00 Evaluasi dan RTL Fasilitator

Penggunaan waktu di malam hari dimungkinkan sesuai dengan kebutuhan dan keputusan 

penyelenggara kegiatan.
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Pelatihan ini mencoba menerapkan konsep pendidikan orang dewasa (androgogi). Pem-

belajaran atau Pendidikan Orang Dewasa dikenal dengan istilah andragogi, sebagai lawan 

dari pedagogi (pendidikan anak-anak). Andragogi berasal dari bahasa latin andro yang berar-

ti orang dewasa dan agogos yang berarti memimpin atau membimbing. Jadi andragogi ada-

lah 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 memandang 

bahwa setiap peserta telah memiliki pengetahuan dan pengalaman atau “tidak kosong” ke-

tika mengikuti pelatihan. Pelatihan hanya menjadi alat untuk mengkontruksi pengetahuan 

yang telah mereka miliki, dan berdialog dengan sesama peserta pelatihan yang lain

sumber : https://klikliterasi.wordpress.com/2014/11/25/metode-pendidikan/
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A. Sikap Fasilitator

Dalam memfasilitasi pelatihan, terdapat sikap yang perlu dimiliki dan sikap yang 

perlu dijauhi fasilitator, yaitu:

SIKAP YANG PERLU DIMILIKI SIKAP YANG PERLU DIJAUHI

1. Empati
 Mencoba melihat situasi, sebagaimana pe-

serta melihatnya;
 Mempertimbangkan segala masalah dari 

sisi pengelihatan peserta;
 Ikut merasakan apa yang dirasakan peser-

ta

1. Keinginan menggurui.
Sikap menggurui dapat dirasakan oleh pe-
serta sebagai meremehkan. “Ungkapan Anda 
salah, yang benar adalah...” Pernyataan itu 
akan menempatkan peserta dalam posisi di-
serang.
Dalam hal peserta yang ‘keliru’ berpendapat, 
upaya memperbaikinya tidak perlu dengan 
menyalahkan tetapi memberikan alternatif 
penawaran.

2. Wajar
 Bersikap jujur, apa adanya, terus terang, 

dan terbuka;
 Dengan sadar menghindari keinginan men-

gajari;
 Mengungkapkan tanggapan secara tulus

2. Keinginan menonjolkan diri
Keinginan menonjolkan diri akan mengha-
langi peserta untuk berpartisipasi lebih jauh 
dalam pelatihan. Penonjolan diri seorang fasi 
litator akan mengingkari semangat pelatihan 
partisipatif karena fasilitator akan mendomi-
nasi 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 sea-
kan akan tahu segala hal. Peserta akan lebih 
tertantang untuk melontarkan pertanyaan, 
& fasilitator bisa melemparkan kembali per-
tanyaan tersebut kepada peserta lain. Tampil 
kan situasi problematik yang memancing pe-
serta untuk beradu pendapat.

4. Hadir bersama peserta
 Memperhatikan terus-menerus perkemba- 

ngan 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 menyatakan 

pendapat secara merata. 

4. Kerap memotong pembicaraan peserta
 Ketika peserta sedang bicara, terutama 

ketika sedang menyatakan pendapatnya, 
fasilitator tidak perlu memotongnya. Ter-
lebih lagi dengan memperlihatkan mimik 
yang tidak sabar. 

 Jika pembicaraan peserta tersebut ber-
tele-tele sehingga membuat peserta lainn-
ya mulai bosan, fasilitator bisa menyela- 
nya, tapi dengan memilih cara yang taktis.



BAB II   PANDUAN UNTUK FASILITATOR

11

SIKAP YANG PERLU DIMILIKI SIKAP YANG PERLU DIJAUHI

5. Membuka diri
 Terbuka terhadap pengalaman, pendirian, 

dan pendapat yang berbeda;
 Membuka hal-hal baru yang diperoleh dari 

peserta;
 Percaya bahwa orang lain bisa benar.

5. Bertengkar dengan peserta
 Seringkali peserta menyanggah pendapat 

fasilitator dan memperlihatkan ketida-
kpuasannya secara terbuka. Fasilitator tak 
perlu terpancing untuk berdebat dan ber-
tengkar.

 Untuk menghindarinya, fasilitator bisa 
melemparkan kembali pertanyaan atau 
pendapat dari peserta tersebut kepada pe-
serta lainnya untuk ditanggapi, sebelum 
akhirnya ditarik konklusinya.

 Perdebatan yang bertele-tele, terlebih lagi 
jika tidak menyentuh substansi permasala-
han, akan menjemukan peserta lainnya.

B. Teknik-Teknik yang Bisa Digunakan dalam Proses Pelatihan Partisipatif1 

1. Tanya-Jawab

Tanya-jawab adalah teknik yang 

paling dasar dalam pelatihan partisi-

patif. Tanya-jawab memungkinkan ko- 

munikasi intensif antara fasilitator 

dengan peserta. Caranya, fasilitator 

melontarkan pertanyaan, peserta pe- 

latihan menjawab, atau sebaliknya. 

Tanya-jawab dapat digunakan sebagai 

metode belajar tersendiri, namun da- 

pat juga dipadukan dengan teknik 

lain. Teknik tanya-jawab yang paling 

sederhana adalah dengan cara melon-
tarkan pertanyaan, mendapatkan jawaban, dan kemudian memperjelasnya. Metode ini 

paling baik digunakan jika peserta pelatihan sekurangnya memiliki pemahaman dasar 

mengenai masalah yang dibicarakan, atau memahami kaitan antara satu masalah de-

ngan yang lain. Jika peserta tidak memiliki pemahaman tentang satu hal, fasilitator 

tetap bisa merumuskan pertanyaan dengan menggunakan analogi atau mengambil con-

toh dari kehidupan sehari-hari.

 1 Bagian ini diambil dari Modul Pelatihan Untuk Pelatih Hak Asasi Manusia Bagi Penegak Hukum, Institue for 
Criminal Justice Reform (ICJR) et.all, halaman 98-110
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Mengapa tanya jawab?

Jika menggunakan tanya-jawab, peserta bukan hanya menjadi pendengar ceramah 

atau presentasi fasilitator. Mereka akan aktif memikirkan jawaban atas pertanyaan dari 

fasilitator. Terkadang hanya satu orang yang memberikan jawaban, namun pada situasi 

ini yang lain tetap akan ikut berpikir. Keuntungan lain dari tanya-jawab adalah me-

mungkinkan pemahaman yang lebih mendalam, karena peserta sendiri yang memecah         

kan masalah, sementara fasilitator dapat mengenali sikap dan tingkat pemahaman pe-

serta secara umum terhadap suatu persoalan. Dengan teknik tanya jawab fasilitator 

dapat mengatur proses belajar tahap demi tahap sehingga memungkinkan peserta untuk 

mempelajari satu topik yang kompleks. Teknik ini juga dapat digunakan sebagai pembu-

ka menuju diskusi kelompok.

Apa yang harus dipersiapkan?

Tanya-jawab memerlukan pengantar. Tentukan bagaimana pengantar diberikan.  

Pengantar yang baik akan memberi gambaran pada peserta, misalnya tentang apa yang 

akan dibahas dan ke mana arah pembahasan.

Pikirkan bagaimana cara untuk menampilkan kembali jawaban peserta.

Susun strategi tanya-jawab. Mulailah dari pertanyaan umum. Jenis pertanyaan 

ini akan dijawab dengan jawaban yang umum pula. Lanjutkan dengan pertanyaan yang 

dimaksud untuk memperjelas jawaban yang bersifat umum.

Jika perlu siapkan lembar presentasi. 
Lembar presentasi berguna untuk:

Lembar presentasi berguna 

untuk memberikan pengantar menge-

nai suatu topik (misalnya suatu 

definisi), memperlihatkan keseluru-

han topik yang dipelajari (misalnya 

dengan menampilkan struktur atau 

bagain alur tertentu), memberikan 

penekanan pada topik tertentu); 

memberikan penekanan pada 

topik utama.
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Bagaimana caranya?

Sajikan pengantar mengenai topik yang akan dibahas. Ungkapkan tanya-jawab 

yang sudah disiapkan. Mulailah dengan pertanyaan umum. Gunakan sebanyak mungkin 

pertanyaan terbuka (yang dimulai dengan kata: siapa, apa, bagaimana, mengapa, di 

mana, dan kapan). Ajukan pertanyaan tersebut untuk membuka sesi. Dengan cara ini, 

fasilitator dapat memilih titik awal pembicaraan. Lanjutkan dengan memperjelas dan 

merinci jawaban peserta. Dapat juga dilanjutkan dengan menggali dan memperjelas pe-

nalaran di balik jawaban sebelumnya.

HINDARILAH:

1. Pertanyaan bertubi-tubi. Melontarkan banyak pertanyaan secara sekaligus membuat bi-
ngung peserta. Kalaupun ada yang menjawab, biasanya itu hanya jawaban dari satu per-
tanyaan;

2. Pertanyaan yang mengarahkan ke suatu jawaban (“Sekarang jaman reformasi. Betul, kan 
demikian?”);

3. Pertanyaan tertutup, pertanyaan “ya” atau “tidak”. Pertanyaan yang menuntun dan per-
tanyaan “ya” atau “tidak” dapat digunakan jika merupakan jembatan untuk pertanyaan 
berikutnya yang bersifat penggalian;

4. Pertanyaan yang terlalu susah dan menuntut analisa mendalam, yang dapat mematahkan 
semangat belajar;

5. Pertanyaan yang terlalu mudah dan bersifat menjebak, karena dapat dianggap menghina 
kecerdasan peserta;

6. Pertanyaan retoris, fasilitator bertanya lalu menjawab sendiri. Kalau terlalu sering meng-
gunakan cara ini, peserta tidak akan tahu lagi, apakah fasilitator sebenarnya sedang ber-
tanya atau tidak.

Bagaimana menjawab pertanyaan?

Penting untuk menyimak jawaban peserta. Kedengarannya gampang, namun tidak- 

lah demikian. Sambil menyimak, fasilitator juga perlu menyiapkan pertanyaan berikut- 

nya. Proses menyimak ini sangat penting karena ada kemungkinan, jawaban yang dibe- 

rikan bisa saja melebar kemana-mana.

Perlihatkan pada peserta bahwa Anda menyimak:

• Pelihara terus kontak mata dengan peserta yang sedang berbicara/menjawab;

• Ulangi jawaban peserta (agar jelas untuk semua orang). Jika diperlukan, ajukan per-

tanyaan tambahan yang tujuannya memperjelas jawaban sebelumnya;

• Perhatikan apakah peserta lain menyimak, mengerti, dan menyetujui jawaban yang 

diberikan.

• Hargai jawaban dan sumbangan gagasan yang diberikan peserta. Jangan sekali-seka-

li mengabaikan satu pun jawaban. Hargai jawaban peserta, sekalipun jawaban itu 

benar-benar jauh dari harapan Anda.
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• Perluas keterlibatan peserta, dapatkan jawaban dari sebanyak mungkin peserta.

• Tampilkan jawaban yang benar. Tuliskan di papan tulis. Para peserta akan menyimak, 

mengolah, dan mengingat informasi yang ditampilkan tersebut. Itu cara yang baik 

untuk memberikan penghargaan terhadap penjawab pertanyaan. Jawaban yang di- 

tampilkan dapat digunakan untuk pembahasan lebih lanjut.

• Jangan tampilkan informasi atau jawaban yang salah. Ada risiko jika yang ditampil-

kan itu adalah informasi yang salah, justru informasi itu yang akan diingat peserta. 

Sangat disarankan, sebelum menampilkan suatu jawaban, gali terlebih dulu penalar-

an di balik jawaban tersebut.

• Sebisa mungkin pakai istilah yang digunakan peserta. Jangan terpaku pada istilah 

yang tertulis di bahan bacaan. Kalau istilah yang dikemukakan mirip atau sama mak-

nanya dengan yang tertulis di bahan bacaan, gunakan saja istilah yang dimunculkan 

peserta.

• Kalau tidak yakin bahwa Anda paham dengan jawaban yang dimaksud peserta, perik-

sa dengan mengajukan pertanyaan tambahan. Hindari untuk menginterpretasikan 

dan menyempurnakan jawaban secara sepihak. Fasilitator perlu mengkonfirmasi ha-

sil interpretasi atau penyempurnaan tersebut kepada peserta yang bersangkutan.

Apabila peserta tidak tahu apakah mereka 
boleh bertanya.
Terkadang memang perlu untuk ditunjukkan 
dengan jelas bahwa peserta boleh bertanya. 
Lakukanlah beberapa hal berikut ini:
• Katakan pada peserta bahwa mereka boleh 

bertanya kapan saja. Kadang-kadang Anda 
tidak mau ada interupsi (terutama bila 
Anda mengenal betul topik yang tengah 
dibicarakan sehingga anda juga tahu per-
tanyaan apa yang biasa muncul), karena 
anda berencana untuk memberikan penjela-
san lebih rinci pada sesi tersendiri.

• Karena Anda ingin menyajikan suatu pre-
sentasi yang agak kompleks, Anda tidak 
menghendaki adanya interupsi. Jika de-
mikian,katakan pada peserta bahwa per-
tanyaan boleh diajukan sesudah presentasi, 
jangan lupa untuk mengutarakan alasann-
ya.

Apabila ada jawaban yang keliru, atau jawa-
ban yang sama sekali ngawur.
Beberapa cara dapat juga digunakan untuk 
menangani jawaban yang sama sekali keliru 
atau tidak diharapkan, yaitu dengan memer-
iksa kembali sampai di mana proses belajar 
berlangsung.
• Ulangi atau sajikan pertanyaan dengan ka-

limat baru;
• Gali apa logika di balik jawaban salah ter- 

sebut, untuk membantu peserta kembali ke 
jalan yang benar;

• Salahkan diri sendiri karena membuatka-
limat pertanyaan yang sukar dipahami. Ini 
untuk mencegah peserta merasa dirinya 
dungu karena memberikan jawaban salah. 
Lakukan hal ini meskipun Anda mengang-
gap, pertanyaan Anda sudah jelas;

• Kalau keadaan tidak membaik, beralih se-
bentar ke cara ceramah. Periksa apakah pe-
serta memahami uraian anda sebelum bera-
lih ke topik baru.

Apabila satu dua peserta memborong 
jawaban
Yang perlu dilakukan adalah meredakan peser 
ta yang rajin dan membagi kesempatan men-
..

Apabila tidak ada yang menjawab
Tenang saja. Orang perlu waktu untuk berpikir 
sebelum menjawab. Tunggulah beberapa saat.
Jika tetap tidak ada yang menjawab ...
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jawab kepada peserta lain.
Pertimbangkan cara ini:
• Alihkan kontak mata dari si pemborong ja- 

waban ke peserta lain;
• Katakan dengan sopan, bahwa anda ingin 

mendengar jawaban dari peserta lain.

apa yang harus dilakukan?
• Periksa, apakah peserta memahami perta- 

nyaan anda? “Apakah pertanyaan saya ku-
rang jelas?”, “Bapak Ibu mengerti maksud 
pertanyaan saya?”;

• Perbaiki pertanyaan anda. Jangan ubah-
ubah maknanya, perbaiki kalimatnya;

• Dorong peserta dengan ramah untuk menja 
wab. “Silahkan, Pak.”; atau “Barangkali 
ada yang mau menyumbang jawaban?”;

• Kalau tidak berhasil juga, jawab saja per-
tanyaan tersebut. Kalau kelas tak kunjung 
mau menjawab, mau tidak mau Anda harus 
beralih ke cara presentasi.

Apabila orang yang bertanya itu-itu saja
Jika orang yang sama terus-menerus berta- 
nya, yang akan terganggu boleh jadi bukan ha 
nya Anda, tapi juga peserta lainnya. Mengapa 
dia bertanya terus? Mungkin karena ia sung-
guh-sungguh berminat dan ingin tahu lebih 
banyak. Ada kalanya karena ia ingin menguji 
kredibilitas Anda, terutama bila pertanyaan-
nya bersifat memancing-mancing dan meru- 
pakan serangan pribadi. Atasi hal ini dengan 
pembicaraan pribadi. Lakukan diskusi di luar 
sesi. Jawab pertanyaan dan penuhi rasa ingin 
tahu orang tersebut.

Apabila satu dua peserta terus menerus 
bungkam
Jangan kuatir. Ini belum tentu merupakan 
masalah. Bungkam terus menerus bukan ber- 
arti mereka tidak berpikir. Mungkin mereka 
memang enggan bicara di depan orang banyak 
Dorong peserta yang terus menerus bungkam 
dengan cara melakukan kontak mata dengan 
peserta tersebut, lantas ajukan pertanyaan 
tertutup (“Apakah Anda setuju?”); 
Biarkan saja, tapi perhatikan, apakah dalam 
kerja kelompok mereka tetap diam. Mungkin 
dalam kerja kelompok kecil mereka merasa 
lebih nyaman untuk berbicara.

Apabila Anda tidak yakin bahwa terjadi 
proses belajar pada peserta
• Sesudah bertanya, Anda akan mendengar 

tanggapan dari satu penjawab saja. Dari 
jawaban tersebut Anda hanya dapat me- 
nyimpulkan proses belajar pada si pen-
jawab tersebut. 

• Bagaimana dengan peserta lainnya: apa- 
kah mereka memahami topik yang dibicara 
kan? Agar anda yakin bahwa proses belajar 
terjadi juga pada peserta lainnya:

• Sesudah satu orang menjawab, sekali-seka-
li tanyakan pada yang lain apakah mereka 
setuju dengan jawaban itu;

• Dapatkan jawaban dari peserta lainnya. 
Cara ini juga bermanfaat untuk memeriksa 
apakah semua orang mengikuti pokok pem-
bicaraan;

• Cobalah untuk menggabungkan metode ta- 
nya jawab dengan metode lain, yang me- 
mungkinkan peserta mempraktikkan apa 
yang sudah dipelajari.

Apabila Anda tidak tahu jawabannya 
• Kelihatannya ini persoalan berat, tapi peme- 

cahannya sangat sederhana: akui saja bah-
wa Anda tidak tahu. Pengakuan ini sama se- 
kali tidak akan merusak kredibilitas

• Anda sebagai fasilitator. Hal ini malah jauh 
lebih baik, daripada Anda memberikan ja- 
waban yang lemah dan meragukan. Anda 
bukan orang yang ahli dalam semua hal. 
Sesudahnya, cobalah untuk bersama-sama 
memikirkan jawabannya
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2. Studi Kasus

Apa itu Studi Kasus

Studi Kasus adalah metode partisipatif dengan menyajikan bahan tertulis berisi 

latar belakang, kronologi kejadian atau gambaran keadaan tertentu baik rekaan maupun 

sungguhan, yang dilengkapi dengan data pendukung. Dengan Studi Kasus, peserta belajar 

menganalisis bahan belajar atau memikirkan pemecahan dari masalah yang disajikan. 

Mengapa Studi Kasus?

Tujuan utama penyajian Studi Kasus adalah berlatih keterampilan untuk mengana- 

lisis informasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan.

Bagaimana caranya?

Untuk melakukannya diperlukan beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum- 

nya:

• Kaji ulang tujuan sesi. Periksa apakah contoh kasus yang akan dilatihkan mampu 

mengarahkan peserta kepada tujuan tersebut;

• Tentukan keahlian-keahlian yang ingin dicapai. Selama proses, amati apakah peserta 

mampu mencapai keahlian tersebut;

• Rancang pembagian kelompok. Sesuaikan dengan jumlah peserta, pelatih, dan waktu 

yang tersedia. Sebaiknya latihan dilakukan dalam kelompok kecil;

• Susun ”Skenario” latihan. Terdapat tiga “skenario” Studi Kasus.

