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Pengantar 

Advocate San Frontieres (ASF) bekerjasama dengan Lembaga 
Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, dan The Indonesian Legal Resource Cen-
ter (ILRC) mengadakan survey persepsi masyarakat pencari keadilan 
tentang peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum. Tujuan 
dari survey ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh persepsi ma-
syarakat pencari keadilan atas keberadaan paralegal. Lebih spesifik la-
gi adalah untuk mengetahui apakah aktivitas paralegal dapat mem-
bantu para pencari keadilan, dan apakah para pencari keadilan menge-
tahui keberadaan paralegal di wilayahnya masing-masing. Survey ini 
dilaksanakan di Bali, Yogjakarta dan Jakarta, yang mana kami menga-
sumsukan pilihan tempat pelaksanaan survey itu karena mempertim-
bangkan sudah adanya kelompok-kelompok paralegal yang bekerja di 
sana. Dalam pelaksanaannya survey dilakukan bekerjasama dengan 
kantor LBH di tingkat lokal yaitu di LBH Bali, LBH Jakarta, LBH 
Yogyakarta, LBH Apik Bali, LBH Apik Jakarta dan LKBH Fakultas 
Hukum Universitas Islam Indonesia.

Pada tahun 2018, Kementrian Hukum dan Hak-Hak Asasi Ma-
nusia (HAM) telah menerbitkan Peraturan Kemenkumham Nomor 
01 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum 
(Permen Paralegal). Pasal 11 dan 12 Permen Paralegal mengakui per-
an paralegal dibidang non-litigasi, dan peran sangat terbatas parale-
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gal dibidang litigasi ketika ketersedian advokat tidak ada di suatu dae-
rah tertentu dengan supervisi dari advokat. Tetapi didalam perjala-
nannya, Mahkamah Agung (MA) melalui putusannya Nomor 22 P/
HUM/2018 memutuskan dan menyatakan Pasal 11 dan 12 bertenta-
ngan dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU Advokat. MA 
di dalam putusannya tersebut menjelaskan peran paralegal di bidang 
litigasi dan non-litigasi sama-sama bertentangan dengan UU Advo-
kat. 

 Jika kita mencermati UU Bantuan Hukum sebagai dasar hu-
kum untuk mengeluarkan Permenkumham Nomor 01 Tahun 2018, 
maka sebenarnya UU Bantuan Hukum itu Lex Specialis Derogat Lex 
Generalis terhadap UU Advokat. UU Bantuan Hukum mengesamp-
inkan berlakunya UU Advokat karena UU Bantuan Hukum mengatur 
secara khusus peran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan peran 
terbatas paralegal dalam pemberian bantuan hukum untuk masyara-
kat miskin. Lebih jauh, UU Bantuan Hukum berada dalam ranah ak-
ses keadilan (access to justice), sementara UU Advokat dalam pemberi-
an bantuan hukum cuma-cuma berada dalam konteks pro bono. Ak-
ses keadilan dan pro bono adalah dua hal yang berbeda. pro bono 
adalah kegiatan charity dari advokat, sementara akses keadilan dilaku-
kan untuk pemberdayaan hukum (legal empoewerment) untuk masyara-
kat miskin. Peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum adalah 
dalam konteks pemberdayaan hukum. 

 Berdasarkan pemahaman tersebut di atas, maka sangat jelas 
peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum tidak akan pernah 
mengambilalih kerja Advokat dalam pemberian bantuan hukum kare-
na paralegal dan advokat bekerja di ranah yang berbeda. Jikapun para-
legal bekerja di bidang litigasi itu perannya sangat terbatas dan masih 
berada di bawah supervisi Advokat yang sangat ketat. 

 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan Pan-
duan dan Prinsip-Prinsip Bantuan Hukum di dalam Sistem Peradil-
an Pidana pada 2012. Panduan dan Prinsip-Prinsip PBB mengakui 
peran dan keberadaan paralegal baik di bidang litigasi maupun non-
litigasi. Prinsip ke 14 menjelaskan ketika ketersediaan advokat ter-
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batas di suatu daerah tertentu, sementara terdapat kebutuhan hu-
kum yang nyata, maka sudah seharusnya paralegal mempunyai peran 
dalam pemberian bantuan hukum baik di bidang litigasi dan non-liti-
gasi dengan mempertimbangkan kemampuan, dan kualitas pemberi-
an bantuan hukum oleh paralegal. Untuk menjamin kualitas dan ke-
mampuan paralegal dalam pemberian bantuan hukum, maka harus 
ada syarat minimum pemberian bantuan hukum oleh paralegal. Ke-
mudian juga harus terbangun sistem monitoring dan evaluasi di or-
ganisasi bantuan hukum. Permenkumham Nomor 01 Tahun 2018 su-
dah mensyarakatkan adanya kualifikasi minimum yang harus dimiliki 
oleh paralegal, dan juga membangun sistem monitoring dan evaluasi 
pemberian bantuan hukum oleh paralegal.

 Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan survey persepsi ma-
syarakat pencari keadilan atas paralegal ini juga bermaksud untuk 
menjawab keraguan keberadaan paralegal dalam pemberian bantuan 
hukum kepada masyarakat. Kami berharap survey ini dapat menjadi 
alat ukur atau referensi, kebijakan negara dan para pemangku kepenti-
ngan atas akses keadilan, dalam menentukan/membuat kebijakan ke 
depannya. 

Jakarta, 21 Januari 2019

Uli Parulian Sihombing
Direktur Eksekutif  ILRC  



viii PARALEGAL BUKAN “PARABEGAL”
STUDY PERSEPSI MASYARAKAT PENCARI KEADILAN TENTANG PERAN PARALEGAL DALAM PEMENUHAN AKSES KEADILAN MELALUI HAK BANTUAN HUKUM

Pengantar 

Studi persepsi ini merupakan langkah awal dari kerjasama an-
tara Advocats Sans Frontieres (ASF) dengan the Indonesian Legal Resource 
Center (ILRC) dan  Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, yang di 
dukung oleh Directorate General for Development Cooperation and humani-
tarian aid (DGD) untuk memperluas jangkauan paralegal untuk me-
mahami kebutuhan dan perspektif  pencari keadilan. Dalam mewu-
judkan hal tersebut, kami juga bekerjasama dengan organisasi bantu-
an hukum lainnya, yaitu LBH APIK Jakarta, LKBH UII, LBH Yog-
yakarta, LBH Bali dan LBH APIK Bali. 

Semenjak disahkannya Undang-Undang mengenai Bantuan Hu 
kum tahun 2011, skala dan kualitas bantuan hukum masih menjadi 
masalah yang serius. Undang-undang ini menyebutkan paralegal seba-
gai salah satu pemberi bantuan hukum, meskipun hingga saat ini jus-
tifikasinya masih dipertanyakan. Keberadaan paralegal di komunitas 
memiliki posisi yang baik untuk memperluas akses bantuan hukum 
sekaligus memberikan masukan terhadap pendekatan bantuan hukum 
yang masih tradisional. Terlebih lagi pemahaman pemberi bantuan 
hukum termasuk pembuat kebijakan mengenai persepsi keadilan dari 
masyarakat yang miskin dan rentan masih minim. Oleh karenanya, 
riset ini dibuat untuk mengetahui persepsi masyarakat sebagai pen-
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cari keadilan yang ke depannya akan menjadi acuan bagi pemajuan 
akses terhadap keadilan. Hal ini berdasarkan asumsi ketika seseorang 
menerima bantuan agar suaranya terdengar, mampu melaksanakan 
haknya dan mampu memperjuangkan ketidakadilan struktural, ke-
miskinan dan diskriminasi, maka mereka mampu mendapatkan hak-
hak-nya dan lebih jauh terwujudnya pembangunan yang berkelanju-
tan yang membuat mereka mampu hidup sesuai dengan pilihannya.

Pentingnya peran paralegal sendiri terbukti ketika studi ini me-
nunjukkan bahwa meskipun masyarakat tidak mengenal istilah parale-
gal, mereka mengenal peranannya. Permasalahan muncul ketika dite-
mukannya beragam konsep paralegal yang muncul di lapangan se-
hingga menimbulkan pertanyaan dimungkinkannya untuk membuat 
satu model paralegal yang disepakati bersama. Tetapi, baik adanya sa-
tu atau lebih model paralegal yang disetujui, jelas peran dan tang-
gung jawab, standar dan kualifikasi harus disepakati untuk mewujud-
kan kualitas pemberian layanan bantuan hukum yang mumpuni bagi 
masyarakat yang miskin dan tertindas. 

Studi persepsi ini juga secara langsung akan menjadi basis pe-
ningkatan kapasitas bagi paralegal. Studi ini menunjukkan perlunya 
adaptasi kurikulum yang tinggi bagi paralegal dikarenakan kebutuhan 
dan karakteristik komunitas yang berbeda satu sama lainnya. Hasil 
studi yang menunjukkan perlunya pengetahuan teknis mengenai ma-
salah-masalah hukum spesifik yang menimpa mereka menunjukkan 
kebutuhan paling mendesak yang harus dikuasai paralegal. Namun 
sebelum menuju hal tersebut, pentingnya kepercayaan dan nilai para-
legal menjadi poin utama yang dijadikan acuan. Fenomena “parabe-
gal” jelas merupakan penyalahgunaan sistem paralegal yang berbaha-
ya. Perekrutan orang-orang yang telah memiliki latar belakang yang 
baik, pengawasan baik secara internal maupun komunitas juga ha-
rus menjadi hal yang diperhitungkan untuk memenuhi ekspektasi dari 
pencari keadilan. 
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Akhir kata, saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepa-
da seluruh pihak yang berkontribusi  mewujudkan studi persepsi ini. 
Semoga hasil studi ini dapat dimanfaatkan untuk memajukannya ne-
gara hukum di Indonesia melalui upaya akses terhadap keadilan untuk 
mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Salam

Yunita
Indonesia Country Representative Advocate Sans Frontieres
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Studi Persepsi Masyarakat Pencari Keadilan tentang Peran Pa-
ralegal dalam Pemenuhan Kebutuhan Hukum dilakukan untuk me-
ngetahui 3 hal yaitu (1) persepsi masyarakat pencari keadilan atas per-
an dan layanan paralegal; (2) Tingkat kepuasan penerima bantuan hu-
kum atas layanan yang diberikan oleh paralegal; dan (3) kebutuhan 
hukum pencari keadilan yang dapat dibantu atau didukung oleh para-
legal. Penelitian ini difokuskan di tiga wilayah yaitu  Propinsi DKI Ja-
karta, DIY Yogjakarta, dan Bali bekerjasama dengan Organisasi Ban-
tuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi dan terverifikasi dan me-
miliki program-program peningkatan kapasitas paralegal. Penelitian 
ini menggumpulkan data melalui survey yang melibatkan 480 respon- 
den masyarakat pencari keadilan, terdiri dari 10 orang yang telah di- 
bantu langsung oleh paralegal di setiap OBH, dan 7 orang tetangga 
dari yang telah terbantu. Hasil survey selanjutnya diperkuat dengan 
wawancara secara terstruktur. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa istilah paralegal belum di-
kenal di kalangan masyarakat pencari keadilan. Mayoritas responden 
yaitu 354 atau 74 % responden mengaku tidak mengetahui “apa yang 
dimaksud dengan paralegal”. Hanya 126 atau 26% responden yang 
mengaku mengetahui apa yang dimaksud dengan paralegal. Pencari 
keadilan mengidentifikasikan kriteria paralegal yang baik, sebagai: (1) 
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Seseorang yang mengetahui hukum, (2) seseorang yang membantu 
keadilan tersedia/ada pilihan penyelesaian kasus, (3) berintegritas, dan 
(4) mendukung penyelesaian masalah. Sayangnya, di penelitian ini pu-
la, muncul istilah “parabegal” sebagai plesetan  yang merujuk kepada 
paralegal yang melakukan pemerasan kepada para pencari keadilan 
atau untuk mencari keuntungan dari kasus hukum yang ada di dalam 
masyarakat. Munculnya istilah ini menjadi kekhawatiran peran dan 
fungsi paralegal yang tidak terkontrol, khususnya di wilayah-wilayah 
perdesaan yang akan kontraproduktif  dengan tujuan awal pengakuan 
paralegal sebagai pemberi bantuan hukum. 

Penelitian ini juga menunjukkan masih adanya halangan dalam 
mempertemukan paralegal dengan pencari keadilan. Dalam satu ta-
hun terakhir, dari 480 responden, 329 atau 69% responden menyata-
kan tidak pernah mendapatkan layanan bantuan hukum dari paralegal. 
Mengenai sarana berkomunikasi dengan paralegal, mayoritas respon-
den memilih “tatap muka”, dibandingkan penggunaan media lain, di-
karenakan secara psikologis menjadi pilihan yang paling aman dan 
nyaman, lebih ekploratif  dan interaktif, budaya lisan, sopan santun 
dan SOP Penanganan Kasus yang mengharuskannya. Hal ini menun-
jukkan paralegal yang memiliki akses jarak yang dekat dengan pen-
cari keadilan akan lebih leluasa memberikan bantuan hukum. Semen-
tara, penggunaan internet belum menjadi prioritas masyarakat untuk 
mendapatkan informasi hukum, meskipun ia dapat menjadi potensi 
ke depannya.

Walau terdapat keterbatasan jumlah paralegal dan jarak dengan 
pencari keadilan, penelitian ini membuktikan pentingnya peran para-
legal bagi pencari keadilan, terutama di bidang non-litigasi. Dari 31% 
responden yang menyatakan pernah mendapatkan layanan bantuan 
hukum menilai layanan yang paling bermanfaat yang diberikan parale-
gal yaitu: (a) kegiatan membangun kesadaran seperti penyuluhan hu-
kum, seminar, kampanye dll (41%), (b) konsultasi/nasihat individu 
(27%), (c) alternatif  penyelesaian sengketa di luar pengadilan (media-
si, negosiasi) 17%  dan (d) bantuan hukum  (15 %). Hasil yang dapat 
dinikmati oleh responden setelah mendapatkan layanan dari paralegal 
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adalah mereka mengetahui hak-haknya (91%), paralegal membantu 
penyelesaian masalah yang dihadapinya (96%) dan mudah memahami 
saran yang diberikan (96%). Dari tiga penyataan tersebut diatas, ma-
syarakat memiliki tingkat kepuasan tinggi atas layanan yang telah di-
berikan oleh paralegal. 