1. Pertama, Studi Kasus Sederhana. Peserta memahami tugasnya, melaksanakan- 

nya, dan kembali ke forum utama untuk berdiskusi;

2. Kedua, Studi Kasus Bertahap. Jika kasus tersebut panjang dan rumit, bagi ke 

dalam tahapan tahapan. Misalnya, tahap pertama peserta mempelajari dokumen 

dan melakukan kaji ulang. Selanjutnya, peserta membuat keputusan bersama 

yang menandai adanya pemahaman bersama;

3. Ketiga, Studi Kasus yang Berkembang. Sama halnya seperti Studi Kasus Ber-

tahap. Perbedaannya adalah peserta tidak diberikan informasi yang lengkap, 

mereka harus bertanya ketika mereka menemukan informasi yang kurang jelas 

atau kurang lengkap. Informasi baru tersebut mungkin juga kurang lengkap, se-

hingga proses akan terus berjalan hingga seluruh informasi diperoleh dan tugas 

dapat diselesaikan;

• Persiapkan pengantar dengan baik, sehingga peserta maupun pengamat lainnya mam 

pu memahami tujuan dan proses secara jelas;
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• Rancang bagaimana Anda mengamati jalannya latihan dan melakukan kaji ulang. 

Hal ini akan sangat tergantung pada bagaimana latihan dilakukan. Contohnya, Anda 

dapat melakukan kaji ulang pada saat kelompok-kelompok kecil sedang bekerja, atau 

di antara tahapan, atau pada akhir latihan;

• Persiapkan semua bahan yang dibutuhkan, periksa ketepatan dan kelengkapannya, 

dan rancang bagaimana mendistribusikannya secara cepat.

Bagaimana memantau latihan Studi Kasus?

Dua pendekatan un-

tuk memantau jalannya 

latihan melalui Studi Ka-

sus ini. Perbedaan pende 

katan tersebut akan ber-

dampak pada perbedaan 

tujuan dan orientasi lati-

han. 

Pertama, jika yang 

menjadi orientasi latihan 

adalah materi (hasil), ma 

ka peran Anda akan lebih 

sebagai pengamat kelompok untuk memastikan peserta bekerja menuju solusi yang benar 

dan sesuai harapan. Jika perkembangan kelompok baik, tinggalkan. Jika tidak, gunakan 

teknik tanya-jawab untuk membantu mereka kembali ke arah yang benar. Orientasi la-

tihan yang menekankan pada pencapaian materi (hasil) ini, targetnya adalah menjamin 

bahwa setiap kelompok telah mencapai hasil yang memuaskan pada saat mereka harus 

mengkaji ulang di forum utama. Jika ini tidak terjadi, setidaknya mereka menyadari 

kesalahan mereka sehingga tidak terperangkap dalam jebakan yang sama di masa men-

datang. 

Kedua, orientasi latihan yang menekankan pada proses. Jika orientasi latihannya 

adalah proses, teknik pengamatannya berbeda-beda. Jika peserta menggunakan pendeka-

tan penyelesaian masalah, seperti curah pendapat, yang penting untuk diamati adalah 

bagaimana mereka bisa melakukan proses curah pendapat tersebut. Pada konteks ini, 

proses curah pendapatnya akan jadi jauh lebih penting dari penyelesaian masalahnya itu 

sendiri. Jika proses seperti ini yang dilakukan, Anda tidak boleh mengintervensi selama 

proses itu berlangsung. Baru pada akhir latihan Anda akan memberikan penilaian seber-

apa efektif latihan itu dilaksanakan.
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Untuk latihan yang menekankan pada proses, semakin lama satu kelompok dia-

mati, semakin baik. Jika anda mengamati dari awal hingga akhir, anda tentunya dapat 

melakukan kaji ulang (review) dengan lebih baik

Bagaimana melakukan kaji ulang (review)?

Untuk Studi Kasus yang berorientasi materi, kaji ulang dapat difokuskan pada 

aspek-aspek berikut ini:

• Seberapa akurat peserta dapat mengidentifikasi masalah;

• Seberapa realistis solusi yang ditawarkan;

• Apakah ada kelompok yang salah dalam menarik interpretasi, atau gagal menyadari 

pentingnya informasi-informasi tertentu, dan mengapa hal itu terjadi;

• Aspek-aspek yang sulit atau mudah dipahami oleh peserta, dan apa alasan-alasannya;

• Pertimbangan-pertimbangan apa yang terlintas di dalam benak peserta, seandainya 

kasus yang dijadikan Studi Kasus tersebut benar-benar terjadi menimpanya;

Jika hasil dirasa tidak memuaskan, gali mengapa itu terjadi; dan sekaligus men-

coba untuk mencari solusi agar hal tersebut tidak terjadi lagi di masa mendatang. Jika 

memungkinkan, bandingkan hasil kerja dari tiap-tiap kelompok. Gali kesamaan dan per-

bedaannya. Gunakan pengetahuan Anda untuk menjelaskan setiap aspek yang disalahtaf-

sirkan atau diabaikan dalam kesimpulan kelompok. Hal ini harus dilakukan juga untuk 

mengisi aspek-aspek belajar yang mungkin terlewatkan.

Untuk Studi Kasus yang berorientasi proses, kaji ulang bisa difokuskan pada sebe- 

rapa efektif proses latihan tersebut dilakukan. Aspek-aspek yang dapat dikaji:

• Seberapa baik peserta mampu mengelola prosesnya;

• Perbandingan antara persepsi peserta dengan catatan yang dibuat oleh fasilitator dan 

pengamat lain. Akan lebih mudah jika fasilitator dapat mengungkapkan kejadian-ke-

jadian khusus yang dilihat selama proses.

• Jika kaji ulang dilakukan untuk melihat kemampuan individu dalam proses, seperti 

kemampuan komunikasi atau negosiasi, akan lebih kondusif melakukannya di dalam-

kelompok kecil daripada dalam forum besar. Kaji ulang keseluruhan kelompok dapat 

dilakukan setelahnya untuk mendiskusikan isu-isu utama. Dalam kelompok kecil, 

orang dapat lebih jujur mengungkapkan kemampuan dan kelemahannya.

Jika materi maupun proses dipandang penting untuk dikaji, kaji lebih dulu materi, 

baru kemudian prosesnya. Sering terjadi, suksesnya pembahasan materi bergantung ke-

pada bagaimana proses tersebut dilakukan. Sebagai contoh, dalam curah pendapat untuk 

menyelesaikan masalah, solusi yang dihasilkan seringkali tidak memuaskan dikarenakan 

curah pendapat yang dilakukan tidak optimal.
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Apa yang perlu dilakukan jika terjadi hal berikut ini:

Peserta berkomentar: “Mengada-ada. Bukan se- 
perti sungguhan...”

Ini memang Studi Kasus, bukan kasus sungguhan. 
Jadi pendapat peserta memang sedikit banyak ada 
betulnya. Studi Kasus yang diberikan mungkin 
sama sekali tidak akan pernah dialami oleh peserta. 
Namun, yang terpenting adalah proses bagaimana 
peserta menyelesaikan masalahnya. Semakin meng 
ada-ada kasusnya, semakin jelas bahwa aspek yang 
dipentingkan adalah prosesnya. Oleh karena itu, 
pengantar harus sejelas mungkin sehingga peserta 
memahami relevansi pentingnya proses terhadap 
tujuan latihan.

Cara yang lain adalah menerima kritik tersebut, 
dan kemudian menjelaskan bahwa pelatihan ini 
dapat mengasah kemampuan untuk menyelesaikan 
masalah-masalah yang lebih kompleks.

Jika kritik tersebut karena kasus sudah “kadaluar-
sa”, penyelesaian yang logis adalah dengan meng-
kajinya kembali, dan membuat perubahan atau va-
riasi yang diperlukan.

Jika ini tidak mungkin dilakukan, jelaskan situasi 
ini dalam introduksi, namun tetap beri penekanan 
bahwa peserta tetap dapat melatih kemampuannya.

Hilangnya Kesempatan Belajar

Hilangnya kesempatan belajar terjadi ketika 
peserta terjebak dalam analisis materi yang 
tiada akhirnya, meskipun hal itu sama sekali 
tidak menyimpang. Akibatnya, mereka kehi-
langan kesempatan mempraktikkan kemam-
puannya dalam proses.

Penyelesaiannya terletak pada pengamatan.

Ingatkan para peserta tentang tujuan utama 
latihan tersebut ketika mereka mulai menyim-
pang;

Memberi penekanan tentang tujuan utama la-
tihan pada pengantar merupakan cara untuk 
mencegah terjadinya masalah ini;

Jika masalah ini muncul saat melakukan kaji 
ulang, Anda perlu mengajak peserta untuk 
menguraikan ingatan mereka pada proses 
yang telah dilakukan, merefleksikannya, serta 
mengingat kembali apakah ada proses pembe-
lajaran yang terlewatkan. Pilihan lain, Anda 
mengkaji seluruh materi untuk meyakinkan 
bahwa proses belajar telah terjadi.

Kapan sebaiknya menggunakan Studi Kasus?

Tidak ada panduan yang dapat dengan cepat dan tepat untuk melihat tingkat kema-

juan yang telah diraih oleh kelompok. 

Yang harus tetap diingat adalah jangan 

terlalu cepat memberikan latihan yang 

melibatkan proses antar-individu. Tung-

gu hingga peserta telah mengenal ke-

mampuan satu sama lain. Begitu pula, 

jangan memberikan latihan yang sulit 

di awal pelatihan. Tunggu hingga Anda 

cukup memahami tingkat pengetahuan 

peserta. 

Peserta bisa menjadi tidak nya-

man karena mereka merasa belum apa-

apa sudah diuji. Seluruh pelatihan dapat 
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dijadikan rangkaian Studi Kasus. Dalam hal ini sangat disarankan untuk memberi kan 

Studi Kasus secara bertahap, dari kasus yang sangat sederhana ke kasus yang lebih kom-

pleks; dan dari yang sangat berorientasi materi ke yang sangat berorientasi proses. Studi 

Kasus yang secara langsung berkaitan dengan kehidupan peserta dapat didahulukan dari 

yang mengada-ada. Berdiskusi tentang hal-hal yang sangat dekat dengan peserta bisa 

membantu membuka wacana kelompok. Selanjutnya, baru kemudian Anda dapat lebih 

memperkenalkan ide-ide latihan Studi Kasus yang lebih jauh.

3. Curah Pendapat (Brainstorming)

Teknik ini kerap digunakan dalam suatu pelatihan orang dewasa untuk membantu 

peserta pelatihan memikirkan sebanyak mungkin ide dan gagasan. Selama berlangsung- 

nya curah pendapat peserta didorong untuk menghasilkan pendapat, gagasan secepat 

mungkin tanpa perlu memikirkan nilai dari pendapat itu. Tekanannya ialah pada kuanti-

tas, dan bukan kualitas. Pada konteks ini, yang dipentingkan bukanlah mutu jawabannya, 

namun keragaman jawaban yang akan diberikan oleh peserta. Gunakan metode ini untuk 

mengumpulkan sebanyak mungkin pendapat dan saran. Curah pendapat memang dimak-

sudkan untuk memudahkan peserta dalam menyampaikan pendapat atau gagasannya. 

Dengan begitu, mereka tidak merasa terhambat mengeluarkan pikirannya. Di saat sese- 

orang menyampaikan pikirannya, para peserta lain sedapat mungkin tidak diperkenan-

kan untuk membahas atau mengkritik. Kritik yang terlalu cepat akan mengecilkan hati. 

Orang lantas segan memberi saran, sehingga akibatnya kelompok diskusi akan gagal 

pula memperoleh gagasan yang baru dan segar.

Seorang juru catat ditugasi untuk mencatat setiap pendapat dan semua peserta 

didorong untuk mengembangkan pendapat-pendapat orang lain. Sangat sering terjadi 

bahwa suatu pendapat yang nampaknya tidak berguna atau lucu akan memicu pendapat 

orang lain yang ternyata menjadi sangat bernilai tinggi.

LANGKAH-LANGKAH CURAH PENDAPAT:

a. Sampaikan bahwa kita akan melakukan curah pendapat. Berikan penjelasan tentang aturan 
main curah pendapat jika peserta belum memahaminya. Ingatkan kembali bahwa di saat 
ada peserta yang sedang menyampaikan pikirannya, para peserta lain tidak boleh memba-
has atau mengkritik;

b. Berikan pengantar;
c. Ajukan pertanyaan terbuka;
d. Minta peserta menjawab. Bisa dengan menulis di kertas atau menjawab bergilir secara 

lisan;
e. Tampilkan jawaban dalam bentuk daftar, diagram, tabel maupun mindmap. Tuliskan semua 

jawaban di papan tulis;
f. Olah dan diskusikan jawaban-jawaban tersebut.
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4. Metode Kelompok Nominal

Hampir sama dengan curah pendapat, tetapi cara ini dirancang untuk mendorong 

setiap pribadi peserta pelatihan untuk memberikan sumbangsihnya dan untuk mencegah 

adanya dominasi peserta tertentu. 

Pertama, peserta diminta untuk menuliskan pendapatnya sebanyak mungkin di 

atas selembar kertas atau kartu-kartu yang dibagikan. Pendapat pendapat tersebut meru 

pakan jawaban terhadap suatu pertanyaan yang spesifik yang diajukan oleh fasilitator 

atau sudah disepakati oleh peserta pelatihan (misalnya, “apa yang seharusnya dilakukan 
untuk memperbaiki lembaga ini?”). 

Kedua, peserta menyampaikan pendapat-pendapat tersebut dan fasilitator menyu- 

sunnya dalam suatu daftar. Peserta didorong untuk menambahkan ke dalam daftar terse-

but dan saling mengembangkan pendapat antara satu dengan yang lainnya. 

Setelah keseluruhan pendapat dicatat barulah seluruh peserta mendiskusikan 

semuanya. Seluruh peserta mengklarifikasi pendapat-pendapat dan, jika para penyum-

bang pendapat setuju, menggabungkan pendapat-pendapat yang sama atau hampir sama. 

Selanjutnya, dilakukan upaya untuk memprioritaskan jawaban yang paling dianggap 

penting atau relevan. Dengan cara ini, kelompok dapat menentukan nilai-nilai apa yang 

ditempatkan oleh setiap anggota secara kolektif pada pendapat yang sudah disarankan, 

setelah pendapat pendapat tersebut dihasilkan.

5. Diskusi Kelompok Kecil

Diskusi kelompok kecil ini tidak jauh berbeda sebagaimana metode diskusi bia-

sa. Dalam diskusi kelompok kecil, para peserta akan melakukan diskusi dalam kelom-

pok-kelompok kecil. Satu kelompok bisa terdiri dari tiga sampai delapan orang. Setelah 

proses diskusi di dalam kelompok selesai, peserta akan berkumpul kembali untuk men-

dengarkan hasil diskusi dari semua kelompok.

Topik masalah yang akan didiskusikan di dalam kelompok kecil itu bisa saja sama 

untuk setiap kelompok, bisa juga berbeda sama sekali. Kemungkinan yang lainnya adalah 

setiap kelompok mendiskusikan topik masalah yang sama, namun membahas poin-poin 

yang berbeda yang masih menjadi bagian dari topik masalah tersebut. Masih dimung- 

kinkan juga jika setiap kelompok itu membahas topik masalah yang sama, namun setiap 

kelompok diminta untuk menggunakan cara pandang yang berbeda dalam pembahasan- 

nya.



22

MODUL PELATIHAN PARALEGAL TINGKAT LANJUT
PANDUAN UNTUK FASILITATOR  

Sebagaimana juga teknik-teknik lainnya, yang perlu dipersiapkan sebelum mem-

ulai diskusi kelompok kecil ini adalah pengantar tentang tujuan yang diharapkan dari 

diskusi kelompok. Uraikan pula mengenai bagaimana proses dan mekanisme diskusi 

kelompok itu akan dilakukan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah merancang pem-

bagian kelompok. Bagi kelompok ini dengan mempertimbangkan jumlah peserta, waktu 

yang tersedia, serta keluasan dari topik diskusi. Selanjutnya, persilahkan kelompok kecil 

untuk mulai berdiskusi.

Selesai diskusi di kelompok kecil, ajak lagi peserta untuk mendiskusikan hasil 

dari proses diskusi di kelompok kecilnya itu dalam kelompok besar. Wakil dari setiap 

kelompok kecil bisa diminta untuk menjelaskan hasil diskusi kelompoknya. Selanjutnya, 

lakukan fasilitasi diskusi untuk mengatur lalu-lintas diskusi. Beri kesempatan kepada 

yang ingin menanggapi dan 

berkomentar. Tampilkan dan 

olah gagasan yang bermun-

culan dari peserta. Biarkan 

peserta berdiskusi sesama 

mereka. Yang perlu dilaku-

kan oleh fasilitator adalah 

memperhatikan dan men 

catat hal-hal yang di-

pandang penting untuk 

bahan kaji ulang. Bila 

diperlukan, lemparkan 

pertanyaan untuk mem 

perjelas jawaban.