Kebutuhan hukum pencari keadilan beragam mengikuti kara-
kteristik dari masyarakat dan daerah masing-masing. Namun demiki-
an, terdapat 5 (lima) kebutuhan hukum terbanyak yang dapat dibantu 
oleh paralegal, yaitu: (1) hukum keluarga, (2) hukum pidana, (3) hu-
kum pertanahan, (4) dokumen kependudukan dan (5) hukum perbu-
ruhan. Pengetahuan dan ketrampilan di kelima issue tersebut dapat di-
penuhi diantaranya dengan memberikan peningkatan kapasitas lanju-
tan untuk paralegal.

Penelitian ini merekomendasikan diantaranya: (1) Perlunya eva-
luasi dan pembahasan tentang istilah dan konsep paralegal dan pe-
rannya dalam bantuan hukum; (2) Perlunya aturan hukum yang men-
gakui dan memberikan imunitas pada paralegal, yang salah satunya 
dapat dilakukan melalui revisi Permen No. 1 tahun 2018 tentang Para-
legal; (3) perlunya pembahasan mengenai sistem manajemen parale-
gal di Indonesia; (4) peningkatan kapasitas dan integritas paralegal 
untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang spesifik; dan (5) 
Perlunya mendekatkan paralegal dengan masyarakat pencari keadilan 
dengan meningkatkan jumlah paralegal dan penyediaan informasi hu-
kum berbasiskan teknologi yang mudah dan sederhana. 
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BAB I
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang
Berakhirnya Agenda Multi Development Goals (MDGs) pada 

2015 menjadi awal bagi negara-negara di dunia untuk mulai meru-
muskan sebuah platform baru untuk melanjutkan tujuan MDGs. Pa-
da tanggal 2 Agustus 2015, di markas Perserikatan Bangsa Bangsa 
(PBB), New York, secara aklamasi 193 negara anggota PBB meng-
adopsi dokumen berjudul Transforming Our World: The 2030 Agenda 
for Sustainable Development. Selanjutnya, pada bulan September 2015 
dokumen tersebut disepakati menjadi Sustainable Development Goals 
(SDGs), sebagai kerangka agenda pembangunan dan kebijakan politis 
selama 15 tahun ke depan mulai 2016 hingga 2030. 

Pemerintah di setiap negara anggota PBB –baik negara kaya, 
menengah, maupun miskin, baik negara maju maupun berkembang– 
memiliki tanggungjawab untuk mencapai tujuan SDGs. SDGs sendiri 
bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan, mengura-
ngi ketimpangan dalam dan antar negara, memperbaiki manajemen 
air dan energi, dan mengambil langkah penting untuk mengatasi peru 
bahan iklim. Sebagai bentuk komitmen terhadap pencapaian SDGs, 
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Pemerintah Indonesia menerbitkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanju-
tan. Perpres ini telah menetapkan 17 tujuan dan 169 target yang dise-
laraskan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Na-
sional (RPJMN) 2015-2019, dan selanjutnya dijabarkan dalam peta ja-
lan, Rencana Aksi Nasional (RAN), dan Rencana Aksi Daerah (RAD) 
. Salah satu tujuan SDGs yaitu tujuan ke 16 adalah “menyediakan ak-
ses keadilan untuk semua”.

Akses keadilan dalam konteks Indonesia dirumuskan melalui 
Strategi Nasional Akses Keadilan (2009) diartikan sebagai :

“...keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenu-
hinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip 
universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap war-
ga negara (claim holder) agar dapat memiliki kemampuan untuk me-
ngetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar 
tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun non-formal, 
didukung oleh mekanisme keluhan publik (public complaint mecha-
nism) yang baik dan responsif, agar dapat memperoleh manfaat 
yang optimal dan memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri”1. 

Sejak diluncurkan Strategi Nasional Akses Keadilan, telah dila-
kukan berbagai upaya yang bertujuan untuk menyediakan akses yang 
setara bagi seluruh masyarakat Indonesia pada keadilan dan pemenu-
han hak-hak dasar. Diantaranya pada tahun 2011, Pemerintah Indo- 
nesia telah membentuk kerangka hukum bagi penyediaan layanan 
bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui Undang-undang No. 
16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum). Un- 
tuk melaksanakannya juga telah dibentuk peraturan pelaksanaannya 
yaitu Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyalu- 
ran Dana Bantuan Hukum2, Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi  Lem- 

1 Bappenas, Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan, Bapennas, Jakarta, 2009 
halaman 5.

2 Lebih lanjut baca : PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian 
Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum jo Peraturan Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan 
Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
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baga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan3, Besaran Bi-
aya4, Pengawasan Bankum; dan yang terbaru adalah Peran Paralegal 
dalam Pemberian Bantuan Hukum5.

Untuk menanggapi perubahan pada tataran kebijakan, terma-
suk refleksi atas pelaksanaan UU Bantuan Hukum, Bappenas melaku-
kan pengkinian atau penyempurnaan Strategi Nasional Akses pada 
Keadilan tersebut dengan meluncurkan. “Strategi Nasional Akses pa-
da Keadilan 2016-2019”. Strategi ini ditujukan untuk mengembang-
kan sasaran dan program agar sesuai dengan perkembangan terakhir 
dan menggambarkan kesatuan strategi, serta untuk mempertajam pro 
gram dan kegiatan agar lebih terukur, memperlihatkan keterkaitan an-
tara hukum dan keadilan dengan sektor kesejahteraan, terutama bagi 
yang rentan atau terpinggirkan6. 

SNAK 2016-2019 bekerja atas tiga asumsi dasar utama, yai-
tu: 1) kemiskinan bukan sekedar persoalan kemampuan ekonomi; 2) 
kemiskinan adalah juga persoalan terhalangnya pemenuhan hak hak 
dasar dan hidup yang bermartabat; dan 3) kesejahteraan dan keber-
lanjutan lingkungan hidup hanya dapat tercapai apabila tersedia akses 
kepada keadilan bagi semua7. Sehingga kemudian visi SNAK 2016-
2019 dirumuskan adalah sebagai berikut :

“Pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasar pada kelom 
pok miskin dan terpinggirkan berdasarkan UUD 1945 dan prin-
sip prinsip universal hak asasi manusia, melalui akses terhadap 
pelayanan hak-hak dasar, peradilan dan mekanisme penyelesaian 
sengketa nonformal, bantuan hukum dan penguasaan, pengelo-
laan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam”8. 

3 Lebih lanjut baca : Permenkumham Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifi-
kasi Dan Akreditasi  Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan.

4 Lebih lanjut baca : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia  Nomor M.Hh-03.HN.03.03Tahun 2013 Tentang Besaran Biaya

5 Lebih lanjut baca : Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam 
Pemberian Bantuan Hukum

6 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS RI, Strategi Nasi-
onal Akses Pada Keadilan 2016-2019, Jakarta, 2016, halaman 1

7 Ibid, halaman ii
8 Ibid, halaman 6
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Sasaran SNAK 2016-2019 sendiri adalah:
1) Terpenuhinya akses masyarakat terutama yang rentan atau 

terpinggirkan pada pelayanan dan pemenuhan hak-hak da-
sar yang tidak diskriminatif, mudah dan terjangkau;

2) Terpenuhinya akses masyarakat terutama yang rentan atau 
terpinggirkan pada forum penyelesaian sengketa dan kon-
flik yang efektif  dan memberikan perlindungan hak asasi 
manusia;

3) Terpenuhi akses masyarakat terutama yang rentan atau ter-
pinggirkan pada sistem bantuan hukum yang mudah diak-
ses, berkelanjutan dan terpercaya; dan

4) Terwujudnya penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan ta-
nah dan sumber daya alam yang berkepastian hukum dan 
berkeadilan bagi masyarakat9.

Terdapat 4 (empat) strategi yang dirumuskan untuk mencapai 
sasaran di atas yaitu : (1) Memperkuat Akses Keadilan pada Pelayanan 
dan Pemenuhan Hak hak Dasar; 2) Memperkuat Akses Keadilan pada 
Peradilan dan Penyelesaian Sengketa dan Konflik; (3)  Memperkuat 
Akses Keadilan pada Bantuan Hukum; (4) Memperkuat Akses Keadi-
lan pada Penguasaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah dan Sum-
ber Daya Alam. Selain itu, secara singkat Strategi Nasional 2016-2019 
ini berfokus pada kelompok masyarakat miskin, atau terpinggirkan, 
yaitu:  Masyarakat, anak-anak, dan perempuan yang: (1) miskin dan/
atau daerah terpencil; (2) dengan disabilitas; dan (3) yang perlindung-
an khusus seperti korban kekerasan, kelompok minoritas, masyara-
kat hukum adat, buruh tani, buruh perkebunan dan nelayan. Dengan 
demikian, Strategi Nasional 2016-2019 memperluas sasaran akses ke-
adilan-termasuk hak atas bantuan hukum- tidak terbatas pada kelom-
pok miskin secara ekonomi, menjadi untuk di wilayah terpencil, pe-
nyandang disabilitas, dan yang membutuhkan perlindungan khusus. 

Sedangkan program terukur yang ditetapkan, yaitu :
1. Program perbaikan kebijakan bantuan hukum yang menga-

komodasi masyarakat miskin dan kelompok rentan
9 Ibid, halaman 6
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2. Program penguatan kapasitas tata kerja, administrasi penye-
lenggaraan, dan penguatan sistem informasi bantuan hu-
kum

3. Program peningkatan kapasitas dan kualitas organisasi ban-
tuan hukum

4. Program pemberdayaan masyarakat terhadap hak-hak hu-
kum dan hak atas bantuan hukum melalui sosialisasi infor-
masi dan pendidikan

Dengan demikian Pemerintah Indonesia -dengan berbagai ke-
kurangannya- terus melakukan berbagai upaya pemenuhan akses ke-
adilan, yang sesuai dengan agenda pembangunan global. 

Meskipun regulasi terkait akses keadilan sangat penting, namun 
ternyata belumlah cukup. Selain jaminan akses keadilan, hal yang ha-
rus dilakukan untuk menyediakan akses keadilan adalah dengan me-
lakukan pemberdayaan hukum (legal empowerment). Karena melalui 
pemberdayaan akan menempatkan kekuasaan hukum di tangan ma-
syarakat/rakyat. Ini membantu seseorang menjalankan hak mereka 
dan mengupayakan pemulihan di setiap dan di semua area yang terke-
na dampak pemberlakuan undang-undang dan kebijakan negara atas 
mereka. 

Pemberdayaan hukum dan bantuan hukum saling terkait erat. 
Pemberdayaan hukum sebagai kemampuan seseorang untuk memaha-
mi, menggunakan dan membentuk undang-undang untuk mendapat-
kan keadilan dan memastikan bahwa kebutuhan dasarnya terpenuhi - 
tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan seorang profesional hukum. 
Namun, akses, ketersediaan professional hukum atau hambatan geo-
grafis menyebabkan kelompok masyarakat paling miskin dan rentan 
tidak mendapatkan bantuan dari seorang profesional hukum. Salah 
satu upaya untuk mengatasi kesenjangan akses dan ketersediaan pro-
fesional hukum dengan kebutuhan hukum masyarakat, adalah dengan 
penyediaan paralegal. Maka peran paralegal dapat membantu mengisi 
kekurangan ketersediaan profesi hukum, sekaligus memberdayakan 
komunitas/masyarakat dimana ia tinggal untuk mengklaim hak-hak 
dasarnya. 
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Sebelum lahirnya UU Bantuan Hukum, istilah Paralegal tidak 
ditemukan dalam satu-pun peraturan perundang-undangan di Indo-
nesia, pengakuan peran mereka dalam memberikan bantuan hukum 
berasal dari komunitasnya sendiri. UU Bantuan Hukum mengakui 
peran paralegal, dosen dan mahasiswa sebagai bagian dari pemberi 
bantuan hukum, yang direkrut dan dididik oleh organisasi bantuan 
hukum10. Setelah UU Bantuan Hukum, sebagian OBH telah merek-
rut paralegal dan melakukan pendidikan paralegal dengan beragam 
bentuk dan tingkatan. Paralegal sendiri telah memberikan bantuan 
hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

Salah satu program dalam Strategi Nasional 2016-2019, adalah 
Peningkatan Kapasitas Organisasi Bantuan Hukum dan Pengemban-
gan Sistem Penilaian Bantuan Hukum Berbasis Kualitas Pelayanan11. 
Salah satu pelaksanaannya adalah disahkannya Permenkumham No-
mor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hu-
kum (Permen Paralegal). Walau Permen Paralegal telah memberikan 
landasan kualifikasi dan wilayah kerja paralegal, namun kerja-kerja 
organisasi bantuan hukum dalam perekrutan, pendidikan/pelatihan 
paralegal,  dan pengawasan kerja-kerja paralegal telah berlangsung se-
belum ketentuan ini disahkan. 

Jaringan LBH Apik memiliki program pelatihan paralegal ting- 
kat dasar dan lanjutan yang telah ajeg dilakukan, dan ditingkat komu-
nitas membangun Sekolah Pelopor Keadilan (SPK). Forum Penga-
da Layanan Komnas Perempuan, membentuk Sekolah Guru Parale-
gal, yang mendidik paralegal di issue kekerasan terhadap perempuan 
dan anak untuk menjadi guru guru di pelatihan paralegal. LBH Jakar-
ta dibawah YLBHI menyelenggarakan pelatihan-pelatihan paralegal 
berbasiskan kasus struktural kepada korban, seperti pelatihan parale-
gal untuk hak kebebasan beragama/berkeyakinan, pelatihan paralegal 
untuk buruh, dan miskin kota. Sementara, LBH Padang, LBH Yog-
yakarta dan LBH Makassar menjadikan pendidikan paralegal sebagai 
bagian dari Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dengan izin dari Dinas 

10 Pasal 9 UU Bantuan Hukum
11 SNAK, halaman 86-87
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Pendidikan setempat.
Namun sayangnya, dari uraian diatas terkait dengan peran pa-

ralegal dalam pemenuhan hak bantuan, sejauh ini belum diketahui 
bagaimana masyarakat mengetahui peran dan fungsi paralegal, meng-
akses layanan paralegal dan menilai kepuasan pelayanan yang diberi-
kan oleh paralegal kepada masyarakat pencari keadilan. Untuk itu, IL-
RC sebagai bagian dari koalisi bersama LBH Jakarta dan ASF, melaku-
kan “Studi Persepsi Masyarakat Pencari Keadilan tentang Peran 
Paralegal dalam Pemenuhan Kebutuhan Hukum”.