KELEBIHAN DARI DISKUSI KELOMPOK KECIL ADALAH SE-
BAGAI BERIKUT:

• Menciptakan rasa aman. Membantu orang yang malu untuk berbicara di depan orang 
banyak (forum);

• Membuat suatu topik masalah dapat dibicarakan lebih mendalam. Lebih banyak 
orang mendapat kesempatan untuk berbicara dan mengembangkan gagasannya;

• Membangun kerja sama. Dalam kelompok kecil kerjasama lebih mudah terbangun;
• Membangun tanggung jawab terhadap hasil diskusi
• Jika diskusi di kelompok kecil tersebut dimaksudkan untuk melakukan pembagian 

tugas, setiap orang akan “dipaksa” bertanggung jawab untuk ikut memikirkan dan 
menyusun rencana, dan sekaligus juga melaksanakan tugas tersebut.
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6. Beberapa varian diskusi kelompok kecil

Diskusi kelompok kecil ini memiliki beberapa varian dalam hal pembagian kelom-

pok dan cara pelaksanaannya. Penggunaan varian-varian ini bisa disesuaikan dengan 

kebutuhan atau konteks situasi dan kondisi dari pelatihan itu sendiri. Berikut beberapa 

varian dari diskusi kelompok kecil.

a. Diskusi Berpasangan. Dalam diskusi berpasangan para peserta diminta untuk men-

cari seorang peserta lain untuk dijadikan sebagai pasangan diskusinya. Diskusi ini 

biasanya dipilih dan digunakan untuk mendiskusikan topik-topik yang sederhana 

dengan waktu yang tidak terlalu lama. 

b. Kelompok Dengung Lebah (Buzz Group). Diskusi “kelompok dengung lebah” ini 

dilakukan seketika, tanpa meninggalkan tempat pelati-

han. Caranya, peserta diminta untuk mengajak peser-

ta lain yang ada di sebelahnya untuk menjadi pasangan 

diskusinya. Topik yang dibahas biasanya sama untuk 

semua peserta. Oleh karena diskusi itu dilakukan seketi-

ka dan tidak beranjak dari tempat pelatihan, dibayang-

kan akan ada keriuhan dari para peserta yang sedang 

berdiskusi. Itulah juga sebabnya, diskusi ini dinamakan 

diskusi “kelompok lebah”.

c. Dua Sejoli atau Sahabat Karib. Pada prinsipnya tidak jauh berbeda sebagaimana 

“kelompok dengung lebah”. Bedanya,pada diskusi “dua sejoli” atau “sahabat kar-

ib” tempat diskusinya dibebaskan: para peserta boleh berdiskusi di mana saja yang 

dianggap nyaman. Para peserta pun diperkenankan untuk memilih dengan siapa dia 

ingin berdiskusi.

d. Komidi Putar - Jaga Warung. Disebut “komidi putar - jaga warung” karena para 

peserta dari satu kelompok diskusi akan mengun-

jungi kelompok diskusi lain dengan cara berputar 

(mirip komidi putar); sedangkan di kelompok yang 

dikunjunginya itu ada orang yang akan menerima 

kedatangan kelompok lain (seperti orang yang se-

dang jaga warung). Langkah-langkah untuk me- 

lakukan diskusi “komidi putar - jaga warung” ini 

adalah sebagai berikut :

a.  Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok dis- 

kusi kecil. Masing-masing kelompok itu ditugas-

kan untuk mendiskusikan topik yang berbeda;
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b. Setelah selesai diskusi di kelompok kecil, minta 2 anggota dari setiap kelompok 

untuk tetap tinggal di kelompoknya untuk jadi “penjaga warung”; sedangkan 

sisa anggota kelompok akan berputar mengunjungi kelompok-kelompok yang 

lainnya (“berkomidi putar”). Tugas dari penjaga warung adalah “menjelaskan 

hasil diskusi di kelompoknya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

oleh anggota kelompok lain yang berkunjung, dan sekaligus juga mendiskusikan-

nya.” Tugas dari anggota yang berputar adalah “meminta penjelasan dari penja-

ga warung kelompok yang dikunjunginya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, 

dan sekaligus mendiskusikannya”;

c. Lakukan diskusi “komidi putar - jaga warung” ini sampai masing-masing kelom-

pok itu terkunjungi semua;

d. Setelah selesai, bawa hasil diskusi “komidi putar - jaga warung” ini untuk diba-

has lebih lanjut dan sekaligus dikaji ulang di kelompok besar (pleno).

Diskusi dengan cara “komidi putar - jaga warung” ini biasanya dipilih dan digu-

nakan untuk membahas topik-topik yang relatif kompleks, dan ada sejumlah subtopik 

yang harus dibahas. Dengan menggunakan cara ini, hasil diskusi di setiap kelompok kecil 

akan memungkinkan untuk dipertukarkan satu sama lain, dibahas, serta diperdalam, 

tetap dalam kelompok kecil (tidak dalam kelompok diskusi besar/pleno); meskipun pada 

akhirnya, setelah diskusi ini selesai, hasil diskusi kelompok kecil maupun diskusi “komidi 

putar - jaga warung”, akan dikaji ulang dalam kelompok besar (pleno).

7. Diskusi Kelompok Terfokus (Focused Group Discussion). 

Diskusi Kelompok Terfokus ini tidak jauh berbeda dengan diskusi kelompok di atas, 

namun materi pembahasan diskusi lebih difokuskan pada bidang tertentu. Peserta disku-

si kelompok terfokus biasanya bersifat homogen atau yang mempunyai pengalaman atau 

pengetahuan yang sejenis atau sama. 

 Suatu kelompok besar dibagi menjadi kelompok kecil dengan anggota tidak lebih 

dari 5 orang. Masing-masing kelompok kecil tersebut melakukan diskusi tertentu, dan 

tugas ini bersifat sementara. Fasilitator memberikan penjelasan secara umum dan garis 

besar permasalahan, kemudian tiap-tiap kelompok kecil (syndicate) diberi tugas mem-

pelajari suatu praktek tertentu yang berbeda dengan kelompok kecil lainnya. Jika me-

mungkinkan fasilitator menyediakan referensi. Setelah kelompok bekerja sendiri sendiri, 

kemudian masing-masing kelompok menyajikan hasil diskusinya dalam sidang pleno un-

tuk dibahas lebih jauh.
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8. Debat Informal. 

Kelompok besar dibagi menjadi dua kelompok yang sama jumlah pesertanya dan 

mendiskusikan materi yang cocok untuk diperdebatkan. Biasanya fasilitator memberikan 

persoalan yang sama kepada dua kelompok tersebut dan memberikan tugas yang ber-

tentangan, yaitu bahwa satu kelompok “pro” dan satu kelompok ”kontra”.

9. Diskusi “Lingkaran dalam Lingkaran” (Fish Bowl). 

Para peserta pelatihan dibagi menjadi dua kelompok; satu 

kelompok yang lebih kecil yang berada di dalam, dapat disebut 

dengan “kelompok dalam” mendiskusikan suatu masalah ter-

tentu atau mempraktikkan suatu ketrampilan tertentu, sementa-

ra “kelompok luar” yang lebih besar berlaku sebagai pengamat.

10. Bermain Peran (Role Play) 

Peserta pelatihan diminta untuk 

melakukan peran tertentu dan menya-

jikan “permainan peran” dan melaku-

kan “dialog-dialog” yang menekankan 

pada karakter, sifat, atau sikap yang 

akan dianalisa. Bermain peran harus 

lah mengungkapkan suatu masalah atau 

kondisi nyata yang akan dipergunakan 

sebagai bahan diskusi atau pembahasan materi tertentu. Dengan demikian, setelah sele-

sai melakukan peran, langkah penting berikutnya adalah menganalisa hasil permainan 

peran tersebut. Para peserta diminta untuk mengemukakan pengalaman dan perasaan 

mereka berkaitan dengan peran yang dimainkan. Untuk itu fasilitator harus memper-

siapkan skenario dan membagi tugas di antara peserta, serta kelengkapan lain sebagai 

bahan analisis yang diperlukan.

• banyak (forum);

• Membuat suatu topik masalah dapat dibicarakan lebih mendalam. Lebih banyak 

orang mendapat kesempatan untuk berbicara dan mengembangkan gagasannya;

• Membangun kerja sama. Dalam kelompok kecil kerjasama lebih mudah terbangun;

• Membangun tanggung jawab terhadap hasil diskusi

• Jika diskusi di kelompok kecil tersebut dimaksudkan untuk melakukan pembagian 

tugas, setiap orang akan “dipaksa” bertanggung jawab untuk ikut memikirkan dan 

menyusun rencana, dan sekaligus juga melaksanakan tugas tersebut.
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C. Metode Evaluasi

Fasilitator dapat memilih metode evaluasi materi/pelatihan, diantaranya: 

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 kuestioner

D. Membaca Modul 

Fasilitator dalam pelatihan ini, sedapat mungkin mengikuti alur materi yang ter-

dapat di dalam modul. Inovasi dan kreatifitas tetap dimungkinkan sepanjang tidak mer-

ubah materi yang telah disepakati. Untuk memandu mengelola sesi pelatihan ini,  dalam 

setiap modul dijelaskan secara rinci tujuan, metodologi, waktu, bahan-bahan yang dibu-

tuhkan dan langkah-langkah untuk memfasilitasi, dengan simbol berikut :

Tujuan

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

Sub Bahasan

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

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 penyampaian materi.

 Waktu

Bagian ini menginformasikan lamanya waktu yang diperlukan untuk menye-
lenggarakan sebuah materi pembelajaran.
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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 pega-
ngan 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 digandakan sesuai kebutuhan.

Alat

Bagian ini menginformasikan alat-alat yang harus disiapkan untuk setiap ma-
terinya. 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.

Bahan Bacaan 
Fasilitator

Bagian ini merupakan bahan bacaan untuk fasilitator. Diperuntukkan untuk 
memperkaya pengetahuan dan metode dalam memfasilitasi pelatihan.

Lembar Tugas

Bagian ini merupakan lembar tugas yang diberikan sebagai tugas untuk peser-
ta pelatihan. Pastikan lembar tugas digandakan sesuai dengan jumlah peserta 
sebelum pelatihan dilaksanakan

 Pertanyaan 
Kunci

Bagian ini merupakan pertanyaan kunci yang dapat digunakan sebagai pan-
duan untuk curah pendapat atau diskusi kelompok. Perumusan pertanyaan 
kunci ini menjadi penting agar diskusi terarah dan dipahami oleh peserta 
pelatihan.

Tips

Bagian ini adalah tips sekaligus peringatan agar fasilitator mempersiapkan 
materi atau peralatan sesuai metode pemberian materi.
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BAB III  MODUL PELATIHAN
MODUL 1 : ORIENTASI PELATIHAN

Orientasi pelatihan bertujuan agar para peserta pelatihan dapat mengetahui alur pelati-

han secara keseluruhan; tujuan dan harapan yang ingin dicapai dalam pelatihan; keseluruhan 

proses pelatihan; serta upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan proses 

pelatihan agar semua orang yang terlibat dalam pelatihan bisa berpartisipasi dalam menca-

pai tujuan dan harapan itu.

Orientasi pelatihan umumnya dimulai dengan perkenalan, mengumpulkan harapan pe-

serta terhadap pelatihan dan menyusun kesepakatan bersama terkait hal-hal teknis 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

Setelah mengikuti materi ini, peserta pelatihan diharapkan dapat:
1. Saling mengenal satu sama lain termasuk hal-hal yang harus ditoleransi an-

tara satu peserta dengan peserta lain
2. Saling memahami cara-cara yang dibutuhkan untuk mencapai harapan dan 

menghindari kekhawatiran 
3. Menyepakati jadwal kesepakatan bersama agar pelatihan berlangsung de-

ngan baik.

Sub Bahasan

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

Permainan
Curah Pendapat

 Waktu

120 menit

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

Langkah 1 : Perkenalan
1. Fasilitator membuka sesi dengan menjelaskan tujuan sessi yang akan ber-

langsung.
2. Minta semua peserta menuliskan nama panggilan dalam name tag. 
3. Minta peserta untuk berdiri dan berbaris dua banjar dengan jumlah yang 

sama. Ajak peserta untuk bermain “baris-berbaris” dengan mengikuti pe-
tunjuk dari fasilitator. 

4. 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!”

5. Minta peserta untuk memberikan komentar atas permainan tersebut. 
6. 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. 

7. Untuk perkenalan hari ini, mintalah setiap pasangan untuk melakukan wa- 
wancara kepada pasangannya tentang:

 Pengalaman Terbaik Sebagai Paralegal?
 Hambatan Terbesar Menjalankan Tugas Paralegal

8. Mintalah setiap pasangan untuk memperkenalkan pasangannya masing- 
masing. Tulis dan klasifikasikan pengalaman terbaik dan hambatan yang 
dialami paralegal.

Perkenalan dapat menggunakan metode lain. 
Baca dan coba metode perkenalan dalam lembar baca

Langkah 2 : Harapan dan Kekhawatiran
1. Fasilitator membagikan dua kertas metaplan dan minta agar peserta menu-

liskan harapan masing-masing, yang ingin diperoleh melalui pem belajaran 
baik aspek pengetahuan, ketrampilan maupun sikap dan ke- khawatiran 
yang mungkin terjadi/dihadapi selama proses pembelajaran. Ingatkan kepa-
da peserta untuk menulis nama masing-masing

2. Kumpulkan dan bacakan satu persatu dan dikelompokkan. Tanyakan apa-
kah harapan dan kekhawatiran yang dibaca itu menyangkut proses, materi, 
tindak lanjut maupun yang lainnya.
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3. 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.

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

Langkah  3 : Membangun Kesepakatam Bersama
1. Fasilitator meminta seluruh peserta untuk melihat rancangan jadwal pelati-

han yang sebelumnya telah dipersiapkan. Tanyakan apakah peserta sepakat 
dengan jadwal yang telah disusun, ataukah bermaksud menyusun ulang jad-
wal pelatihan sesuai dengan kesepakatan mereka sendiri. Sepakati jadwal 
acara yaitu jam berapa dimulai? jam berapa istirahat dan jam berapa akan 
berakhir?

2. 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 ?

3. Tuliskan hasil semua kesepakatan di atas kertas, dan tempelkan di ruang 
pelatihan agar seluruh komponen pelatihan bisa mengingat dan diingatkan 
setiap saat.

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

5. 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 sebe- 

lumnya 
- Kelompok Ice breaker; bertugas memecahkan kebekuan dan menyegarkan 

suasana
- Kelompok Evaluasi; bertugas mengevaluasi proses pelatihan (fasilitator, 

panitia, peserta, jadwal, akomodasi, konsumsi, dan narasumber)
- Kelompok Time Keeper; bertugas mengingatkan waktu
Pembagian tugas dapat juga dilakukan untuk membantu panitia dalam 
menyediakan moderator sessi pelatihan. 

6. 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 perta- nyaan yang 
masuk dijelaskan kembali pada keesokan harinya sebelum sessi pertama di 
mulai. 

7. Perkenalkan alat evaluasi iklim belajar, dan minta kepada peserta untuk 
memberi tanggapan atau keputusan dengan menempelkan post-it setelah 
proses pembelajaran selesai.

PERASAAN DAN YANG KUDAPAT

HARI 0 HARI I  HARI II
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BAHAN BACAAN FASILITATOR

BERBAGAI METODE PERKENALAN

1. MENJELASKAN DIRI
 Minta seluruh peserta berdiri membentuk lingkaran
 Mulai dari Fasilitator/trainer memperkenalkan diri dengan cara jalan keliling dan menyala-

mi setiap peserta dengan menyebutkan ”nama” dan dua sifat yang paling ingin ditonjolkan. 
Misalnya:”Hai, Saya Sugeng Raharjo, saya dermawan dan humoris”

 Minta peserta lain untuk tidak mengulang sifat yang sudah disebutkan

2. KARTU BERPASANGAN
 Atur duduk peserta membentuk U sejajar dengan fasilitator
 Mintalah peserta menghitung dengan menyebut nomornya. Jelaskan mengenai kegiatan 

perkenalan, buat kesepakatan dengan peserta akan unsur yang perlu dikenalkan, dan cara 
berkenalan, misalnya: perkenalan hobi, nama atau pengalaman yang paling menarik dengan 
cara wawancara berpasangan dan lain-lain.

 Kocok kartu berpasangan dan letakkan ditengah ruangan U. (Kartu dibuat sesuai jumlah 
peserta)

 Minta setiap peserta untuk mengambil satu kartu dan menemukan pasangannya untuk 
mendapatkan informasi yang disepakati

 Ajak kembali peserta dalam kelas dan undang secara bergantian satu peserta untuk mem-
perkenalkan pasangannya seterusnya hingga habis termasuk fasilitator

 ajak diskusi peserta mengenai perasaan saat perkenalan, apa pendapatnya tentang caranya 
dan jenis informasinya

 Catatan: Buatlah kartu yang cukup besar pada kertas yang cukup tebal dan gunting pada 
sisinya. Bisa menggunakan bahasa lokal, atau peribahasa yang berpasangan. Bisa menggu-
nakan potongan bentuk yang berpasangan

3. BERBURU HOBI
 Beri setiap peserta lembar kertas berisi daftar hobi populer, 15-20 jenis hobi (misal: berke-

bun, memancing, tenis, nonton, jogging, dll).
 Minta masing-masing peserta untuk bertanya kepada rekan-rekannya yang memilki hobi 

bersesuaian dalam daftar, bila cocok minta peserta tersebut memberi paraf dan menuliskan 
Namanya

 Setelah selesai minta mereka menyampaikan kesannya dihadapan peserta lain secara su-
karela

 Catatan : Daftar hobi bisa diganti dengan daftar masalah yang dihadapi, atau daftar kebutu-
han paralegal

4. KERETA NAMA
 Mintalah setiap peserta untuk berdiri membentuk lingkaran dan sebutkan nama peserta dan 

menambah satu nama orang di sebelah kanan 
 Minta peserta yang di sebelah untuk menyebut nama peserta, namanya sendiri dan orang 

disebelah kanannya. Lanjutkan untuk semua peserta dalam lingkaran diakhiri dengan orang 
terakhir mengulang semua nama

 Minta peserta untuk melakukan perubahan tempat di dalam lingkaran dan tantang seorang 
sukarelawan untuk mengulangi semua nama.
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5. PERMAINAN BOLA
 Minta setiap orang untuk berdiri membentuk lingkaran dan lemparkan bola kepada sese-

orang dengan menyebutkan nama Anda sendiri, nama orang yang Anda lempari bola dan 
nama orang lain yang harus dilempari bola selanjutnya.

 orang yang menerima bola mengulang lagi namanya sendiri, nama orang yang memintanya 
melempar bola dan nama orang yang dilempari bola.

 Variasi: Latihan ini pertama kali bisa dilakukan dengan kartu nama dipakai, dan diulangi 
ketika kartu nama sudah dilepas.

6. TIK TAK
 Fasilitator memandu peserta untuk memperkenalkan diri dengan menanyakan kepada pe-

serta apa saja yang perlu diperkenalkan dengan kesepakatan bersama, dan disertai dengan 
melakukan gaya yang khas dari masing-masing peserta (berbeda satu dengan yang lain).

 Peserta diminta membuat lingkaran besar.
 Fasilitator di tengah dan menjelaskan cara permainan dengan memegang bola kertas dengan 

menyebut nama, alamat, jabatan dalam organisasi dan lain-lain sesuai kesepakatan, kemudi-
an melempar bola pada salah satu peserta.

 Peserta yang mendapat lemparan bola langsung menyebut nama, alamat, jabatan dalam 
organisasi, dan lain-lain sesuai kesepakatan, dengan melakukan gayanya (peserta lainnya 
diminta memperhatikan).

 Lakukan sampai semua peserta, fasilitator dan panitia mendapat giliran untuk memperke-
nalkan diri disertai dengan gaya mereka masing-masing.

 Untuk membantu saling mengingat nama teman dapat dilanjutkan dengan permainan “TIK, 
TAK, dan TIK-TAK” 

 Semua peserta diminta duduk di kursi masing-masing dengan membuat lingkaran besar dan 
seorang fasilitator berdiri di tengah.

 Bila fasilitator mengatakan “TIK” sambil menunjuk seorang peserta, maka peserta tersebut 
harus menyebutkan nama peserta yang duduk di sebelah kirinya dengan disertai gaya khasn-
ya.

 Bila fasilitator berkata “TAK” maka peserta yang ditunjuk harus menyebutkan nama peser-
ta yang duduk di sebelah kanannya (sambil melakukan gayanya).

 Bila fasilitator berkata “TIK-TAK” , maka semua peserta diwajibkan berpindah tempat 
duduk, sementara fasilitator mencari tempat duduk yang kosong sehingga ada seorang pe-
serta yang tidak mendapatkan tempat duduknya, dan dialah yang akan menggantikan fungsi 
fasilitator untuk meneruskan permainan.

 Permainan dapat dilakukan 3-5 kali (sesuai waktu dan keakraban yang tercipta).
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7. BERKENALAN DENGAN HURUF AWAL
 Kertas plano/metaplan yang dipotong persegi ukuran 3×6 cm untuk ditulisi huruf capital. 

Huruf yang digunakan adalah sebanyak 24 huruf kecuali “x” dan “q”. Namun jika kedua 
huruf tersebut ingin digunakan juga tidak dilarang.