1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latarbelakang diatas, penelitian ini untuk menja-

wab rumusan masalah sebagai berikut:
a. Bagaimana persepsi masyarakat pencari keadilan atas peran dan 

layanan paralegal?
b. Bagaimana tingkat kepuasan penerima bantuan hukum atas layan-

an yang diberikan oleh paralegal?
c. Apa sajakah kebutuhan hukum pencari keadilan yang dapat diban-

tu atau didukung oleh paralegal?

1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengeta-
hui persepsi masyarakat pencari keadilan tentang peran paralegal 
dalam pemenuhan kebutuhan hukumnya. 

1.3.2 Tujuan Khusus
a. Mendapatkan data-data yang dapat dipertanggugjawab-

kan sebagai informasi untuk merumuskan strategi pro-
gram pemenuhan akses keadilan dan pengembangan ren 
cana aksi sebagai panduan pelaksanaan kegiatan-kegia-
tan;

b. Menyediakan informasi terukur tentang kondisi terkini 
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dari paralegal berbasis masyarakat;
c. Menggali informasi yang akan membantu program me-

ngembangkan inisiatif-inisiatif  advokasi yang tepat, dan 
berkontribusi terhadap pembaharuan hukum dan kebi-
jakan Paralegal.

1.4 Sistematika Buku 
a. Adanya informasi tentang profil paralegal yang ideal dan kebutu-

han hukum pencari keadilan yang dapat dipenuhi oleh paralegal
b. Adanya rekomendasi strategi program pemenuhan akses keadilan 

dan pembaharuan hukum dan kebijakan paralegal.

1.5 Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Kuantitatif  yaitu data dikumpulkan melalui kuesioner, 
dengan pertanyaan semi terbuka bagi pencari keadilan. Data yang 
dikumpulkan akan difokuskan terutama pada pemahaman dan 
persepsi praktik paralegal, ruang lingkup intervensi mereka dan 
kemungkinan kesenjangan antara kebutuhan keadilan dan layanan 
yang ditawarkan. 

b. Pendekatan Kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan adalah untuk 
memahami pengalaman dan persepsi orang-orang yang didukung 
oleh paralegal. 

1.6 Wilayah Penelitian
Penelitian ini fokus di tiga wilayah yaitu Jakarta, Yogjakarta, 

dan Bali yang menjadi wilayah program.  Sedangkan layanan para-
legal yang diteliti adalah layanan yang diberikan oleh paralegal yang 
telah mendapatkan pendidikan/pelatihan dan supervise dari organ-
isasi bantuan hukum yang terverifikasi dan terakreditasi, dan mewakili 
tipe bantuan hukum yang diberikan yaitu Bantuan Hukum Struktural 
(BHS), Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS) dan Pendidikan 
Hukum Klinis.
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1.7 Sistematika Laporan Penelitian
Laporan Penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab, yang terdiri :
Bab I Pendahuluan, yang menguraikan (i) Latar Belakang 

Penelitian; (ii)  Tujuan Penelitian; (iii) (iv) Hasil Yang Diharapkan; (v) 
Metode Penelitian dan (vi) Sistematika Laporan Penelitian. Bab ini 
menjadi kerangka penelitian secara keseluruhan dalam proses pene-
litian ini 

Bab II Kerangka Normatif  Peran Paralegal Dalam Peme-
nuhan Akses Keadilan Melalui Hak Atas Bantuan Hukum, 
bab ini menganalisa (i) Mendefinisikan Paralegal, (ii) Dinamika Per-
an Paralegal dalam Pemenuhan Akses Keadilan di Indonesia dan (iii) 
Peran Paralegal Dalam UU Bantuan Hukum. Bab ini untuk menentu-
kan penggunaan definisi paralegal yang digunakan dalam penelitian, 
yang akan mempengaruhi tugas dan peran paralegal sebagai pemberi 
bantuan hukum di Indonesia.

Bab III Metodologi Penelitian, yang menguraikan bagaima-
na penelitian ini dilakukan yang terdiri dari (i) Ruang Lingkup Peneli-
tian; (ii) Lokasi-lokasi Penelitian; (iii) Metode Penelitian; (iv) Respon-
den Penelitian dan (iv) Keterbatasan Penelitian. Bab ini untuk mem-
pertanggungjawabkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, 
sekaligus keterbatasan keterbatasannya.

Bab IV  Persepsi Masyarakat Pencari Keadilan Atas Peran 
dan Fungsi Paralegal. Bab ini merupakan hasil dari penelitian yang 
dilakukan, yang terbagi dalam sub bab yaitu (i) Paralegal Dalam Pan-
dangan Masyarakat Pencari Keadilan Kepuasan; (ii) Masyarakat Atas 
Layanan Paralegal; (iii) Karakteristik Ideal Paralegal; (iv) Kebutuhan 
Kebutuhan Hukum Masyarakat Yang Dapat Dibantu Oleh Paralegal, 
dan (v) Penggunaan Teknologi Dalam Mempermudah Akses Infor-
masi Hukum. 

Bab  IV Penutup, yang akan memberikan kesimpulan peneli-
tian dan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan untuk meningkat-
kan akses keadilan melalui paralegal.
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BAB II
Kerangka Konseptual Peran Paralegal 
dalam Pemenuhan Akses Keadilan

2.1 Mendefinisikan Paralegal
Istilah paralegal ditemukan berdasarkan kesamaan istilah dalam 

dunia kedokteran yaitu “paramedic”, yakni seseorang yang bukan 
dokter tetapi mengetahui tentang ilmu kedokteran. Mereka dianta-
ranya adalah mantri, perawat atau bidan. Istilah ini sendiri pertama 
kali dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1968 yang mengartikan 
Paralegal sebagai Legal Assistant yang tugasnya membantu seorang le-
gal yaitu advokat atau notaris dalam pemberian saran hukum kepada 
masyarakat dan bertanggungjawab langsung kepada advokat. 

Sejauh yang dapat dilacak, seminar dan lokakarya tentang para-
legal di Indonesia pertamakali diselenggarakan YLBHI bekerjasa-
ma dengan International Commission of  Jurist (ICT), pada 25 Septem-
ber 1990 dengan tema “Paralegal dan Akses Masyarakat Terhadap 
Keadilan”12 Semiloka ini mengidentifikasikan siapa yang dimaksud 
paralegal, tugas dan fungsi, serta hambatan-hambatan dalam kerja-

12 Laporan seminar dan workshop dapat dibaca di Mulyana W Kusumah (ed), Paralegal 
dan Akses Masyarakat terhadap Keadilan, YLBHI, Jakarta, 1990
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kerja paralegal. Semiloka ini merupakan rangkaian dalam rangka men-
cari metode yang paling cocok untuk dikembangkan di Indonesia, 
setelah sebelumnya pada awal tahun 1990, YLBHI, diundang ke India 
untuk mempelajari soal paralegal13. Berdasarkan hasil semiloka dan 
studi banding tersebut, perkembangan paralegal di Indonesia, tidak 
merujuk kepada pengertian paralegal dalam artian “legal assistant”, 
sebagaimana di Amerika Serikat, melainkan merujuk pada pengala-
man India, yaitu “bekerja di dan untuk kepentingan komunitasnya, 
dengan demikian bertanggungjawab kepada komunitasnya”. 