 Kertas plano/kertas metaplan persegi ukuran 10×15 cm sebanyak jumlah peserta 
 Fasilitator menjelaskan kepada peserta bahwa perkenalan akan dilakukan secara tidak biasa 

yakni melalui pendekatan huruf awal sebagai alat membentuk kata guna memulai perkena-
lan diri. Huruf awal akan diundi diantara peserta.

 Kartu-kartu huruf ditempatkan dalam sebuah wadah dan peserta satu persatu mengambil 
kartu menurut yang dikehendaki. Peserta tidak dapat melihat huruf apa yang akan dipilihn-
ya.

 Fasilitator membimbing peserta untuk menuliskan sebuah kata dari jenis apa saja yang 
memiliki huruf awal sama dengan huruf yang telah diundi. Kata tersebut dituliskan di kartu 
metaplan sebagai alat control. Contoh: peserta yang mendapat huruf awal “h” menulis 
dikartu metaplan kata “habis”.

 Peserta secara acak ditunjuk untuk mulai memperkenalkan diri (atau peserta lain, jika pe-
serta sudah saling kenal) dan memulai perkenalan dengan kata yang telah ditulisnya di kartu 
metaplan. Contoh: peserta dengan huruf “h” dan kata “habis” harus memperkenalkan dir-
inya dengan cara: “habis manis sepah dibuang, bukanlah merupakan sifat saya (atau teman 
saya). Karena itu bagi yang berminat berteman janganlah khawatir akan sifat buruk yang 
demikian. Khawatirkanlah sifat yang lain. Semua orang pasti senang berteman dengan saya 
(atau teman saya) sebab seumur saya yang 35 tahun ini belum ada yang menolak jadi teman, 
biasanya mereka akan mengingat saya (atau teman saya) dengan nama Darmawan”

 Fasilitator kemudian meminta peserta tersebut untuk menunjukkan kartu huruf dan kartu 
katanya. Selanjutnya peserta yang sudah memperkenalkan diri menunjuk peserta lain untuk 
memperkenalkan diri.

 Perkenalan dilanjutkan sampai semua peserta telah berkenalan.
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MODUL 2 : KEPARALEGALAN

 Paralegal adalah salah satu pihak yang dapat memberikan bantuan hukum dalam pen-

gertian luas selain advokat, dosen dan mahasiswa. Fungsi paralegal bukanlah ditujukan un-

tuk menggantikan fungsi advokat, melainkan untuk bekerjasama dalam pemenuhan akses 

keadilan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Di Indonesia, paralegal bukan se-

bagai profesi atau pekerjaan, melainkan kesukarelawanan untuk bersama-sama melakukan 

pemberdayaan hukum masyarakat. 

Melalui materi keparalegalan, paralegal diharapkan dapat menguraikan nilai-nilai dan 

prinsip-prinsip kerja paralegal, menyebutkan mekanisme kerja paralegal sesuai SOP penan-

ganan kasus dan merumuskan sistem keamanan paralegal

Tujuan

Setelah mengikuti materi ini, peserta pelatihan diharapkan dapat :
1. Menguraikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kerja paralegal
2. Menyebutkan mekanisme kerja paralegal sesuai SOP penanganan kasus
3. Merumuskan sistem keamanan paralegal

Sub Bahasan

1. Nilai dan prinsip kerja paralegal
2. Mekanisme Kerja
3. Perlindungan keamanan untuk paralegal

Metode

1. Permainan
2. Paparan singkat
3. Studi Kasus
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 Waktu

180 menit

Bahan Bacaan 
&Lembar Tugas

1. Bahan Bacaan Peserta  : Keparalegalan
2. Bahan Bacaan Peserta  : Sistem Keamanan Untuk Paralegal
3. Lembar tugas peserta

Alat

1. ATK
2. Laptop dan LCD
3. Sapu tangan atau penutup mata
4. Berbagai makanan dan minuman

 

Proses

Langkah 1 : Permainan
1. Fasilitator membuka sesi dengan memberikan salam dan menyampaikan 

tujuan dari sesi keparalegalan ini. 
2. Fasilitator mengajak peserta untuk bermain games. Mintalah salah satu 

peserta untuk menjadi relawan yang ditutup matanya. Relawan bertugas 
mengambil makanan dan minuman dengan arahan dari semua peserta.

3. Setelah games selesai fasilitator mengajak peserta untuk berefleksi atas 
games tersebut dan meminta pandangan para peserta, tentang:

Hambatan-hambatan dalam menjalankan tugas dan peran parale-
gal dengan dianalogikan permainan ?

 4. Fasilitator meminta pandangan peserta tentang apa yang mereka ketahui 
tentang keparalegalan (pengertian, tugas dan peran paralegal) yang kemu-
dian dituliskan di kertas. Setelah itu fasilitator meminta peserta menempel-
kan di kertas plano. 

5. Fasilitator membuat klasifikasi jawaban peserta. 

Langkah 2 : Paparan Singkat
1. Fasilitator berdasarkan curah pendapat peserta, memberikan paparan sing-

kat tentang nilai-nilai keparalegalan dan prinsip-prinsip paralegal
2. Lakukan pembahasan terkait dengan nilai-nilai keparalegalan bersama 

peserta. 

Langkah  3 : Studi Kasus
1. Fasilitator membagi peserta menjadi tiga kelompok
2. Bagikan lembar Studi Kasus terkait kode etik paralegal
3. Berikan waktu 20 menit untuk berdiskusi, 

Apakah terjadi pelanggaran etika paralegal dalam kasus tersebut?
Apa yang boleh dilakukan paralegal ?
Apa yang tidak boleh dilakukan paralegal

4. Mintalah peserta untuk mempresentasikan hasilnya.
5. Fasilitator mencatat dan mengklasifikasikan jawaban peserta
6. Berikan paparan singkat terkait nilai-nilai keparalegalan dan mekanis kerja 

paralegal, termasuk pengawasan dan supervisi dengan OBH
7. Fasilitator memberikna kesimpulan atas sesi ini. 10’
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Langkah  4 : Paparan Singkat Sistem Keamanan Paralegal
1. Fasilitator meminta peserta untuk berbagi pengalaman paralegal akan 

resiko keamanan yang didapatnya 

Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami insiden keamanan karena 
menjadi paralegal ?

2. Kelompokan pengalaman-pengalaman insiden keamanan yang pernah diala-
mi oleh paralegal.

3. Undang narasumber untuk memberikan materi tentang sistem keamanan 
paralegal

4. Buka ruang dialoq peserta dengan narasumber
5. Tutup materi keparalegalan dengan memberikan kesimpulan berdasarkan 

tujuan materi.
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LEMBAR KERJA PESERTA : STUDI KASUS

FORUM KERUKUNAN PKL KOTA TIDAK SEJAHTERA

Pada tahun 2000, Pemerintah Kota Tidak Sejahtera menerbitkan Surat Keputusan No.33/V/
Pemkot/2000 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban di Kota Tidak Sejahtera. Salah satu 
ketentuan adalah larangan berjualan di trotoar dan fasilitas publik lainnya. Hal ini mengancam 
penghidupan 87 lapak pedagang kaki lima (PKL) di pusat kota, tepatnya di depan masjid besar, 
yang berjualan makanan untuk para karyawan, pekerja dan jamaah masjid terbesar di kota itu. 
Pedagang akan dipindahkan ke lokasi yang telah disediakan di PKL Center yang jauh dari pusat 
kota.

Ibu Sundari (40) mengajak teman temannya untuk mengadu ke LBH Keadilan Sosial. LBH 
Keadilan Sosial selanjutnya mengajak para PKL untuk mempelajari ha katas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak sebagai hak asasi manusia. Melalui proses-proses pendidikan tersebut, 
mereka sepakat membentuk Paguyuban PKL Mesjid Besar (PPMB). Ibu Sundari terpilih sebagai 
ketua PPMB. 

PPMB melakukan negosiasi dengan Pemkot Tidak Sejahtera, agar mereka tetap diijinkan untuk 
berjualan. Negosiasi menghasilkan kesepakatan yaitu : (1) Pedagang diijinkan berjualan mulai 
jam 18.00 – 23.00 WIB; (2) Pedagang harus menjaga K3 di lingkungan masjid besar. Berdasar-
kan kesepakatn tersebut, PPMB berhasil mendapatkan dana CSR, sehingga tenda dan tampilan 
warung seragam, rapi dan bersih.

Keberhasilan PPMB, oleh LBH Kesejahteraan Sosial ditularkan ke lokasi-lokasi PKL lainnya, 
dan Ibu Sundari kemudian menjadi paralegal yang memberikan penyadaran hak kepada PKL 
lainnya. Melalui proses ini kemudian di setiap titik terbentuk paguyuban-paguyuban PKL, dan 
akhirnya disepakati dibentuk FORUM PKL KOTA TIDAK SEJAHTERA, yang menaungi 50 pa-
guyuban dengan anggota kurang lebih 500 orang. Ibu Sundari dipilih sebagai Ketua Forumnya. 
Solidnya forum ini, menjadikan diperhitungkan oleh Pemkot.

Pada tahun 2014, dilakukan pemilihan walikota. Bambang, salah satu calon walikota meminta 
Ibu Sundari untuk menjadi tim sukses pemilihan, dengan janji jika ia terpilih, maka ia tidak akan 
melakukan penggusuran terhadap PKL, dan akan mengalokasikan dana pembinaan untuk Forum 
PKL. Ibu Sundari selanjutnya menyanggupi dan menjadi Tim Sukses dan melakukan kampanye 
untuk Bambang di komunitas komunitas PKL anggota forum.

Apakah terjadi pelanggaran etika paralegal dalam kasus tersebut?
Apa yang boleh dilakukan paralegal ?
Apa yang tidak boleh dilakukan paralegal
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LEMBAR KERJA PESERTA : STUDI KASUS

PARALEGAL DI DESA ADIL

Amin (35) adalah paralegal yang mendapatkan pelatihan dari LBH Keadilan Sosial. Amin yang 
merupakan tokoh pemuda, low profile dan luas pergaulannya di Desa Adil dengan cepat mampu 
dan terampil dalam memberikan bantuan hukum. Desa Adil sendiri letaknya jauh dari Kabu-
paten, dengan umumnya penduduk buta hukum dan takut berhadapan dengan Aparat Penegak 
Hukum (APH) dan Aparat Pemerintahan. Untuk mencapai pusat kota, penduduk harus mengelu-
arkan biaya Rp. 50.000 untuk satu kali perjalanan.

Berdasarkan pengetahuan dan luasnya pergaulan, Amin membantu penduduk desa untuk mengu- 
rus dokumen-dokumen kependudukan. Untuk pengurusan dokumen kependudukan seperti akta 
kelahiran, KTP, KK, BPJS dll, Amin meminta penduduk untuk membayar transportasinya sekitar 
Rp. 100.000 – Rp. 300.000,-. Per dokumen kependudukan yang dibuat.

Dengan memahami hukum acara, Amin dapat memberikan nasehat jika ada penduduk yang 
memiliki masalah hukum. Kemudian Amin berkenalan dengan seorang Advokat dari salah satu 
Kantor Hukum: CATUR LAW FIRM bernama Cokro. Cokro dan Amin membangun kesepaka-
tan bahwa jika Amin membawa kasusnya ke kantor hukum Catur Law Firm, maka Amin akan 
mendapatkan komisi sebesar 15% dari nilai kasus yang dibawanya

Apakah terjadi pelanggaran etika paralegal dalam kasus tersebut?
Apa yang boleh dilakukan paralegal ?
Apa yang tidak boleh dilakukan paralegal
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LEMBAR KERJA PESERTA : STUDI KASUS

AGAR DAMAI DI KAMPUNG HARMONI

Kampung Harmoni adalah kampung yang dikenal religius, karena didalamnya terdapat dua 
pesantren. Mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani. Sukarman (48) adalah paralegal yang 
telah dilatih oleh LBH Keadilan yang bergerak di issue perlindungan perempuan dan anak. 

Pada hari Minggu, datang Nenek Minah (65) yang mengadu bahwa cucunya SDS (15) telah 
diperkosa oleh Budi (24). Mereka dalam kesehariannya sering jalan dan kumpul untuk bermain 
bersama. Menurut nenek, SDS tidak pernah merasa curiga terhadap sahabatnya itu. Handphone 
(ponsel) korban pun kadang kala bisa dipegangnya. Diam-diam, ternyata pelaku mengambil dan 
menyimpan foto korban yang memperlihatkan bagian tubuhnya yang tidak pantas dilihat oleh 
publik. Bermodal memiliki foto syur sahabatnya itu, Budi mengancam akan menyebarkan foto 
syur milik SDS ke orang lain.

Setelah mengancam, Budi menjemput SDS dari sekolah dengan menggunakan sepeda motor. 
Kemudian membawa korban ke kawasan perladangan jagung di belakang pesantren. Budi sendiri 
adalah guru bantu di pesantren tersebut. Di perladangan itulah SDS diperkosa. SDS sempat 
meronta, tapi tidak dihiraukan tersangka. Ia diancam, hingga tak bisa berkutik. Menurut peng-
akuan SDS, Budi bukan hanya sekali saja memperkosa di lokasi, tetapi dilakukan sebanyak tiga 
kali. Karena takut dan akan membuat malu keluarga, SDS tidak menceritakan peristiwa itu 
kepada neneknya. SDS memang sejak kecil diasuh oleh neneknya, karena ibunya menjadi buruh 
migran di Hongkong sejak orangtuanya bercerai. Karena SDS diam, di hari berbeda, Budi kem-
bali berusaha membujuk korban untuk melakukan hal yang sama. Namun kali ini SDS menolak. 
Karena ditolak, Budi pun akhirnya mengirimi foto korban kepada teman satu sekolahnya, guru 
dan pengasuh pesantren.

Nenek Minah, dipanggil untuk ditegur oleh Kyai. Karena malu dan marah, nenek Minah kemu-
dian menanyakan perihal foto itu kepada sang cucu. SDS pun menangis dan mengakui kalau 
dirinya telah diperkosa oleh Budi karena ancaman soal foto syur tersebut.

Setelah mendapatkan pengaduan, Sukarman kemudian didatangi pula oleh Budi dan orangtua-
nya yang mengklarifikasi bahwa Budi dan SDS telah lama berpacaran, sehingga hubungan seks 
tersebut adalah hubungan suka sama suka, sedangkan penyebaran foto diakui oleh Budi karena 
cemburu SDS dekat dengan lelaki lain. Kemudian Sukarman melakukan mediasi yang dihadiri 
nenek minah, Budi, keluarganya, Kyai dan pengurus kampong. Mediasi tersebut menyepakati 
kasus ini tidak diselesaikan secara hukum, tetapi disepakati keduanya akan dinikahkan.

Apakah terjadi pelanggaran etika paralegal dalam kasus tersebut?
Apa yang boleh dilakukan paralegal ?
Apa yang tidak boleh dilakukan paralegal?
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MODUL 3 : PERLINDUNGAN DARI DISKRIMINASI

Diskriminasi adalah ”pembedaan perlakuan” atau ”perlakuan yang tidak seimbang” 

terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, 

atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, jenis kelamin, agama, 

orientasi seksual, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Istilah tersebut biasanya untuk melu-

kiskan, suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan mino 

ritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku mereka itu bersifat tidak ber-

moral dan tidak demokratis. 

Melalui materi perlindungan dari diskriminasi, paralegal diharapkan mampu mengu-

raikan pengertian diskriminasi, penyebab, jenis-jenis diskriminasi dan dampaknya. Selan-

jutnya pasca pelatihan, paralegal diharapkan menerapkan prinsip non-diskriminasi dalam 

advokasi yang dilakukannya.

Tujuan

Setelah mengikuti materi ini, peserta pelatihan diharapkan dapat :
1. Menjelaskan pengertian diskriminasi
2. Menyebutkan penyebab, jenis-jenis, dan dampak diskriminasi
3. Menerapkan prinsip non-diskriminasi dalam kerja-kerja paralegal.

Sub Bahasan

1. Pengertian diskriminasi
2. Jenis-jenis, penyebab dan dampak diskriminasi
3. Prinsip non-diskriminasi dalam HAM 
4. Jaminan hukum perlindungan terhadap tindakan diskriminasi



42

MODUL PELATIHAN PARALEGAL TINGKAT LANJUT
PANDUAN UNTUK FASILITATOR  

Metode

1. Permainan
2. Curah Pendapat
3. Paparan Singkat
4. Uji Anti Diskriminasi

 Waktu

180 menit

Bahan Bacaan 
Lembar Tugas

1. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
3. UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapu-

san Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
4. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
5. Bahan Bacaan Peserta 3 : Memahami Diskriminasi

Alat

1. ATK
2. Ruang yang lapang untuk permainan 
3. List pertanyaan untuk games
4. Metaplan berisi identitas peran peserta
5. Lembar uji diskriminasi

 

Proses

Langkah 1 : Permainan
1. Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan maksud dan tujuan materi
2. Fasilitator meminta para peserta untuk berdiri sejajar satu dengan yang 

lainnya di ruangan terbuka
3. Fasilitator kemudian membagikan meta plan yang telah berisikan peran 

yang harus diemban oleh masing-masing peserta.
4. Fasilitator menjelaskan aturan permainan. Yaitu peserta men- 

dengarkan dan melaksanakan pertanyaan-pertanyaan yang 
disampaikan oleh fasilitator. (lihat daftar pertanyaan)

5. Setelah permainan selesai, fasilitator menanyakan pada peserta yang bera-
da pada posisi terdepan dan paling belakang perihal mengapa mereka bisa 
berada pada posisi tersebut

 Petani perempuan penggarap, agama penghayat 
 Lelaki, PNS, agama Kristen, tinggal di lingkungan muslim
 Anak perempuan, penyandang disabilitas mental 
 Presiden yang memasuki periode kedua jabatannya 
 Perempuan TKI berpenghasilan 10 juta per bulan korban per-

kosaan oleh majikan 
 Pengusaha properti, pemilik yayasan yatim piatu mantan terpi-

dana korupsi
 Perempuan, pejabat Kementerian Eselon 1
 Ustadz, pengelola pesantren, memiliki 2 isteri
 Perempuan, isteri kedua
 Perempuan, 23 tahun, anak janda, bekerja sebagai SPG
 Laki-laki, mahasiswa UI, Tionghoa, tinggal di Depok
 Perempuan, karyawan Bank, Tionghoa
 Perempuan, 19 tahun, katolik, orangtua buruh, anak 7 orang
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 Buruh lelaki, 40 tahun, Islam, suku Jawa
 Buruh perempuan,40 tahun, Hindu, Bali
 Mahasiswi UI, 20 tahun, asal Papua
 Atlet, 30 tahun, asal Papua

6. Fasilitator kemudian melanjutkan sesi dengan memberikan penjelasan ter-
kait makna dari permainan bersangkutan, yakni untuk memberikan gamba-
ran mengenai lapisan diskriminasi dan dampaknya.