Ravindran dalam Panduan Pelatihan Untuk Paralegal, mende-
finisikan paralegal dalam konteks yang luas, yaitu : 

“Siapa saja yang memiliki pengetahuan-pengetahuan dasar 
di bidang hukum, baik hukum formal maupun materiil dan kete-
rampilan-keterampilan serta sikap-sikap tertentu dan karenanya 
mampu memberikan pelayanan dan pendidikan hukum kepada 
kelompok-kelompok masyarakat miskin, memberikan bimbin-
gan, melakukan interview dan menginventarisir persoalan-persoa-
lan yang dihadapi masyarakat sehari-hari dalam rangka mendo-
rong dan memperkuat masyarakat untuk mandiri dalam bidang 
ekonomi, sosial dan budaya.”14 

Sedangkan dalam sambutan semiloka, YLBHI mengidentifika-
sikan paralegal sebagai berikut :

“Paralegal jelas bukan pokrol. Mereka juga bukan peng-
acara praktek dan mereka juga bukan Advokat atau konsultan 
hukum dagang. Mereka adalah para pekerja LSM dan pemuka-
pemuka masyarakat yang dengan tulus memfasilitasi pertumbu-
han dan perkembangan masyarakat miskin yang selain menyadari 
potensi-potensi dirinya juga memahami hak-hak dan tanggung-
jawabnya sebagai warga masyarakat. Mereka dapat disebut pula 
sebagai konsultan hukum rakyat yang turut memegang peranan 
dalam menumbuhkan kesadaran hukum yang kritis di kalangan 
masyarakat, terutama masyarakat miskin di Indonesia...”15 

13 LBH Makassar, Panduan Sekolah Paralegal Makassar, Makassar, 2015, hal 9
14 Ravindran, Buku Penuntun Untuk Latihan Paralegal, YLBHI, Jakarta, 1989
15 Mulyana W Kusumah (ed), hal xi
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Definisi tersebut merujuk kepada para pekerja LSM dan pemu-
ka masyarakat yang bekerja untuk kepentingan masyarakat miskin. 
Pengidentifikasian ini dilakukan untuk memperjelas siapa saja yang 
disebut paralegal di Indonesia, dimana masih terdapat perbedaan 
pendapat yang menyamakan paralegal sebagai “pokrol bamboo” (bush 
lawyer)16 dan bukan17. Dalam posisi ini, ditegaskan bahwa paralegal 
bukan pokrol bamboo karena paralegal tidak menjual jasanya kepa-
da masyarakat luas, melainkan bermitra dengan masyarakat miskin18. 
Dengan demikian pekerja LSM termasuk LBH, yang biasa disebut 
dengan Pengabdi Bantuan Hukum (PBH) atau Pembela Umum (PU), 
sepanjang ia belum memiliki ijin praktek beracara, maka posisinya 
adalah paralegal yang bekerja di LBH. Sedangkan pemuka masyarakat 
yang bekerja untuk kepentingan masyarakat miskin, adalah paralegal 
yang bekerja di komunitas.

Berdasarkan posisi itu, diidentifikasikan bahwa ruang lingkup 
kegiatan paralegal pada satu sisi bergerak didalam hubungan-hubung-
an hukum sebagai fungsi yang menjembatani komunitas yang meng-
alami ketidakadilan atau pelanggaran hak-hak asasi manusia dengan 
sistem hukum yang berlaku, sementara disisi lain bergerak didalam 
hubungan-hubungan sosial dalam fungsi-fungsi mediasi, advokasi 
dan pedamping masyarakat. Eksistensi paralegal tidak dikukuhkan 
oleh sebuah legitimasi formal akan tetapi melalui legitimasi sosial19. 
Paralegal awalnya berasal dari para aktivis dan relawan LBH. Selan-
jutnya berkembang yaitu calon paralegal adalah orang-orang yang di-
rekomendasikan warga desa atau komunitas untuk menjalani pelati-
han paralegal baik di dalam maupun di luar kelas.

Definisi paralegal berkembang seperti yang disampaikan Andik 
Hardijanto dalam Kalabahu LBH Semarang (1998) yang mendefinisi-
kan paralegal sebagai :

16 Pokrol Bambu adalah orang-orang yang dilatih oleh Pengadilan Negeri untuk mem-
bantu orang-orang yang berperkara di depan pengadilan negeri (landraad)

17 Yang menyamakan paralegal sebagai pokrol bamboo misalkan adalah Hermien 
Hediati Koewadji dalam makalah Peranan Pendidikan Formal Hukum Dalam Menunjang 
Aktivitas Paralegal, dalam Mulyana (ed), 1991

18 Mulyana W Kusumah (ed), hal 2
19 Ibid, hal xiii
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“Seorang yang bukan sarjana hukum tetapi mempunyai 
pengetahuan dan pemahaman dasar tentang hukum dan hak asasi 
manusia, memiliki ketrampilan yang memadai, serta mempunyai 
kemampuan dan kemauan mendayagunakan pengetahuannya itu 
untuk memfasilitasi ikhtiar perwujudan hak-hak asasi masyarakat 
miskin/komunitasnya”20.  

Dari pengertian tersebut, maka seseorang dapat dikatakan seorang 
paralegal, jika :
a. Bukan sarjana hukum. Seorang paralegal bisa seorang mahasiswa, 

tokoh masyarakat, tokoh agama, buruh, petani, nelayan, ibu rumah 
tangga dan sebagainya.

b. Mempunyai pengetahuan dan pemahaman dasar tentang hukum 
dan HAM. Pengetahuan dan pemahaman hukum dan HAM di-
dapat melalui pelatihan-pelatihan yang diseleng garakan LSM atau 
organisasi bantuan hukum. Peningkatan pengetahuan paralegal 
menjadi tanggungjawab organisasi bantuan hukum;

c. Mempunyai keterampilan yang memadai,
d. Mempunyai kemampuan dan kemauan mendayagunakan pengeta-

huannya. Elemen ini merupakan pembeda apakah seseorang dise-
but paralegal atau tidak. Seorang yang memenuhi elemen 1-3, na-
mun tidak memiliki kemauan untuk menggunakannya untuk ke-
pentingan masyarakat disekitarnya maka tidak dapat dikatakan se-
bagai paralegal;

e. Bertujuan untuk mewujudkan hak-hak asasi masyarakat miskin/
komunitasnya. Elemen ini  menjadi pengikat dan etika paralegal 
dalam bekerja. Setiap aktivitas paralegal harus ditujukan pada pe-
menuhan hak-hak asasi manusia21.

Definisi paralegal, setelah reformasi, salah satunya dapat dite-
mukan dalam Panduan Advokasi Paralegal LBH Jakarta (2010), yang 
mendefinisikan paralegal sebagai :

20 Andik Hardiyanto, Peran Paralegal Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat, ma-
kalah dalam Kalabahu Angkatan VII, LBH Semarang, Semarang, 1998

21 Tandiono Bawor Purbaya, Tugas dan Fungsi Paralegal dalam Pemberdayaan 
Hukum,dalam Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal, LBH Yogyakarta, 2010, hal 199
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“Seseorang yang bukan Advokat, namun memiliki penge-
tahuan dibidang hukum, baik hukum materiil maupun hukum 
acara, dengan pengawasan atau organisasi bantuan hukum, yang 
berperan membantu masyarakat pencari keadilan. Paralegal bi-
sa bekerja sendiri di komunitasnya atau bekerja untuk organisasi 
bantuan hukum atau firma hukum”22.  