Langkah 2 : Paparan Singkat
1. Fasilitator mengajak peserta untuk curah pendapat tentang pengertian 

diskriminasi menurut peserta.
2. Fasilitator menyampaikan paparan singkat pengertian diskriminasi, penye-

bab, dan dampaknya 
3. Fasilitator memberikan jaminan hukum dan HAM tentang diskriminasi

Langkah  3 : Uji Anti Diskriminasi
1. Bagikan lembar uji anti diskriminasi kepada peserta. Minta dan berikanlah 

peserta wakyu untuk menjawabnya.
2. Setelah selesai, bahas bersama jawaban-jawaban dari lembar uji anti 

diskriminasi
3. Jika ada jawaban yang masih bias, atau diskriminatif, berikan penjelasan 

kembali
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BAHAN BACAAN FASILITATOR

LEMBAR PERTANYAAN

1. Jika anda mampu berkeliling Indonesia, maju satu langkah 
2. Jika anda berpendidikan setingkat SMP atau lebih silahkan maju 2 langkah
3. Jika anda sering dikucilkan oleh masyarakat, mundur satu langkah 
4. Jika anda tidak memiliki salah satu dokumen kependudukan (Akta Kelahiran, Kartu Keluar-

ga, KTP, BPJS, Akta Nikah), silahkan mundur 1 langkah
5. Jika anda tidak dapat membeli perumahan yang layak, mundur 1 langkah 
6. Jika anda dapat memerintah orang lain, maju satu langkah 
7. Jika anda bisa beribadah tanpa halangan, maju 2 langkah
8. Jika anda tidak leluasa atau dilarang beribadah mundur 2 langkah
9. Jika anda sering tidak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, mundur 1 langkah 
10. Jika anda pernah mendapatkan kekerasan seksual, mundur 4 langkah
11. Jika anda mampu bersedekah dan beramal untuk mereka yang membutuhkan, maju 2 lang-

kah
12. Jika anda pernah dinilai “kafir”, atau “sesat” , silahkan mundur 1 langkah
13. Jika anda tidak leluasa beraktifitas karena masalah fisik dan ketersediaan fasilitas, mundur 

1 langkah 
14. Jika anda dapat berkontribusi bagi kemajuan Indonesia, maju 1 langkah
15. Jika anda sering diberitakan negatif, mundur 1 langkah 
16. Jika anda bekerja keras siang malam namun tidak mendapat penghasilan yang cukup, mun-

dur 1 langkah 
17. Jika Anda tidak dipromosikan karena orientasi seksual, mundurlah 2 langkah
18. Jika Anda  pernah mengalami KDRT mundurlah 2 langkah
19. Jika Anda pernah jalan jalan ke ibukota propinsi, majulah 1 langkah
20. Jika Anda pernah diejek karena warna kulit, asal usul keturunan,suku atau orientasi seksual 

mundurlah selangkah



BAB III   MODUL PELATIHAN

45

LEMBAR KERJA PESERTA

PERNYATAAN UJI ANTI DISKRIMINASI

1. Kekerasan seksual terhadap perempuan adalah salah satu bentuk diskriminasi berdasarkan 
jenis kelamin. (YA / TIDAK) 

2. Penyandang dissabilitas mental sebaiknya tinggal di rumah agar terlindung. (YA / TIDAK)
3. Saya sepakat dengan ide penghilangan cuti haid bagi pekerja perempuan (YA / TIDAK)
4. Untuk menjaga kemurnian ajaran agama dan kerukunan umat beragama, maka sebaiknya 

agama yang diakui hanya 6 agama utama dengan tafsir keagamaan yang dominan (YA / 
TIDAK) 

5. Memilih staff yang berasal dari etnis yang sama akan menjadikan tim kerja solid karena 
mudah untuk saling memahami (YA / TIDAK) 

6. Saya tidak setuju tetangganya saya yang Kristen melakukan ibadah di rumah, karena 
nyanyi- annya membuat tidak nyaman (YA / TIDAK)

7. Pemberian kuota pekerjaan 10% untuk penyandang disabilitas akan membuat mereka malas 
untuk berusaha (YA / TIDAK)

8. Prinsip non diskriminasi menyatu dalam prinsip kesetaraan (YA / TIDAK)
9. Syarat pejabat publik harus bisa membaca alquran dengan baik menunjukkan ia akan mam-

pu memimpin. (YA / TIDAK) 
10. Tindakan diskriminasi muncul dari tingkatnya yang paling kecil sekalipun, seperti prasangka 

buruk pada orang lain hanya karena dia berasal dari sebuah kelompok sosial tertentu, seper-
ti agama, ras, etnis, atau apapun. (YA / TIDAK)

11. Saya akan meminta karyawan saya yang LGBT untuk tidak membuka identitas orientasi 
seksualnya agar imaje persusahaan tetap baik (YA / TIDAK) 

12. Hanya putra daerah yang berhak menjadi Bupati/Gubernur di Papua (YA / TIDAK)
13. Seseorang/kelompok yang mendapatkan diskriminasi akan mengalami pengurangan,  

penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau pemenuhan hak-hak dasar-
nya sebagai manusia (YA / TIDAK)

14. Diskriminasi menyebabkan kejahatan kemanusiaan dalam bentuk pembersihan etnis (geno-
cide) (YA / TIDAK)

15. Waria adalah perilaku tidak normal (YA / TIDAK)
16. Penyandang disabilitas berhak atas fasilitas khusus (YA / TIDAK)
17. Orang Batak itu kasar dan jika menikahinya, perempuan akan diperlakukan kasar juga       

(YA / TIDAK)
18. Saya setuju akta anak yang lahir diluar perkawinan/perkawinan tidak tercatat, ditulis se-

bagai anak ibu (YA / TIDAK)
19. Indonesia sudah meratifikasi berbagai konvensi internasional yang mengharuskan Negara 

menerapkan prinsip non diskriminasi (YA / TIDAK)
20. Untuk membangun advokasi non diskriminasi, kita harus membuang prasangka buruk terha-

dap yang berbeda. (YA / TIDAK)
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MODUL 4 : HAK ATAS LAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik merupakan hal yang paling fundamental dalam konteks negara. Un-

tuk itu negara bertanggung jawab atas penyelenggaran pelayanan fasilitas umum yang layak 

bagi warga negara. Hal itu sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 34 Ayat 3 UUD 1945 “Ne 
gara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Begitu juga 

dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik “bahwa Negara berkewajiban 
melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya 
dalam rangka pelayanan publik.” Dengan demikian, pelayanan publik umumnya tidak hanya 

berbentuk barang melainkan layanan jasa, termasuk jasa administrasi. Tugas dan kewajiban 

ini dilakukan melalui aparat pemerintah dari tingkat paling atas sampai paling bawah.

Namun, kendati manusia pada dasarnya adalah sama, realitas keragaman baik karena 

agama, budaya, bahasa, gender, ras, suku bangsa, strata ekonomi, termasuk perbedaan fisik/

mental, menyebabkan sebagian mendapatkan perlakukan yang tidak setara atau diskrimina-

si. Melalui materi hak atas layanan publik, peserta diharapkan dapat menjelaskan  jenis-jenis 

dan prinsip-prinsip pelayanan publik, menyebutkan persyaratan dan pengajuan pembuatan 

dokumen kependudukan, mengidentifikasikan hambatan-hambatan dalam pelayanan publik. 

Berdasarkan hal tersebut, paralegal selanjutnya dapat menerapkan mekanisme keberatan 

atas pelanggaran pelayanan publik.



BAB III   MODUL PELATIHAN

47

Tujuan

Setelah mengikuti materi ini, peserta pelatihan diharapkan dapat :
1. Menjelaskan  jenis-jenis dan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik se-

bagai kewajiban negara
2. Menyebutkan perkembangan persyaratan dan pengajuan pembuatan doku-

men kependudukan
3. Mengidentifikasikan hambatan-hambatan dalam pelayanan publik
4. Menerapkan mekanisme complain (keberatan) atas layanan publik

Sub Bahasan

1. Pengertian pelayanan publik serta lembaga penyedia layanan publik, 
2. Jenis-jenis pelayanan publik dan cara mengakses layanan publik
3. Regulasi terkait pelayanan publik
4. Mekanisme pengaduan layanan publik

Metode

Curah Pendapat
Diskusi Kelompok
Paparan Singkat

 Waktu

180 menit

Bahan Bacaan 
Lembar Tugas

1. UU No.  24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. UU No. 37 tahun 2008 Tentang Ombudsman RI
4. UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
5. Bahan Bacaan Peserta : Hak atas Layanan Publik
6. Bahan Bacaan Peserta : Prosedur Pembuatan Dokumen Kependudukan

Alat

1. ATK 
2. Laptop dan LCD
3. Papan filfchart

 

Proses

Langkah 1 : Curah Pendapat
1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi materi pelayanan publik 
2. Fasilitator mengeluarkan kartu atau dokumen kependudukan yang dibawa 

oleh peserta
3. Mintalah peserta untuk berbagi pendapat dan pengalaman dibalik kartu 

atau dokumen kependudukan yang dibawa peserta.
 Layanan publik apa yang diakses ?
 Lembaga dan proses layanan publik?
 Apakah layanan yang diberikan memuaskan atau mengece-

wakan?
 Hal-hal yang menjadikan layanan publik memuaskan atau 

mengecewakan?
4. Fasilitator mencatat dan mengklasifikasikan hasil curah pendapat peserta.

Langkah 2 : Paparan Singkat
Fasilitator memberikan paparan singkat tentang pengertian layanan publik, 
prinsip-prinsip pelayanan publik dan mekanisme keluhan
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Langkah  3 : Diskusi Kelompok
1. Fasilitator membagi peserta ke dalam 3 kelompok, yaitu: 

Kelompok I : AKTA KELAHIRAN, KARTU KELUARGA,  
  KARTU AKTA KEMATIAN

Kelompok II : KETERANGAN DOMISILI, AKTA PERKAWINAN, 
  AKTA PERCERAIAN

Kelompok III : BPJS, SKTM, LAYANAN AMBULANCE
2. Mintalah setiap kelompok untuk mendiskusikan hal hal sebagai berikut:

 Apa saja syarat-syarat unyuk membuat dokumen tersebut?
 Bagaimana proses membuat dokumen tersebut?
 Jika ada masalah, kemana menyampaikan keluhan (kebe- 

ratan)?
3. Setelah selesai, mintalah peserta untuk mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya
4. Fasilitator mencatat poin-poin penting hasil pembahasan dari masing-mas-

ing kelompok dan setelah selesai semua kelompok melakukan presentasi, 
fasilitator menegaskan kembali secara bersama-sama apa yang telah disam-
paikan oleh masiang-masing kelompok

5. Fasilitator menyimpulkan terhadap hasil diskusi dan menutup sesi
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MODUL 5 : HAK ATAS TANAH

Konstitusi Indonesia secara ekspisit menegaskan tentang jaminan perlindungan hak atas 

tanah bagi setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat 4 dan 

Pasal 33 ayat 3. Pasal 28 H ayat 4 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak mempunyai 
hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang 
oleh siapa pun”. Sedangkan Pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan 
alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-be-
sarnya kemakmuran rakyat.”Jaminan konstitusional tersebut menegaskan hak warga Negara 

atas tanah, dan kewajiban Negara untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam, 

termasuk tanah, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Namun konflik kepentingan yang bersumber pada ketidakadilan dan struktur agraria 

yang timpang, menjadikan sebagian rakyat tidak mendapatkan kepastian perlindungan dan 

pemenuhan hak-haknya atas tanah. Materi hak atas tanah ini untuk memberikan pemaha-

man dasar tentang hukum pertanahan. Diharapkan setelah mengikuti materi ini, paralegal 

dapat menguraikan jenis-jenis hak atas tanah di Indonesia dan pengertiannya seperti diatur 

di dalam UUPA, menjelaskan prosedur peralihak hak atas tanah dan menguraikan skema 

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dari materi ini paralegal 

yang telah memiliki pemahaman hukum pertanahan yang memadai, mampu mengembangkan 

inovasi dan kreativitas dalam merumuskan argumentasi hukum dalam mempertahankan hak 

atas tanah.
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Tujuan

Setelah mengikuti materi ini, peserta pelatihan diharapkan dapat :
1. Menguraikan jenis-jenis hak atas tanah di Indonesia 
2. Menjelaskan prosedur peralihak hak atas tanah 
3. Menguraikan skema pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentin-

gan umum 

Sub Bahasan

1. Jenis-jenis hak atas tanah 
2. Sistem/mekanisme pendaftaran hak atas tanah.
3. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Metode

1. Nonton Film
2. Curah pendapat
3. Paparan Singkat
4. Diskusi Kelompok

 Waktu

180 menit

Bahan Bacaan 
Lembar Tugas

1. Film Kinjeng Wesi (The Invasion): 
 https://www.youtube.com/watch?v=VMfiyL04Zfw
2. UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria
3. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan 

Umum
4. Bahan Bacaan : Hak Atas Tanah

Alat

1. Papan tulis dan spidol.
2. Laptop dan LCD.
3. Meja dan kursi.

 

Proses

Langkah 1 : Curah Pendapat
1. Fasilitator membuka acara dan menyampaikan pengantar singkat materi. 
2. Ajak peserta untuk menonton film mengenai pengadaan tanah misal Kin-

jeng Wesi – The Invasion.

Pastikan film sudah diunduh
Pastikan laptop dan LCD bekerja baik

3. Selesai menonton film, ajak peserta untuk memberikan pendapat terkait 
film yang bias dikaitkan dengan pengalaman kasus-kasus sengketa tanah 
yang dihadapi oleh peserta. Agar  terarah, bantu dengan pertanyaan kunci:

 Siapa yang menjadi korban dalam film tersebut? 
 Hak apa saja yang dilanggar?
 Apa dampak pembangunan terhadap masyarakat?
 Siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut?

4. Catat dan klasifikasikan hasil curah pendapat peserta.

Langkah 2 : Paparan Singkat Narasumber
1. Undang narasumber untuk memberikan materi dengan mereview hasil curah 

pendapat peserta. 
2. Pandu sessi diskusi dengan narasumber 
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Langkah  3 : Diskusi Kelompk
1. Jika peserta pelatihan memiliki permasalahan tanah, bagi kelompok peser-

ta berdasarkan masalah atau wilayahnya.
2. Mintalah peserta untuk mendiskusikan hal-hal sebagai berikut:

 Apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah tanah 
di komunitas Anda?

 Argumentasi apa yang akan digunakan untuk penyelesaian ma-
salah tanah tersebut?

3. Mintalah seiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 
dan meminta penajaman dari kelompok lain.

4. Tutup keseluruhan materi dengan kesimpulan berdasarkan tujuan pemberi-
an materi.
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MODUL 6 : 
HAK ATAS PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK

Hak memperoleh pekerjaan adalah hak setiap orang yang dijamin konstitusi. UUD 1945, 

pasal 27 ayat 2 menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan 
yang layak bagi kemanusiaan”. Berdasarkan pasal ini maka negara wajib menyediakan kes-

empatan kerja kepada warganya, yang ditegaskan dalam pasal 28d ayat 3 UUD 1945, bah-

wa: “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan 
layak dalam hubungan kerja”. Jaminan hak atas pekerjaan juga semakin diperkuat dengan 

hadirnya UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Namun pemenuhan hak ini tidak serta merta terwujud. Terdapat berbagai masalah ter-

kait dengan ha katas pekerjaan, seperti penghilangan ruang hidup yang menjadi tempat war-

ga negara bekerja, penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL), hubungan kerja yang tidak adil, 

pelanggaran hak-hak perburuhan atau sengketa penyelesaian hak. Dalam materi ini, para-

legal diharapkan akan mampu menguraikan hak atas pekerjaan sebagai bagian dari HAM, 

menyebutkan hak-hak normatif buruh, kewajiban pengusaha dan Negara, dan menjelaskan 

mekanisme penyelesaian sengketa hubungan industrial.
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Tujuan

Setelah mengikuti materi ini, peserta pelatihan diharapkan dapat :
1. Menguraikan hak atas pekerjaan sebagai bagian dari HAM;
2. Menyebutkan hak-hak normatif buruh, kewajiban pengusaha dan Negara.
3. Menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa hubungan industrial.

Sub Bahasan

1. Konsep hak atas pekerjaan sebagai bagian dari HAM
2. Jaminan hak-hak buruh daralam peraturan perundang-undangan
3. Hukum acara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Metode

1. Permainan
2. Curah pendapat.
3. Paparan Singkat
4. Diskusi Kelompok

 Waktu

180 menit

Bahan Bacaan 
Lembar Tugas

1. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh.
3. UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.
4. Kovensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
5. UU No.2 thn 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri-

al.
6. Bahan bacaan : Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

Alat

1. ATK 
2. Laptop dan LCD
3. Tambang untuk permainan

 

Proses

Langkah 1 : Permainan
1. Fasilitator membuka sesi dengan memberikan salam dan menyampaikan 

tujuan dari hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 
2. Fasilitator mengajak peserta untuk bermain tarik tambang. Bagi peserta 

menjadi tiga kelompok. Dua kelompok sebagai pemain dan satu kelompok 
sebagai wasit, lakukan dua kali tarikan. Tarikan pertama, peserta tidak di-
informasikan berperan sebagai apa. Pada permainan kedua, umpakan satu 
kelompok berperan sebagai buruh dan satu kelompok sebagai pengusaha. 
Berikan kesempatan untuk berdiskusi terlebih dahulu. 

3. Setelah permainan selesai fasilitator mengajak peserta untuk berefleksi 
dan meminta pendapat para peserta, tentang:

 Mengapa satu kelompok menang atas yang lain?
 Bagaimana peran wasit dalam permainan ini?
 Apa artinya jika tarik menarik dilakukan oleh kekuatan yang 

seimbang?
 Faktor-faktor apakah yang menyebabkan mereka pada posisi 

yang berbeda?
4. atat dan klasifikasikan jawaban-jawaban peserta.
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Langkah 2 : Diskusi Kelompok Menjaga Warung
1. Bagikan peraturan perundang-undangan kepada setiap peserta
2. Fasilitator membagi peserta menjadi tiga kelompok,

Kelompok I : Identifikasikan Hak Hak Buruh dalam Peraturan   
  Perundang-undangan

Kelompok II : Identifikasi bagaimana mendirikan serikat buruh?
Kelompok III : Buat mekanisme beracara di PHI.

3. Berikan waktu 20 menit untuk berdiskusi dan minta peserta untuk menu-
liskannya di kertas plano;

4. Setelah selesai, tempelkan kertas plano, dan minta satu peserta untuk 
menjaga warung, dan peserta lain ke warung yang lain untuk berdiskusi.

5. Lakukan sampai seluruh peserta berdiskusi dengan warung peserta yang 
lain

6. Setelah selesai, tanyakan hasil dan proses diskusi kepada setiap penjaga 
warung.

Langkah  3 : Paparan Narasumber
1. Undang narasumber untuk memberikan materi terkait dengan hak-hak 

perburuhan 

Pastikan narasumber hadir sejak proses diskusi jaga warung 
dilakukan, agar memahami konteks dan tidak memberikan materi 
yang sudah diketahui peserta.

2. Fasilitator menyampaikan pont-point hasil diskusi peserta
3. Setelah narasumber memberikan paparan singkatnya, buka ruang dialoq 

dengan peserta
4. Simpulkan dan tutup sessi hak atas pekerjaan yang layak dan manusiawi.
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MODUL 7 : HAK ATAS PERADILAN
YANG ADIL DAN TIDAK MEMIHAK (FAIR TRIAL)

Di antara asas-asas yang penting dalam negara hukum adalah asas perlindungan ter- 

hadap hak asasi manusia dan asas peradilan bebas dan merdeka. Keduas asas negara hukum 

ini dianut dan dikembangkan untuk melindungi hak-hak asasi dari kemungkinan ancaman 

atau pelanggaran oleh penguasa sekaligus untuk mencegah atau melakukan kontrol terhadap 

pemegang kekuasaan negara supaya tidak melanggar HAM. 