Dari definisi tersebut diatas,  terdapat perbedaan pada kata 
kunci “bukan sarjana hukum”, dan “bukan advokat” antara definisi 
yang dikembangkan oleh Andik Hardijanto dan LBH Jakarta. Dalam 
definisi yang dikembangkan oleh Andik Hardijanto, terdapat keko-
songan untuk seseorang yang sudah mendapat gelar sarjana hukum, 
namun belum memiliki ijin praktek sebagai Advokat. Sedangkan un-
tuk kata kunci “bukan Advokat” dapat juga meliputi seseorang yang 
sudah sarjana hukum namun belum memiliki ijin praktek sebagai 
Advokat. Disisi lain, saat ini berkembang program paralegal untuk 
melaksanakan program-program pemerintah, seperti paralegal desa23, 
paralegal gambut24 dan paralegal hutan25.

Dari definisi diatas juga dapat diidentifikasikan jenis paralegal yaitu :
1. Paralegal Berbasis Komunitas
2. Paralegal di atau untuk OBH (LBH/Legal Klinik)
3. Paralegal di atau untuk Kantor Hukum
4. Paralegal sebagai pelaksana program pemerintah

Hakim Mahkamah Agung (MA RI) dalam uji materi Permen 
Paralegal, untuk menemukan pengertian paralegal, mengidentifikasi-

22 LBH Jakarta, Panduan Advokasi Paralegal LBH Jakarta, Kode Etik dan Standar 
Operasional Prosedur, LBH Jakarta, Jakarta, halaman 1

23 Berdasarkan pada dasar hokum Pasal 11 huruf  d Permen Desa PDT dan Transmigra- 
si No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 yang 
menyatakan bahwa Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan 
Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sum- 
ber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahun 
nya, yang diantaranya dapat mencakup “pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi 
paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa”.

24 Pelatihan diselenggarakan oleh Badan Restorasi Gambut (BRG).
25 Pelatihan paralegal hutan difasilitasi oleh Direktorat Penanganan Konflik Tenurial 

dan Hutan Adat (PKTHA), Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
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kan 4 (empat) kata kunci berkaitan dengan paralegal, yaitu:  
1. Seorang “Legal Assistant” yang tugasnya membantu seorang legal 

dalam pemberian, perbuatan atau saran-saran hukum kepada ma-
syarakat dan langsung bertanggung jawab kepada seorang Legal; 

2. Memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang hukum; 
3. Telah mengikuti pendidikan khusus keparalegalan; 
4. Dilakukan supervisi oleh advokat atau badan hukum lainnya26; 

Berdasarkan identifikasi tersebut, Hakim mendefinisikan para-
legal untuk melaksanakan fungsi “membantu” tugas-tugas legal, yaitu 
Advokat. Dengan demikian, putusan Hakim Mahkamah Agung ha-
nya mengidentifikasikan paralegal yang bekerja di atau untuk kepenti-
ngan Advokat baik di OBH ataupun Kantor Hukum, dan tidak meli-
puti pengertian paralegal komunitas atau sebagai pelaksana program 
pemerintah.

2.2 Peran Paralegal Dalam Pemenuhan Akses Keadilan
Pilihan -dalam hal ini melalui YLBHI- yang merujuk ke penga-

laman India, tidak terlepas dari kondisi masyarakat dunia ketiga yang 
masih miskin dan buta hukum, dan sistem pemerintahan yang tidak 
demokratis. Paralegal (di)lahirkan sebagai jawaban ketidakberdayaan 
hukum dan dunia profesi hukum untuk mewujudkan  hak hak asasi 
masyarakat miskin. Sehingga, fungsi paralegal merujuk pada pendapat 
Ravindran adalah untuk  :
1. Memfasilitasi pembentukan organisasi rakyat, sehingga mereka da 

pat menuntut dan memperjuangkan hak hak  mereka
2. Mendidik dan melakukan penyadaran sehingga kelompok masya 

rakat menyadari hak hak dasarnya
3. Melakukan analisis sosial persoalan persoalan yang di hadapi ko-

munitas.
4. Membimbing, melakukan mediasi, dan rekonsiliasi bila tejadi per-

selisihan perselisihan yang timbul di antara anggota masyarakat.

26 Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor  22  P/HUM/2018 PUTU-
SAN Nomor 22 P/HUM/2018
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5. Memberikan bantuan hukum, yaitu memberikan jalan pemecahan 
masalah secepatnya 

6. Membangun jaringan kerja (networking)
7. Mendorong masyarakat mengajukan tuntutan tuntutannya.
8. Melakukan proses dokumentasi, termasuk mencatat secara krono- 

logis peristiwa peristiwa penting yang terjadi di komunitas.
9. Mengkonsep surat surat.
10. Membantu Advokat dengan melakukan penyelidikan penyelidikan 

awal, mewawancarai korban/klien, mengumpulkan bukti-bukti, 
dan menyiapkan ringkasan fakta kasus dan membantu mengonsep 
pembelaan27. 

Selanjutnya peran-peran tersebut, dijabarkan diantaranya oleh 
LBH Jakarta sesuai dengan perkembangan, sebagai berikut: 
1. Memfasilitasi pembentukan organisasi rakyat
 Memfasilitasi dan memotivasi masyarakat untuk mengorganisir 

dirinya dalam menghadapi masalah-masalah mereka, disamping 
membantu mereka untuk membentuk organisasi mereka sendiri

2. Melakukan analisis sosial 
 Dimaksudkan untuk membantu paralegal dan masyarakat agar 

memahami sifat struktural dari perkara sehingga dapat menemu-
kan bagaimana jalan pemecahan terhadap persoalan-persoalan

3. Membimbing, melakukan mediasi (perantara).
 Memberikan bimbingan dan nasehat hukum serta melakukan me-

diasi dalama perselisihan yang timbul di antara anggota masyarakat
4. Jaringan kerja
 Menjalin hubungan kerja dengan organisasi organisasi dan kelom-

pok-kelompok lainnya serta individu-individu (wartawan, peneliti) 
guna mendapat dukungan terhadap masalah masalah yang dihada-
pi masyarakat.

5. Advokasi
 Melakukan advokasi dengan mengangkat persoalan-persoalan 

27 Ravindrant, Buku Penuntun Untuk Latihan Paralegal, Jakarta, YLBHI, 1989
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yangg dihadapi masyarakat ke permukaan, sehingga diperhati-
kan oleh pembuat keputusan dan dapat mempengaruhi keputusan 
mereka. Dalam hal tertentu yang dimungkinkan oleh hukum dan 
peraturan yang berlaku, paralegal dapat mewakili, mendampingi 
dan/atau memberikan bantuan hukum pada msyarakat atau per-
orangan dalam penyelesaian kasus dihadapan pemerintah, penga-
dilan atau forum-forum peradilan lainnya.

6. Mendidik dan melakukan penyadaran
 Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mere-

ka, memberikan informasi tentang hukum-hukum tertentu yang 
dapat melindungi mereka, memberikan informasi mengenai pro-
gram pengembangan dan kesejahteraan masyarakat yang dilak-
sanakan pemerintah dan bagaimana caranya untuk berpartisipasi 
dalam melaksanakan program-program tersebut.