Dalam peradilan pidana, tersangka/terdakwa menghadapi kekuasaan negara dengan 

segala atribut dan otoritasnya, sehingga terdapat relasi yang tidak seimbang antara individu 

dan penguasa yang ada di dalam peradilan pidana. Dalam relasi yang tidak seimbang tersebut, 

prinsip-prinsip HAM dibutuhkan untuk menjaga agar kekuasaan negara tetap terkendali se- 

higga tidak mengancam dan melanggar hak atau integritas seseorang. Dengan adanya prinsip 

HAM, lembaga peradilan diharapkan untuk bersikap obyektif dalam memeriksa perkara yang 

dituduhkan terhadap seseorang, sehingga dapat menghasilkan putusan yang adil. Demikian-

halnya, saksi dan korban memiliki hak untuk kebenaran, keadilan dan pemulihan dari tindak 

pidana yang dialaminya. Dengan kata lain, prinsip HAM diperlukan dalam peradilan pidana 

untuk melindungi individu baik sebagai Tersangka/Terdakwa, Saksi dan Korban saat proses 

peradilan pidana.

Melalui materi fair trial ini diharapkan paralegal dapat menjelaskan hak atas peradilan 

yang adil dan tidak memihak, menyebutkan hak-hak tersangka, saksi dan korban (termasuk 

perempuan dan anak-anak), mengenali surat-surat dalam proses peradilan pidana.
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Tujuan

Setelah mengikuti materi ini, peserta pelatihan diharapkan dapat :
1. Menjelaskan hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak
2. Menyebutkan hak-hak tersangka/terdakwa, saksi dan korban
3. Mengenali dokumen-dokumen dalam peradilan pidana

Sub Bahasan

1. Hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak KUHAP
2. Hak-Hak Tersangka/Terdakwa, Saksi dan Korban termasuk hak anak yang 

berhadapan dengan hukum dan perempuan yang berhadapan dengan hukum 
3. Pengantar hukum acara pidana

Metode

1. Paparan singkat
2. Diskusi Kelompok Jaga Warung
3. Curah Pendapat

 Waktu

240 menit

Bahan Bacaan 
Lembar Tugas

1. Point-point UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP
2. Bahan Bacaan Peserta: Hak atas Peradilan Yang Adil dan Tidak Memihak
3. Bahan Bacaan Peserta: Hak Anak Yang Berhadapan dengan Hukum
4. Bahan Bacaan Peserta: Hak Perempuan Yang Berhadapan dengan Hukum

Alat

1. ATK 
2. Laptop dan LCD

 

Proses

Langkah 1 : Paparan Singkat
1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi materi hak atas peradilan yang adil dan 

tidak memihak 
2. Fasilitator meminta peserta untuk berbagi pendapat dan pengalaman peser-

ta dengan peradilan pidana.
3. Berikan paparan singkat tentang prinsip-prinsip universal hak atas 

peradilan yang adil dan tidak memihak
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Langkah 2 : Diskusi Kelompok Menjaga Warung
1. Bagikan peraturan perundang-undangan kepada setiap peserta;
2. Fasilitator membagi peserta menjadi tiga kelompok

Kelompok I : Hak-hak Tersangka/Terdakwa
Kelompok II : Hak-hak Saksi
Kelompok III : Hak-hak korban

3. Berikan waktu 20 menit untuk berdiskusi dan minta peserta untuk menu-
liskannya di kertas plano;

4. Setelah selesai, tempelkan kertas plano, dan minta satu peserta untuk men-
jaga warung, dan peserta lain ke warung yang lain untuk berdiskusi.

5. Lakukan sampai seluruh peserta berdiskusi dengan warung peserta yang 
lain

6. Setelah selesai, tanyakan hasil dan proses diskusi kepada setiap penjaga 
warung.

7. Lakukan penyimpulan

Langkah  3 : Paparan Narasumber
1. Bagikan bahan bacaan tentang contoh surat-surat dalam peradilan pidana. 

Tanyakan apakah peserta pernah melihat surat-surat tersebut.
2. Undang narasumber untuk memberikan materi terkait dengan surat-surat 

dalam peradilan pidana.
3. Setelah narasumber memberikan paparan singkatnya, buka ruang dialoq 

dengan peserta
4. Simpulkan dan tutup sessi hak atas pekerjaan yang layak dan manusiawi.
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MODUL 8 : HUKUM KELUARGA ISLAM

Secara sederhana hukum keluarga adalah “hukum tentang hubungan manusia dengan 
keluarganya, yang dimulai dari perkawinan hingga berakhir pada suatu pembagian warisan 
karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia”. Hukum keluarga bagi pemeluk Islam 

di Indonesia berlaku dan berdialektika dengan hukum-hukum adat di Indonesia. 

Seiring berkembangnya waktu, ketiadaan kodifikasi hukum Islam mendorong lahirnya 

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hu-

kum Islam (KHI). Untuk menyelesaikan permasalahan hukum keluarga, maka dibentuklah 

Pengadilan Agama sebagai peradilan bagi pemeluk Agama Islam. 

Tujuan

Setelah mengikuti materi ini, peserta pelatihan diharapkan dapat :
1. Menyebutkan lingkup hukum keluarga
2. Menyebutkan peraturan perundang-undangan terkait hukum keluarga
3. Menyebutkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara hu-

kum keluarga Islam
4. Menjelaskan hukum acara di Pengadilan Agama

Sub Bahasan

1. Ruang lingkup Hukum Keluarga Islam 
2. Hukum Perkawinan, Perceraian dan waris
3. Wewenang Pengadilan Agama
4. Hukum Acara Pengadilan Agama

Metode

1. Curah Pendapat 
2. Paparan Singkat
3. Diskusi Kelompok
4. Feedback Narasumber
5. Menonton Video
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 Waktu

180 menit

Bahan Bacaan 
Lembar Tugas

1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
2. Kompilasi Hukum Islam
3. Bahan Bacaan :
4. Video beracara di hakim pengadilan agama:
 https://www.youtube.com/watch?v=gSNJGwX5FtM

Alat

1. ATK
2. Laptop dan LCD
3. Post It

 

Proses

Langkah 1 : Curah Pendapat 
1. Fasilitator membuka sesi dan menjelaskan tujuan materi hukum keluarga
2. Fasilitator meminta perwakilan peserta untuk menyampaikan pendapat 

mengenai pemahaman tentang hukum keluarga
3. Fasilitator mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh peserta seperti 

isu-isu yang terjadi dalam perkawinan, perceraian dan waris
4. Sampaikan pengertian hukum keluarga sebagai “hukum tentang hubungan 

manusia dengan keluarganya, yang dimulai dari perkawinan hingga be-
rakhir pada suatu pembagian warisan karena ada anggota keluarga yang 
meninggal dunia”

5. Mintalah peserta menulis di post-it hal-hal atau peristiwa hukum yang bera-
da dalam hubungan sejak perkawinan sampai salah satu pasangan mening-
gal. Identifikasi dapat dilakukan dalam bentuk alur sungai dan peserta 
diminta menempelkannya.  

6. Selanjutnya fasilitator mengelompokan dan menjelaskan ruang lingkup 
hukum keluarga yang disampaikan oleh peserta

7. Fasilitator menyimpulkan hasil dari curah pendapat secara keseluruhan. 

Langkah 2 : Diskusi Kelompok Menjaga Warung
1. Bagikan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bagi peserta ke 

dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

Kelompok I : Syarat sah perkawinan
Kelompok II : Perceraian
Kelompok III : Hak Waris

2. Setiap kelompok diminta untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut;
 Kelompok 1 : Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk 

melangsungkan perkawinan yang SAH?
 Kelompok 2 : Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk 

mengajukan perceraian?
 Kelompok 3 : Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi da-

lam pembagian harta warisan?
3. Setiap kelompok membuat bahan tayang hasil Studi Kasus dari mas-

ing-masing kelompok dan mempresentasikannya. 
4. Mintalah narasumber yang diundang untuk memberikan masukan dan mem-

pertajam analisa hasil kerja kelompok
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Langkah  3 : Menonton Film  
1. Ajak peserta untuk menonton video singkat tentang beracara di Pengadilan 

Agama.

Pastikan film sudah diunduh
Pastikan laptop dan LCD bekerja baik

2. Selesai menonton video, bagikan lembar alur pengadilan hukum perdata. 
Ajak peserta untuk membaca alur dan mengaitkannya dengan video yang 
baru ditonton; 

3. Buka ruang diskusi dengan pertanyaan kunci:

Apa peran paralegal dalam proses peradilan perdata di pengadilan 
Agama?

4. Tutup keseluruhan materi hukum keluarga dengan menyimpulkan point-
point dari pokok bahasan
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MODUL 9 : HUKUM KELUARGA NON MUSLIM

Secara sederhana hukum keluarga adalah “hukum tentang hubungan manusia dengan 
keluarganya, yang dimulai dari perkawinan hingga berakhir pada suatu pembagian warisan 
karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia”. Hukum keluarga di Indonesia men-

dasarkan pada hukum agama dan adat. Penyelesaian sengketa hukum keluarga terbagi men-

jadi dua lingkup kewenangan pengadilan. Bagi pemeluk Islam menjadi kewenangan Penga- 

dilan Agama (PA) sedangkan untuk pemeluk agama selain Islam menjadi kewenangan Penga 

dilan Negeri (PN). 

Melalui materi hukum keluarga non muslim ini, paralegal diharapkan dapat menyebut-

kan lingkup hukum keluarga, peraturan perundang-undangan terkait hukum keluarga non 

muslim, menyebutkan kewenangan Pengadilan Negeri dan menjelaskan hubungan antara hu-

kum adat dengan  di Pengadilan Negeri. Sehingga kemudian paralegal dapat menerapkannya 

dalam pemberian bantuan hukum.

Tujuan

Setelah mengikuti materi ini, peserta pelatihan diharapkan dapat :
1. Menyebutkan lingkup hukum keluarga
2. Menyebutkan peraturan perundang-undangan terkait hukum keluarga non 

muslim
3. Menyebutkan kewenangan Pengadilan Negeri
4. Menjelaskan hubungan antara hukum adat dengan di Pengadilan Negeri

Sub Bahasan

1. Ruang lingkup Hukum Keluarga  
2. Hukum Perkawinan, Perceraian dan waris
3. Wewenang Pengadilan Negeri
4. Hukum Acara Pengadilan Negeri
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Metode

1. Curah Pendapat 
2. Paparan Singkat
3. Diskusi Kelompok
4. Feedback Narasumber

 

Waktu

180 menit

Bahan Bacaan 
Lembar Tugas

1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
2. Bahan Bacaan Peserta: Hukum Keluarga Untuk Non Muslim

Alat

1. ATK
2. Power Point (LCD, Projektor dsb.)
3. Post It

 

Proses

Langkah 1 : Curah Pendapat 
1. Fasilitator membuka sesi dan menjelaskan tujuan materi hukum keluarga
2. Fasilitator meminta perwakilan peserta untuk menyampaikan pendapat 

mengenai pemahaman tentang hukum keluarga
3. Fasilitator mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh peserta seperti 

isu-isu yang terjadi dalam perkawinan, perceraian dan waris
4. Sampaikan pengertian hukum keluarga sebagai “hukum tentang hubungan 

manusia dengan keluarganya, yang dimulai dari perkawinan hingga be-
rakhir pada suatu pembagian warisan karena ada anggota keluarga yang 
meninggal dunia”

5. Mintalah peserta menulis di post-it hal-hal atau peristiwa hukum yang bera-
da dalam hubungan sejak perkawinan sampai salah satu pasangan mening-
gal. Identifikasi dapat dilakukan dalam bentuk alur sungai dan peserta 
diminta menempelkannya.  

6. Selanjutnya fasilitator mengelompokan dan menjelaskan ruang lingkup 
hukum keluarga yang disampaikan oleh peserta

7. Fasilitator menyimpulkan hasil dari curah pendapat secara keseluruhan.

Langkah 2 : Diskusi Kelompok
1. Bagikan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bagi peserta ke 

dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

Kelompok I : Syarat sah perkawinan
Kelompok II : Perceraian
Kelompok III : Hak Waris
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2. Setiap kelompok diminta untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut;
 Kelompok 1 : Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk 

melangsungkan perkawinan yang SAH?
 Kelompok 2 : Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk 

mengajukan perceraian?
 Kelompok 3 : Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian 

harta warisan? 3. Setiap kelompok membuat bahan tayang hasil Studi 
Kasus dari masing-masing kelompok dan mempresentasikannya. 

4. Mintalah narasumber yang diundang untuk memberikan masukan dan mem-
pertajam analisa hasil kerja kelompok.

5. Setelah narasumber mengulas, tutup materi hukum keluarga dengan mem-
berikan point point kesimpulan pokok bahasan

Hukum keluarga yang digunakan dalam modul ini adalah hukum 
keluarga berdasarkan agama kebanyakan peserta.
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MODUL 10 : MEMBUAT SURAT PENGADUAN

Salah satu cara untuk mendapatkan hak-hak yang dilanggar adalah melakukan keber-

atan (complain) melalui penulisan surat pengaduan. Namun kerap kali dalam penulisan surat 

pengaduan, masyarakat belum melakukannya secara baik. Misalkan surat sangat panjang, 

tidak focus, maupun tidak jelas keinginan atau tuntutan yang diajukan

Setelah mengikuti materi ini, peserta pelatihan diharapkan dapat menjelaskan prin-

sip-prinsip dan komponen-komponen menulis surat pengaduan, menyebutkan lembaga-lem-

baga mekanisme complain dan menerapkan pembuatan surat pengaduan. 

Tujuan

Setelah mengikuti materi ini, peserta pelatihan diharapkan dapat :
1. Peserta dapat menjelaskan prinsip-prinsip dan komponen-komponen menulis 

surat pengaduan
2. Peserta dapat menerapkan pembuatan surat pengaduan
3. Peserta dapat menerapkan mengajukan pengaduan di lembaga-lembaga      

pengaduan

Sub Bahasan

1. Prinsip dan komponen surat pengaduan
2. Lembaga pengawasan internal dan eksternal
3. Surat Pengaduan
4. Pengajuan pengaduan

Metode

1. Paparan singkat
2. Praktek membuat surat pengaduan
3. Simulasi 

 Waktu

180 menit
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Bahan Bacaan 
Lembar Tugas

1. Alur-alur proses pengaduan diberbagai lembaga pengawasan dan pelayanan 
publik.

2. Materi dari narasumber
3. Bahan Bacaan Peserta: Membuat Surat Pengaduan

Alat

1. ATK
2. Laptop dan LCD
3. Meja dan Kursi
4. Panitia yang memerankan petugas penerima pengaduan

 

Proses

Langkah 1 : Paparan singkat 
1. Fasilitator membuka materi dan menjelaskan tujuan materi ketrampilan 

membuat surat pengaduan
2. Mintalah peserta untuk berbagi pengalaman dalam mengajukan keberatan 

baik secara langsung maupun pengaduan
3. Berikan paparan singkat tentang pengaduan, lembaga-lembaga pengaduan 

dan komponen standar membuat surat pengaduan

Langkah 2 : Praktek membuat surat pengaduan
1. Bagikan bahan bacaan tentang mekanisme pengaduan kepada para peserta.
2. Undang perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Mintalah mereka  

mengambil satu gulungan kertas yang telah ditulis judul kasusnya. 
3. Setelah setiap kelompok mendapatkan kasus, berikan waktu 30 menit 

untuk: 
 Kemana pengaduan akan diajukan?
 Menyusun surat pengaduan? 

4. Surat pengaduan ditulis di plano dan ditempelkan.
5. Fasilitator bersama-sama peserta menilai satu persatu, berdasarkan kom-

ponen dasar surat pengaduan
6. Berikan saran perbaikan. 

Langkah 3 : Simulasi Pengaduan  
1. Bagikan peran sesuai posisi kasus dan membagi posisi duduk sesuai per-

temuan dalam proses pengaduan. Yaitu  pengadu, dan ada yang menjadi 
komisioner/petugas penerima pengaduan..

Pastikan panitia yang diminta berperan telah memahami tugas 
dan kewenangan lembaga pengaduan yang diperankannya

2. Fasilitator meminta peserta untuk menyampaikan pengaduan sesuai dengan 
kasus ke lembaga pengaduan.

3. Pada saat bermain peran fasilitator mencatat substansi proses dan perilaku 
selama proses pengaduan berlangsung. 

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

5. Berikan saran perbaikan. 
6. Tutup sesi materi membuat surat pengaduan dengan memberikan point-

point kesimpulan sesuai pokok bahasan.
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LEMBAR KERJA PESERTA : STUDI KASUS

PELAKU TIDAK DITAHAN

Pada hari Minggu, Nenek Minah (65) dating ke Polres Kota untuk melaporkan bahwa cucunya 
SDS (19) telah diperkosa oleh Budi (24). Mereka dalam kesehariannya sering jalan dan kumpul 
untuk bermain bersama. Menurut nenek, SDS tidak pernah merasa curiga terhadap sahabatnya 
itu. Handphone (ponsel) korban pun kadang kala bisa dipegangnya. Diam-diam, ternyata pelaku 
mengambil dan menyimpan foto korban yang memperlihatkan bagian tubuhnya yang tidak 
pantas dilihat oleh publik. Bermodal memiliki foto syur sahabatnya itu, Budi mengancam akan 
menyebarkan foto syur milik SDS ke orang lain.

Setelah mengancam, Budi menjemput SDS dari sekolah dengan menggunakan sepeda motor. 
Kemudian membawa korban ke kawasan perladangan jagung di belakang pesantren. Budi sendi-
ri adalah guru bantu di pesantren tersebut. Di perladangan itulah SDS diperkosa. SDS sem-
pat meronta, tapi tidak dihiraukan tersangka. Ia diancam, hingga tak bisa berkutik. Menurut 
peng-akuan SDS, Budi bukan hanya sekali saja memperkosa di lokasi, tetapi dilakukan sebanyak 
tiga kali. Karena takut dan akan membuat malu keluarga, SDS tidak menceritakan peristiwa 
itu kepada neneknya. SDS memang sejak kecil diasuh oleh neneknya, karena ibunya menjadi 
buruh migran di Hongkong sejak orangtuanya bercerai. Karena SDS diam, di hari berbeda, Budi 
kembali berusaha membujuk korban untuk melakukan hal yang sama.Namun kali ini SDS meno-
lak. Karena ditolak, Budi pun akhirnya mengirimi foto korban kepada teman satu sekolah-nya, 
guru dan pengasuh pesantren. Nenek Minah, dipanggil untuk ditegur oleh Kyai. Karena malu 
dan marah, nenek Minah kemudian menanyakan perihal foto itu kepada sang cucu. SDS pun 
menangis dan mengakui kalau dirinya telah diperkosa oleh Budi karena ancaman soal foto syur 
tersebut.

Dengan ditemani paralegal, Nenek Minah melaporkan kasus ini ke Polres, SDS sudah diperiksa 
dan divisum. Namun, sampai sekarang Budi tidak ditangkap dan ditahan.

1. Kemana kasus ini akan diadukan?
2. Buatlah surat pengaduan 
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LEMBAR KERJA PESERTA : STUDI KASUS

MADU SANG HAKIM

Sinta (37) telah menikah selama 14 tahun dengan Hakim Ahmad (42) yang menjabat sebagai 
Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Tenggara. Perkawinan mereka belum dikaruniai anak, Sinta 
sendiri sudah mengalami keguguran sebanyak 4 kali.

Pada bulan Januari 2019, Sinta mengetahui bahwa suaminya sudah menikah lagi secara sirri 
dengan Astuti (27) pada tahun 2016 dan telah dikaruniai seorang anak berusia 1,5 tahun. Sinta 
sangat terpukul atas penghianatan suaminya.

1. Kemana kasus ini akan diadukan?
2. Buatlah surat pengaduan 
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LEMBAR KERJA PESERTA
KESAKSIAN WARGA SAAT PEMUKULAN PRIA

OLEH OKNUM POLISI SEPERTI DI VIDEO

Kawasan Kampung Bali, Tanah Abang, mencekam, Kamis (23/5) pagi. Petugas kepolisian 
melakukan sweeping di kawasan tersebut saat kerusuhan di depan Bawaslu, Jalan MH Thamrin, 
Jakarta Pusat. Saat itu, massa dipukul mundur oleh polisi ke arah Tanah Abang.

Seorang warga sekitar, MR, menjadi saksi terdengarnya teriakan minta tolong dari arah 
parkiran dekat Masjid Al Huda, Kampung Bali, saat pemukulan oknum polisi terhadap salah 
satu pria. MR yang memiliki warung dekat dengan lokasi pengeroyokan, tak berani melihat 
langsung.”Tolong tolong gitu, ampun-ampun. Sakit itu ditendangin. Cuma dengar suaranya do-
ang, kan takut juga liatnya,” kata MR saat ditemui di kediamannya, Sabtu (25/5).

MR mendengar teriakan minta tolong itu sekitar pukul 05.30-06.00 WIB. Ia tak berani keluar 
rumah karena takut. Sementara itu, Ketua RT 02, Winda Devianti, juga mengisahkan hal yang 
sama. Menurutnya, kondisi Kampung Bali pada Kamis dini hari hingga pagi terasa mencekam. 
Ia menyebut banyak massa yang masuk ke kampungnya. Meski sempat ditahan oleh warga seki-
tar, namun tak terbendung karena banyaknya massa yang masuk. “Anak-anak di sini sudah siap, 
bukan ikut-ikutan ya, tapi jaga lingkungan. Takutnya orang luar masuk orang sini kena. Banyak 
orang luar masuk enggak tahu ini dari mana itu, dari mana,” kata dia di lingkungan Kampung 
Bali.

Menurut Winda, aparat sempat melakukan pencarian massa di kampungnya. Alih-alih mencari 
perusuh, malah ada satu warga tak bersalah di RT tersebut yang ditangkap.

Warga tersebut bernama Iyo, seorang driver ojek online, yang diciduk ketika tengah tidur pulas 
di pangkalan ojek di Kampung Bali. Menurut Winda, Iyo menerima kekerasan dari pihak ke-
polisian.”Cuma tukang ojek itu, dipukulin. Dibawa gitu. Kalo udah berdarah gitu diapain Kalo 
bukan dipukulin? Cuma banyak postingan di HP-nya itu di-share, jadi mereka (polisi) curiga,” 
kata dia.

Winda menjelaskan Iyo merupakan bekas warga kampung Bali yang masih mangkal di kawasan 
itu untuk menarik ojek. Namun saat ini, menurut keterangan dari warga sekitar, Iyo tinggal di 
Citayam. Sementara itu, terkait nama Andri Bibir dan beberapa orang yang diduga ditangkap di 
parkiran sebelah Kampung Bali, Winda mengaku tak kenal. Ia menyebut mereka bukan war-
ganya. Menurut Winda, lokasi itu memang sering digunakan oleh pendatang untuk istirahat dan 
bekerja serabutan. Masih di lokasi yang sama, salah seorang warga lainnya berinisial I, yang 
juga merupakan rekan Iyo, membenarkan Iyo ditangkap saat tertidur di pangkalan ojek. “Dia 
lagi tidur, kaget kebangun, ngumpet langsung ke belakang warung, eh kena, ditangkap. Sampai 
sekarang belum dipulangin, masih di polda,” jelas I.

-----

Sampai saat ini Iyo tidak pulang ke rumahnya.

1. Kemana kasus ini akan diadukan?
2. Buatlah surat pengaduan 
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LEMBAR KERJA PESERTA : STUDI KASUS

RIBETNYA MENGURUS E-KTP

Memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP saat ini sangat penting. Kita butuh 
e-KTP untuk mengurus sejumlah pelayanan publik. Tetapi masih banyak yang belum memiliki 
e-KTP hingga saat ini.

Karina (30) pada Februari 2019 kehilangan E-KTPnya kemarin. Pertama, ia datang ke Kan-
tor Kelurahan, namun ia disuruh mengurus ke Kecamatan. Sesampainya di Kecamatan, ia pun 
mendapatkan pelayanan yang baik, karena ia sudah membawa seluruh persyaratan. Usai diam-
bil gambar dan sidik jari, Karina pun mendapatkan surat tanda terima dan diminta kembali 
dalam dua pekan.

“Dua minggu kemudian dikasih tau kalau tidak ada fisik [KTP]-nya. Cuma dikasih surat pen-
gantar dari Kantor Kecamatan, dibilang, ini bisa dipakai buat urus NPWP dan segala macam,” 

Tetapi sampai sekarang E-KTP belum selesai, tanpa penjelasan yang cukup.

1. Kemana kasus ini akan diadukan?
2. Buatlah surat pengaduan 
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MODUL 11 : 
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (APS)

Penyelesaian masalah tidak hanya diselesaikan melalui  pengadilan tetapi dapat dilaku-

kan melalui penyelesaian diluar pengadilan, seperti dengan melakukan negosiasi dan medi-

asi. Negosiasi adalah suatu proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan-kesepaka-

tan, yang dilakukan langsung dengan orang yang berkepentingan. Sedangkan mediasi adalah 

proses musyawarah yang memerlukan pihak ketiga untuk menyampaikan apa sebenarnya 

yang diinginkan korban dan bersama-sama mencari jalan keluar terbaik.  

Paralegal dalam memberikan pendampingan terhadap korban, harus memiliki ket-

rampilan dalam melakukan negosiasi dan mediasi. Dalam modul ini peserta pelatihan akan 

mempelajari pengertian negosiasi dan mediasi, prinsip-prinsip dasar dalam melakukan nego-

siasi dan mediasi dan melakukan praktek negosiasi. 

Tujuan

Setelah mengikuti materi ini, peserta pelatihan diharapkan dapat :
1. menguraikan pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)
2. menyebutkan minimal 2 bentuk APS dan contohnya
3. menjelaskan mengapa dibutuhkan Alternatif Penyelesaian sengketa APS
4. simulasi mediasi dan negosiasi secara sederhana

Sub Bahasan

1. Pengertian APS
2. Bentuk-bentuk APS
3. Strategi melakukan Mediasi dan Negosiasi serta memetakan kepentingan 

para pihak
4. Praktik melakukan Mediasi dan Negosiasi
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Metode

Simulasi
Curah Pendapat
Paparan Narasumber

 Waktu

180 menit

Bahan Bacaan 
Lembar Tugas

1. Bahan Bacaan Peserta : Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)
2. Bahan dari narasumber

Alat

1. ATK
2. Laptop dan LCD
3. Uang Rp. 2.000
4. Makanan Ringan

 

Proses

Langkah 1 : Curah Pendapat 
1. Fasilitator membuka dan menjelaskan tujuan sesi
2. Undang dua peserta dari kelompok berbeda. Satu peserta diberikan uang 

Rp. 2.000, dan peserta lain diminta menjadi pedagang makanan.
3. Mintalah peserta yang memiliki uang tersebut untuk membeli seluruh 

makanan yang dijual.
4. Dari simulasi pedagang dan pembeli fasilitator menanyakan sejauh mana 

pengetahuan dan pengalaman peserta tentang negosiasi dan mediasi
5. Dari jawaban peserta, fasilitator dapat menyimpulkan pengertian dasar 

negosiasi dan mediasi yaitu :

NEGOSIASI = TAWAR MENAWAR/ SUATU PROSES UNTUK 
MENCAPAI KESEPAKATAN DENGAN PIHAK LAIN 
MEDIASI = MUSYAWARAH

Langkah 2 : Paparan Singkat Narasumber
1. Undang narasumber untuk menyampaikan paparan singkat tentang Alterna-

tif Penyelesaian Sengketa (APS)

Sampaikan sejak awal bahwa APS, khususnya mediasi lebih 
ditekankan pada proses mediasi non-peradilan (bukan bagian dari 
hukum acara perdata) 

2. Berikan ruang dialoq antara peserta dengan narasumber
3. Tutup sesi dengan memberikan simpulan terkait point-point pokok bahasan. 
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MODUL 12 : 
KETRAMPILAN MENDAMPINGI KORBAN KEKERASAN

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian 

ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Untuk mendapatkan keadilan dan kebe-

naran, korban membutuhkan dampingan/bantuan untuk memastikan hak-haknya terpenuhi. 

Salah satu tugas paralegal adalah memberikan bantuan untuk korban dan menjadi jembatan/

penghubung dengan lembaga pengada layanan.

Melalui materi ini, paralegal diharapkan mampu menguraikan pengertian dan jenis-je-

nis kekerasan terhadap perempuan/anak, menyebutkan jaminan hukum perlindungan dari 

kekerasan dan melakukan simulasi konseling dan rujukan dalam memberikan pendampingan 

korban kekerasan 

Tujuan

Setelah mengikuti materi ini, peserta pelatihan diharapkan dapat :
1. Menguraikan pengertian dan jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan/anak
2. Menyebutkan jaminan hukum perlindungan dari kekerasan 
3. Melakukan simulasi konseling dan rujukan dalam memberikan pendampin-

gan korban kekerasan

Sub Bahasan

1. Pengertian kekerasan terhadap perempuan
2. Jenis-jenis Kekerasan
3. Jaminan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan/anak
4. Ketrampilan penanganan kasus (konseling, mencatat kronologis, memberi-

kan rujukan)
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Metode

1. Curah pendapat
2. Paparan singkat
3. Bermain peran

 Waktu

180 menit

Bahan Bacaan 
Lembar Tugas

1. UU No. 21 Tahun 2007 Tentang TPPO
2. UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT
3. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
4. Bahan Bacaan Peserta: Pendampingan Kasus Kekerasan terhadap Perem-

puan dan Anak 
5. Lembar Kasus dari Kliping Koran

Alat

1. ATK
2. Setting ruang
3. Alat-alat untuk bermain peran
4. Alat dokumentasi

 

Proses

Langkah 1 : Curah Pendapat 
1. Fasilitator membuka sessi dan menyampaikan tujuan yang akan dicapai 

dalam materi ini
2. Fasilitator meminta perwakilan peserta untuk menyampaikan pendapat dan 

pengalaman mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Fasilitator dapat menggunakan pertanyaan kunci sebagai berikut:

  Apa yang Bapak/Ibu pahami tentang kekerasan terhadap -     
perempuan dan anak?

 Apa saja bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan 
anak?

 Apa dampak kekerasan yang dialami perempuan dan anak?
 Mengapa perempuan dan anak lebih banyak menjadi korban 

kekerasan??

4. Fasilitator mencatat dan mengklasifikasikan pendapat dan pengalaman 
peserta; 

5. Berikan penegasan dalam bentuk paparan singkat tentang pengertian Ke-
kerasan terhadap Perempuan/anak, bentuk-bentuk kekerasan, dampak dan 
jaminan hukumnya

Langkah 2 : Bermain Peran
1. Fasilitator dan panitia membagi peserta ke dalam 3 (tiga) kelompok dengan 

tugas:
 Kelompok 1 : Memerankan sebagai korban
 Kelompok 2 : Memerankan sebagai paralegal
 Kelompok 3 : Memerankan sebagai LBH, Lembaga Pengada Layanan dan 

Aparat Penegak Hukum
 Peran tersebut ditukar untuk setiap kasusnya.
2. ...
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...
2. Bagikan lembar kasus HANYA KEPADA KELOMPOK KORBAN. Kasus 

terdiri dari tiga kasus yaitu :
a. Kasus Perkosaan
b. Kasus KDRT
c. Kasus Kekerasan terhadap Anak

 Mintalah kelompok untuk berbagi dan memerankan diri sebagai korban. 
3. Sedangkan untuk kelompok lain, sebagai paralegal adalah bagaimana 

menerima pengaduan korban dan memberikan rujukan ke LBH, Lembaga 
Pengada Layanan atau Kepolisian. Untuk kelompok paralegal bagikan lem-
bar pencatatan 

4. Fasilitator mempersilahkan setiap kelompok untuk berdiskusi dan membagi 
peran menjadi masing-masing untuk 3 kasus. 

5. Selama peserta menampilkan perannya, fasilitator mencatat hal-hal yang 
positif dan tidak seharusnya dilakukan.

6. Setelah seluruh kasus ditampilkan ajak peserta untuk mendiskusikan :

 Pertolongan pertama apa yang harus diberikan ?
 Apa prinsip prinsip pelayanan untuk  korban ?
 Bagaimana pencatatan dan pendokumentasian kasus dilakukan ?
 Bagaimana memberikan rujukan? 

7. Fasilitator mencatat dan merumuskan kata kata kunci  dari pertanyaan-per-
tanyaan diatas.

8. Simpulkan hasil diskusi bersama 
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LEMBAR KERJA PESERTA : STUDI KASUS
BERMULA DARI FOTO SYUR, BEGINI KRONOLOGI PEMER- 
KOSAAN SEORANG REMAJA OLEH SAHABATNYA SENDIRI

Kamis, 27 September 2018 14:59

TRIBUNBATAM.id, MEDAN - Polisi sudah menangani kasus pemerkosaan seorang remaja 
berusia 15 tahun berinisial SDS oleh Elko Sinaga (26) yang merupakan warga Desa Parbuluan 
III, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi. Perbuatan tersebut dilakukannya pertama kali 
pada tanggal 10 Agustus 2018 lalu.

1. Sahabat dekat

Pelaku, Elko Sinaga (ES), ternyata disebutkan teman dekat korban. Mereka dalam keseharian- 
nya sering jalan dan kumpul bareng.Korban tidak pernah merasa curiga terhadap sahabatnya 
itu.Handphone (ponsel) korban pun kadang kala bisa dipegangnya.

2. Mengambil foto syur korban dari HP

Diam-diam, ternyata pelaku mengambil dan menyimpan foto syur korban dari ponselnya. Ber-
modal memiliki foto syur sahabatnya itu, pelaku pun mulai melancarkan perbuatan bejatnya. Ia 
awalnya mengancam akan menyebarkan foto syur milik korban ke orang lain.

3. Korban dijemput dari sekolah

Setelah mengancam, tersangka menjemput korbannya dari salah satu sekolah dengan menggu-
nakan sepeda motor. Kemudian membawa korban ke kawasan perladangan jagung di Jalan Batu 
Kapur. Di perladangan itulah korban dirudapaksa.
Korban sempat meronta, tapi tidak dihiraukan tersangka. Ia diancam, hingga tak bisa berkutik.

4. Dilakukan sebanyak 3 kali

Menurut pengakuan SDS, tersangka Elko Sinaga bukan hanya sekali saja merudapaksa dirinya 
di lokasi, tetapi dilakukan sebanyak tiga kali. Selanjutnya, di hari berbeda, Elko Sinaga kembali 
berusaha membujuk korban untuk melakukan hal yang sama. Namun kali ini mendapat peno-
lakan dari SDS. Karena ditolak, Elko Sinaga pun akhirnya nekat mengirimi foto syur korban 
kepada teman satu sekolahnya.

5. Awal mulanya terungkap

Dari sinilah awal mula perbuatan Elko Sinaga terungkap. Teman-teman sekolah SDS pun 
melaporkannya pada nenek korban, Esna Manullang. Sang nenek pun kemudian menanyakan 
perihal foto itu kepada sang cucu, SDS. SDS pun menangis dan mengakui kalau dirinya telah 
dirudapaksa Elko Sinaga karena ancaman soal foto syur tersebut
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LEMBAR KERJA PESERTA : STUDI KASUS
KRONOLOGI SUAMI SIKSA ISTRI KARENA DIMINTA BERHENTI 
SELINGKUH, BERAWAL DARI SEMBUNYIKAN KUNCI MOTOR

Selasa, 10 September 2019 14:11 WIB

TRIBUNNEWS.COM - Kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap wanita kian marak 
terjadi di tanah air.Bahkan tidak sedikit kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang 
menyebabkan korbannya babak belur. Hal inilah yang dialami oleh seorang wanita di Bo-
jonggede, Kabupaten Bogor.Kasus KDRT ini terjadi tepatnya di Kampung Masjid RT 05/04, 
Desa Bojonggede, Kabupaten Bogor.

Usut punya usut wanita ini dianiaya oleh suaminya sendiri. Ia dianiaya lantaran mengetahui 
bahwa suaminya memiliki wanita simpanan lain, alias selingkuhan.

Wanita yang belum diketahui namanya ini berusaha memberitahukan suaminya agar mau ber- 
tobat dari perbuatannya. Namun bukannya didengarkan, wanita tersebut justru dihajar habis- 
habisan oleh suaminya. Penganiayaan ini berawal tatkala wanita itu menyembunyikan kunci 
motor suaminya.Kabar penganiayaan ini pertamakali diketahui lewat postingan akun twitter - 
@AyundaaaT_ .

Ayu menyebutkan, korban yang merasa kesal suaminya berselingkuh, menyembunyikan kunci 
motor suaminya. Aksi wanita tersebut, menyulut emosi suaminya hingga akhirnya sang suami 
menganiayanya.

“Jadi kejadiannya gini, Suaminya ketauan selingkuh terus istrinya kesel trs ngumpetin kunci 
motornya, eh si suami ngambek langsung iket tangan kaki sama mulutnya di sumpel pake kaos 
kutang langsung di gebukin abis2an dadanya juga di injek,” tulis akun @AyundaaaT_ seperti 
yang Grid.ID kutip dari laman Wartakotalive.com.

Selain itu, kembali Grid.ID menelusuri akun twitter @AyundaaaT_ juga menceritakan bahwa 
wanita ini adalah sosok istri yang sangat sabar. Ayu menyebutkan bahwa wanita tersebut pernah 
tidur sekamar bertiga dengan suami dan selingkuhannya dalam satu kamar. 

“Dan yang lebih sedih nya lagi istrinya ini sabar bangetttt Sempet 1 kamar sama selingkuhan 
nya,istrinya rela tidur ber3 biar suaminya mau tdur drumah, Dan kdrt ini ternyata sudah sering 
cuman yang ini paling parah dan baru crta ke keluarga,” tulis Ayu.

Akibat penganiayaan tersebut wanita itu menderita lebam di beberapa bagian tubuhnya. Yang 
paling parah, bagian wajahnya membengkak hingga matanya tak bisa terbuka.

 - 
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LEMBAR KERJA PESERTA : STUDI KASUS
ORANGTUA PAKAI MOBIL MEWAH,  

ANAKNYA DIUSIR DARI RUMAH DAN KELAPARAN
Kamis, 14 Mei 2015 21:53 WIB

TRIBUNNEWS.COM, BEKASI - Para tetangga bocah AD yang ditelantarkan orangtuanya 
di Komplek Citra Grand Cibubur, Bekasi mengaku pernah menyaksikan bocah tersebut dibuat 
kelaparan oleh orangtuanya sendiri.Padahal, orangtua AD, dianggap ‘memajang’ mobil cukup 
mewah di halaman parkir rumahnya.

Menurut informasi yang dihimpun Kompas.com, T pernah membawa empat mobil bermerek ke 
rumahnya. Beberapa yang diketahui misalnya Mercy, BMW seri 381i, Honda Odyssey dan satu 
jenis lain yang diperkirakan Daihatsu Xenia.

Namun, pada Kamis (14/5/2015), hanya ada dua jenis mobil di halaman parkir rumah yang 
disewa T tersebut, yakni BMW dan Honda Odyssey. Agustini (47), tetangga T mengatakan, 
kondisi anak-anak T berbanding terbalik dengan kehidupan T yang tampak berkecukupan terse-
but.

Wanita yang disapa Tini ini mengatakan bahkan dia kerap menyaksikan anak T, khususnya AD 
dalam kondisi kelaparan. “Saya pernah kasih makan, dan juga kasih baju. Tapi itu dibuang lagi 
oleh bapaknya. (Mungkin) dia mau nunjukin kalau dia bisa kasih makan anaknya,” kata Tini, 
Kamis malam.

Tini mengatakan, dia pernah mendapati sendiri anak-anak T kelaparan. Warga setempat 
menurutnya ada yang memesan makanan katering yang biasa diletakkan di depan rumah. 
Makanan ini kadang diambil oleh anak-anak T. “Makanan itu udah dikerubutin sama empat apa 
lima anaknya di depan situ,” ujar Tini, sambil menunjuk garasi halaman rumah T. Tini mengaku 
pernah dimarahi oleh T bila memberi bantuan, misalnya kasih makanan ke anaknya T. Menurut-
nya, T melarang warga setempat untuk membantu apa pun. AD misalnya, pernah bermain ke 
rumahnya. Namun, T menganggap Tini menculik anaknya. “Dia mau laporin saya ke polisi, 
menuduh saya menculik. Saya bilang laporin saja, saya enggak takut,” ujar Tini.

Perlakuan tak layak T tersebut, lanjutnya, sudah terjadi sejak T dan istrinya menempati rumah 
di Blok E8 komplek tersebut sejak 1 tahun lalu. Asep (47), tetangga korban lainnya membenar-
kan soal adanya mobil-mobil bermerek milik T. Bahkan, Asep memperkirakan salah satu mobil T 
yang pernah “mejeng” sekitar 6 bulanan di rumah T bernilai miliaran.

 - 



78

MODUL PELATIHAN PARALEGAL TINGKAT LANJUT
PANDUAN UNTUK FASILITATOR  

MODUL 13 : 
KAMPANYE DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Ada banyak cara dalam menyebarluaskan berita/informasi untuk kasus-kasus yang se-

dang kita dampingi. Diantaranya melalui konferensi pers, pers briefieng, pers release, surat 

pembaca maupun menggunakan media tehnologi informasi. Namun, kerap terjadi, release ha 

nya sampai ke meja redaksi, dan dibuang karena tak menarik. Walhasil berita yang dihasilkan 

tidak seimbang. Untuk bisa mendayagunakan media secara optimal dalam menyampaikan pe-

san-pesan kepada publik dan pembuat keputusan, paralegal wajib memahami media massa. 

Dalam sessi ini peserta diajak untuk memahami arti penting kampanye dan komunikasi 

publik. peran media, bagaimana membangun relasi dengan media, dan memiliki ketrampilan 

untuk menyusun press release, surat pembaca dan menggunakan tehnologi informasi.

Tujuan

Setelah mengikuti materi ini, peserta pelatihan diharapkan dapat :
1. Menjelaskan arti penting kampanye dan metode-metode kampanye melalui 

cara konvensional dan media sosial
2. menguraikan prinsip dan komponen penulisan siaran pers
3. menerapkan penulisan siaran pers dan konferensi pers

Sub Bahasan

1. Metode kampanye publik
2. Siaran pers
3. Praktek Konferensi dan siaran pers
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Metode

Paparan singkat
Diskusi Kelompok
Simulasi

 Waktu

180 menit

Bahan Bacaan 
Lembar Tugas

1. Bahan Bacaan Peserta
2. Contoh Siaran Pers

Alat

1. ATK
2. Laptop dan LCD
3. Narasumber
4. Meja kursi untuk setting ruangan

 

Proses

Langkah 1 : Paparan Singkat Narasumber dan Simulasi 
1. Fasilitator membuka sessi dan menjelaskan tujuan yang akan dicapai dari 

materi ini
2. Fasilitator membagi kelas menjadi dua kelompok. Kedua kelompok diberi 

satu isu yang sama, dimana kedua kelompok tersebut diberikan peran pro 
dan kontra atas satu isu tertentu;

3. Mintalah setiap kelompok memilih satu orang yang menjadi juru kampanye 
kelompok;

4. Fasilitator  dan dua orang juru kampanye (satu dari masing-masing kelom-
pok) membuat satu grup WA yang baru (Grup WA hanya berisi tiga orang 
tersebut);

5. Undang narasumber untuk memberikan materi terkait kampanye dan komu-
nikasi publik

6. Setelah materi disampaikan, berikan waktu kepada peserta untuk berdialoq 
dengan narasumber

Langkah 2 : Simulasi Komunikasi Publik
1. Mintalah setiap anggota kelompok diberikan waktu untuk membuat tagar, 

infografik, meme, e-poster (terserah pilihan masing-masing individu) se-
menarik dan sekreatif mungkin, sesuai dengan peran yang telah diberikan 
pada mereka (pro atau kontra);

2. Hasil kreasi setiap anggota kelompok akan dikirimkan ke Juru Kampanye 
masing-masing;

3. Tugas Juru Kampanye adalah meneruskan (forward) hasil kreasi anggotan-
ya ke dalam grup yang sudah dibuat;

4. Setelah jangka waktunya selesai, seluruh kelas diminta untuk menilai hasil 
kampanye mana yang menarik dan cenderung lebih menggerakkan masya-
rakat;
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Langkah 3 : Praktek Siaran dan Konferensi Pers 
1. Buatlah suatu persiapan konferensi pers dimana setiap kelompok membuat 

undangan serta mempersiapkan Rilis Pers terkait dengan issue yang menja-
di topik kampanye

2. Kirimkan undangan konferensi pers ke WAG Peserta Pelatihan
3. Lakukan pembahasan bersama, bagaimana sebaiknya mempersiapkan kon-

ferensi pers dan menyusun siaran pers
4. Simulasikan konferensi pers dan kirimkan siaran pers ke WAG Peserta 

Pelatihan
5. Mintalah narasumber untuk memberikan feedback atas praktek tersebut
6. Tutup keseluruhan materi dengan memberikan kesimpulan berdasarkan 

tujuan dan pokok bahasan.
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MODUL 14 : EVALUASI

Evaluasi merupakan satu cara untuk mengetahui dan sekaligus mengukur tingkat ke-

berhasilan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Demikian pula dalam kegiatan pelati-

han. Dalam evaluasi ini peserta diminta untuk memberikan penilaian terhadap keseluruhan 

kegiatan pelatihan. Hal-hal yang dievaluasi mencakup kesluruhan jalannya proses belajar, 

alokasi waktu, bahan ajar, materi pelatihan, metode, dukungan fasilitator dan narasumber, 

serta tehnis penyelenggaraan pelatihan.

Bagi fasilitator, narasumber dan panitia penyelenggara manfaat evaluasi untuk menge-

tahui bagaimana umpan balik dari para peserta mengenai kekurangan dan kelebihan mereka 

selama berlangsungnya proses pelatihan. Hasil evaluasi ini akan bisa menjadi masukan dan 

bahan pertimbangan untuk melakukan peningkatan dan penyempurnaan jika kegiatan serupa 

akan dilakukan lagi di masa mendatang.

Tujuan

Setelah mengikuti materi ini, peserta pelatihan diharapkan dapat :
1. Peserta memberikan umpan balik dan melakukan penilaian terhadap keselu- 

ruhan jalannya proses belajar, alokasi waktu, bahan ajar, materi yang disam-
paikan, 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 ke-
giatan serupa

3. Mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap seluruh materi yang di- 
sampaikan selama proses pelatihan
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Sub Bahasan

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

Metode

Kuesioner
Curah Pendapat
Permainan

 Waktu

90 menit

Bahan Bacaan 
Lembar Tugas

1. Bahan Bacaan Peserta
2. Contoh Siaran Pers

Alat

Kuestioner Evaluasi Pelatihan
ATK
Kertas bertuliskan angka 1-10

 

Proses

Langkah 1 : Pengisian Kuisioner 
1. Fasilitator menjelaskan tujuan sessi evaluasi
2. Bagikan kuestioner evaluasi, dan jelaskan cara pengisiannya
3. Berikan waktu untuk mengerjakan lembar evaluasi
4. Kumpulkan dan lakukan tinjauan singkat

Langkah 2 : Curah Pendapat
1. Setelah peserta selesai mengisi lembar kuestioner, minta perwakilan peserta  

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

curah pendapat untuk mengetahui :

 Apakah harapan peserta telah terpenuhi ?
 Apakah telah terdapat perubahan dari segi pengetahuan, 

prilaku dan ketrampilan ?

3. Evaluasi juga dapat dilakukan dengan cara permainan. Tuliskan angka 1-10 
dan tempelkan/letakan di lantai dengan membuat jarak tertentu.

4. Minta peserta untuk berdiri dan menilai dirinya sendiri, antara sebelum dan 
sesudah mengikuti pelatihan.

 Berapa nilai Bapak/Ibu tentang materi keparalegalan SEBE-
LUM mengikuti pelatihan

 Berapa nilai Bapak/Ibu tentang materi keparalegalan 
SETELAH mengikuti pelatihan

 Lakukan refleksi perbedaan nilai yang terjadi
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KUESTIONER EVALUASI PELATIHAN
Nama Pelatihan : Pelatihan Paralegal Tingkat Lanjut 
Hari/Tanggal  : _____________________________________________________________

Fasilitator Pelatihan : _____________________________________________________________

Silahkan menilai aspek berikut dengan memilih kotak yang sesuai

BAGIAN 1 :  KEPUASAN DENGAN PELATIHAN
Min      -      Maks

1 2 3 4 5

1. Apakah Anda merasa pelatihan ini mencapai tujuan?

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

3. Apakah pelatihan ini relevan dengan kebutuhan organisasi Anda ?

4. Apakah pelatihan memberikan kesempatan 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 pembelaja-
ran?

8. Apakah menurut Anda komposisi kelompok cukup tepat?

9. Apakah metode penyampaian materi telah sesuai dan tepat sasaran?

10. Apakah Anda menerima bantuan administrasi yang memadai ?

11. Apakah kebutuhan Anda sebagai penyandang disabilitas terpenuhi?  
(diisi oleh penyandang disabilitas)

12. Apakah kebutuhan Anda sebagai ibu menyusui/dengan batita ter-
penuhi? (diisi oleh ibu menyusui/batita)

13. Apakah menurut Anda ada materi yang harus ditambahkan
    c   Ya 
    c   Tidak

14.

Jika YA sebutkan maksimum 3 materi prioritas :
1.__________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________

15.

Apakah ada komentar/saran tambahan mengenai kepuasan Anda secara keseluruhan dalam 
pelatihan ini ?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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MODUL 15 : RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut merupakan agenda kegiatan yang akan dilakukan pasca pelati-

han. Rencana tindak lanjut tersebut bisa berupa agenda individual maupun kelompok. Disa-

rankan agar rencana tindak lanjut disusun untuk dapat dilakukan secara terus menerus oleh 

peserta di lembaga, 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 pascapelatihan, 
baik secara individu maupun berkelompok untuk menindaklanjuti hasil pelatihan

Sub Bahasan

1. Rencana dan agenda kegiatan paralegal pascapelatihan
2. Dukungan yang dibutuhkan
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Metode

Diskusi Kelompok

 Waktu

60 menit

Bahan Bacaan 
Lembar Tugas

1. Bahan Bacaan Peserta
2. Contoh Siaran Pers

Alat

ATK

 

Proses

Langkah 1 : Pengisian Kuisioner 
1. Berikan pengantar singkat dan tujuan sessi dengan mengulas proses pelati-

han. 
2. Bagi peserta berdasarkan komunitasnya, dan mintalah mereka mendi-

skusikan 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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The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) adalah organisasi non pemerintah yang 
konsen pada reformasi pendidikan hukum. Pada masa transisi menuju demokrasi, Indonesia 
menghadapi masalah korupsi, minimnya jaminan hak azasi manusia (HAM) di tingkat legis- 
lasi, dan lemahnya penegakan hukum. Masalah penegakan hukum membutuhkan juga bu-
daya 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 menye 
diakan 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, institu-
si-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 bu-
daya hukum dan kesadaran hak masyarakat sipil.

Pendirian The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) merupakan bagian keprihati-
nan kami atas pendidi-kan hukum yang tidak responsif terhadap permasalahan keadilan so-
sial. Pendidikan hukum di Perguruan Tinggi cenderung membuat lulusan fakultas hukum 
menjadi profit oriented lawyer dan mengabaikan pemasalahan keadilan sosial. Walaupun 
Perguruan Tinggi mempunyai instrumen/ 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. Ka- 
rena masalah tersebut, maka ILRC bermaksud untuk mengambil bagian di dalam 
reformasi pendidikan hukum.
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VISI : 

Memajukan HAM dan keadilan sosial di dalam pendidikan hukum

MISI : 

(1) Menjembatani jarak antara Perguruan Tinggi dengan dinamika sosial; 
(2) Mereformasi pendidikan hukum untuk memperkuat perspektif keadilan sosial; 
(3) Mendorong Perguruan Tinggi dan organisasi-organisa-si 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), 
Uli Parulian Sihombing (Anggota),
Prof. Dr. Muhamad Zaidun, SH (Pengawas), 

Badan Eksekutif: 

Uli Parulian Sihombing (Direktur),
Siti Aminah Tardi (Program Manager), 
Muhamad Daerobi (Program Officer), 
Evi Yuliawati (Finance Manajer)
Viera Sagita (Keuangan), 
Andi Firmansyah (Administrasi)



MODUL PELATIHAN PARALEGAL TINGKAT LANJUT
PANDUAN UNTUK FASILITATOR  

88

DAFTAR ALAMAT

The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)
Jl. Menara Air I No. 32, Manggarai, 
Jakarta Selatan 12850 – INDONESIA

LBH Jakarta
Jl. Pangeran Diponegoro No. 74, RT. 9/RW. 2, Pegangsaan, 
Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320

LBH Apik Jakarta
Jl. Tengah No. 31, RT. 1/RW. 9, Kampung Tengah, 
Kecamatan Kramat jati, Kota Jakarta Timur, 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13520

LBH Yogyakarta
Jl. Benowo, Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, 
Daerah Istimewa Yogyakarta 55172

LKBH Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Jl. Lawu No. 3, Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55224

LBH Bali
Jalan Plawa No. 57, Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur
Kota Denpasar, Bali 80236

LBH Apik Bali
Jl. Trengguli No. 85, Penatih, Kecamatan Denpasar Timur,  
Kota Denpasar, Bali 80238



INDEX

A
Advocat San Frontier  v
agogos  9
Alternatif Penyelesaian Sengketa  viii, 5, 70, 71
analisis  19, 25
andragogi  9
andro  9

B
Bahan Bacaan  27, 32, 36, 42, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 71, 73, 79, 82, 85
Bantuan Hukum  v, vi, 1, 2, 6, 35, 39, 61, 84, 86
Bekerjasama  i
Buku Panduan  vi, 1

C
curah pendapat  17, 18, 20, 21, 26, 27, 36, 43, 47, 50, 59, 62, 82

D
Debat  vii, 25
diskusi  vii, 2, 3, 4, 5, 6, 21, 23, 24, 25, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 62, 79, 85

diskusi kelompok  vii, 2, 3, 4, 5, 6, 21, 23, 24, 25, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 62, 79, 85
dokumen kependudukan  vi, 1, 3, 39, 44, 46, 47

E
Evaluasi  vii, viii, 6, 8, 26, 31, 81, 82

F
fair trial  55

H
hak atas layanan publik  46
hak atas pekerjaan  4, 52, 53, 54, 57
hak atas peradilan  4, 55, 56
hak atas tanah  3, 49, 50
Harapan dan kekhawatiran  2, 8, 29
hukum  v, vi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 35, 39, 40, 41, 43, 49, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 71, 72, 86, 87
hukum keluarga  vi, 1, 4, 58, 59, 60, 61, 62, 63

I
ILRC  i, ii, iv, v, vi, viii, 86, 88

J
Jaga Warung  23, 56

K
kaji ulang  16, 17, 18, 19, 22
kasus  3, 5, 16, 18, 19, 20, 35, 36, 38, 39, 40, 50, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 74, 75, 76, 78
kekerasan  5, 44, 68, 72, 73, 76
keparalegalan  2, 35, 36, 37, 82
kesepakatan  2, 29, 31, 32, 33, 38, 39, 70

kesepakatan belajar  2, 29, 31, 32, 33, 38, 39, 70
Komidi Putar  23
komunikasi publik  78, 79
korban kekerasan  5, 72, 73
KUHAP  4, 56



MODUL PELATIHAN PARALEGAL TINGKAT LANJUT
PANDUAN UNTUK FASILITATOR  

90

L
layanan publik  3, 46, 47
LBH Apik Bali  i
LBH Apik Jakarta  i, v, 88
LBH Bali  i, v, 88
LBH Jakarta  i, iv, v, 88
LBH Yogyakarta  i, 88
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum  v, 86
Lembar Kerja  38, 39, 40, 45, 66, 67, 68, 69, 75, 76, 77
Lembar Tugas  27, 36, 42, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 71, 73, 79, 82, 85

M
Metode Kelompok  vii, 21
modul  i, iii, viii, 2, 3, 29, 35, 41, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 70, 72, 78, 81, 84

modul pelatihan  v, vi, 1, 2, 26, 27, 63, 70

O
Orientasi pelatihan  29

P
panduan

untuk fasilitator  i, ii, iii, vii, 9
paralegal  v, vi, 1, 2, 3, 6, 7, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 49, 52, 55, 60, 61, 66, 72, 73, 74, 

78, 84
pelatihan  v, vi, 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 35, 39, 41, 47, 50, 51, 53, 

56, 58, 61, 64, 70, 72, 78, 81, 82, 83, 84, 85
paralegal  i, iii, v, vi, viii, 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 35, 39, 41, 47, 

50, 51, 53, 56, 58, 61, 64, 70, 72, 78, 81, 82, 83, 84, 85
pelatihan paralegal  vi, 1, 2, 6

pelatihan paralegal  i, iii
Pemberdayaan hukum  1
peran paralegal  v, 36, 60
Perkenalan  2, 8, 29, 30, 34
perlindungan dari diskriminasi  41
prinsip kerja keparalegalan  2

R
Rencana tindak lanjut  84

S
studi  vii, 1, 3, 4, 16, 17, 18, 19, 20, 35, 36, 38, 39, 40, 59, 63, 66, 67, 69, 75, 76, 77

studi kasus  vii, 1, 3, 4, 16, 17, 18, 19, 20, 35, 36, 38, 39, 40, 59, 63, 66, 67, 69, 75, 76, 77
surat pengaduan  5, 64, 65, 66, 67, 68, 69

T
tanya jawab  12
The Indonesian Legal Resource Center  i, ii, 86, 88
tingkat lanjut  i, iii