7. Mengkonsep surat surat.
 Membimbing masyarakat untuk membuat surat permohonan, 

pengaduan, pernyataan tertulis, petisi dan surat resmi lainnya 
8. Membantu Advokat Publik
 Bilamana terdapat kasus-kasus yang harus ditanggani seorang Ad-

vokat, paralegal dapat membantu Advokat Publik dalam kegiatan 
pemberian bantuan hukum.

9. Mendampingi masyarakat untuk melakukan aksi protes dan 
audiensi

 Menggerakan masyarakat untuk melakukan aksi protes dan audi-
ensi terhadap tuntutan-tuntutan mereka kepada pemerintah yang 
terkait.

10. Dokumentasi
 Mencatat secara sistemati kronologi peristiwa-peristiwa penting 

dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara dan merekam 
kegiatan-kegiatan yang dilakukan paralegal. Paralegal harus me-
nyimpan arsip-arsip yang menyangkut kasus-kasus yang ditangani 
dan salinan surat-surat penting lainnya yang mempunyai kaitannya 
dengan perkara. Paralegal juga harus membuat pertanggungjawa-
ban keuangan.
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11. Bantuan Hukum
 Memberikan jalan pemecahan awal dan secepatnya dalam hal ter-

jadi keadaan darurat dan melakukan pencegahan awal28.  

Sedangkan untuk paralegal yang menangani kasus “Kekerasan 
Terhadap Perempuan (KTP)”, secara umum memiliki tugas dan fung-
si yang sama, namun paralegal yang bekerja untuk issue KTP dituntut 
untuk lebih peka terhadap kondisi traumatic korban dan keluarganya, 
serta diskriminasi gender yang masih mengakar dalam masyarakat. 
Sehingga peran paralegal untuk kasus KTP bertambah dengan: 
a. Memberikan informasi tentang hukum materiil dan hukum acara 

terkait dengan KTP
b. Mengumpulkan barang bukti dan mengidentifikasikan saksi-saksi 

KTP
c. Menyusun kronologi 
d. Mendiskusikan penyelesaian kasus dengan mengedepankan ke-

pentingan korban
e. Mengantar atau menemani korban melapor ke Aparat Penegak 

Hukum, LBH atau LSM yang memberikan layanan kasus KTP
f. Menjadi penghubung dengan OBH atau LSM yang menangani 

KTP untuk mendapatkan bantuan hukum dan psikososial
g. Mencegah masyarakat di sekelilingnya menghakimi korban
h. Memantau proses penyelesaian KTP oleh aparat penegak hukum29

Peran-peran paralegal yang dirumuskan tersebut tidak dapat 
dilepaskan dari pilihan pendekatan “Paralegal Berbasis Komunitas” 
yang dipromosikan oleh YLBH maupun LBH Apik. Pilihan parale-
gal berbasis komunitas berakar pada suatu kerangka kerja untuk akses 
terhadap keadilan dan HAM, yang berarti bahwa :
(a) Individu atau komunitas masyarakat perlu diberikan pendidikan 

dan informasi tentang hak-hak mereka;
(b) Individu dan komunitas masyarakat ini perlu mengembangkan 

kapasitas untuk menuntut pemenuhan hak-hak mereka; dan
28 LBH Jakarta,op.cit, hlm 5-7
29 Tandiono Bawor Purbaya, op.cit, halaman 208
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(c) Pelanggaran HAM yang meluas dalam suatu masyarakat harus di-
tangani melalui solusi strategis jangka panjang dibanding solusi 
yang hanya ditujukan pada kasus secara individu30. 

Paralegal berbasis komunitas/masyarakat umumnya tinggal a-
tau menjadi bagian dari kelompok-kelompok miskin, minoritas atau 
rentan. Pendekatan paralegal berbasis masyarakat juga berkaitan de-
ngan ‘pendekatan sumberdaya hukum’ yang menitikberatkan pada 
pengetahuan dan ketrampilan hukum dalam masyarakat, serta ‘advo-
kasi pembangunan hukum’ yang terfokus pada penyebab struktural 
ketidakadilan dan pada pemberdayaan masyarakat untuk menangani 
masalah ini. Sehingga layanan bantuan hukum dalam artian layanan 
peradilan hanya menjadi bagian kecil dari tugas dan peran paralegal 
komunitas.

2.3 Peran Paralegal dalam UU Bantuan Hukum
Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam 

Pemberian Bantuan Hukum (Permen Paralegal) disahkan 7 (tujuh) ta-
hun setelah lahirnya UU Bantuan Hukum.  Penerbitan Permen Para-
legal ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa: (a) pemberian Bantu-
an Hukum saat ini belum menjangkau seluruh masyarakat Indonesia 
karena adanya keterbatasan pelaksana Bantuan Hukum sehingga di-
perlukan peran Paralegal untuk meningkatkan jangkauan pemberian 
Bantuan Hukum; (b) untuk memenuhi kualifikasi Paralegal dan pem-
berdayaan Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum31.

Seperti diketahui, secara umum terdapat empat tipe paralegal 
yaitu (1) Paralegal berbasis komunitas/masyarakat ; (2) Paralegal yang 
bekerja untuk atau di OBH; (3) Paralegal yang bekerja untuk atau 
di kantor hukum; dan (4) Paralegal pelaksana program pemerintah. 
Paralegal yang diatur dalam Peraturan Menteri ini adalah “paralegal 
yang melaksanakan pemberian bantuan hukum dan terdaftar pada 

30 OSJI, Paralegal Berbasis Masyarakat, Panduan Untuk Praktisi,Yayasan Tifa, Jakarta, 
2012, halaman 17

31 Bagian pertimbangan Permen Paralegal
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Pemberi Bantuan Hukum”32. Dengan demikian, pada dasarnya Per-
men Paralegal hanya mengatur paralegal yang bekerja untuk atau di 
OBH yang menundukkan diri pada ketentuan UU Bantuan Hukum. 
Sedangkan paralegal berbasis komunitas, ataupun bekerja di/atau di 
OBH atau Kantor Hukum, sepanjang tidak mengikuti verifikasi dan 
akreditasi OBH, ketentuan Permen ini tidak mengikat. Namun, dika-
renakan luas dan beragamnya tipe paralegal, ketentuan ini masih me-
nimbulkan multitafsir terkait peran, fungsi dan pengawasan terhadap 
paralegal.

Permen Paralegal menetapkan kualifikasi Paralegal yaitu:
a. kemampuan memahami kondisi wilayah dan kelompok-kelompok 

kepentingan dalam masyarakat;
b. kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memper-

juangkan hak asasi manusia, dan hak-hak lain yang dilindungi oleh 
hukum; dan

c. keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan du-
kungan terhadap masyarakat lemah untuk mendapatkan haknya33.

Untuk mencapai kualifikasi tersebutm paralegal wajib mengiku-
ti pelatihan yang  diselenggarakan oleh: (a) Pemberi Bantuan Hukum; 
(b) perguruan tinggi; (c) lembaga swadaya masyarakat yang memberi-
kan Bantuan Hukum; dan/atau (d) lembaga pemerintah yang men-
jalankan fungsinya di bidang hukum, setelah mendapatkan persetu-
juan dari BPHN34. Pelatihan Paralegal terdiri dari  ditingkat dasar; 
dan tingkat lanjutan. Selain melalui pelatihan Paralegal, peningkatan 
kualitas paralegal dapat pula melalui pelatihan khusus lain, termauk 
diberikan kewenangan untuk menyusun materi kurikulum paralegal 
untuk menampung kekhasan daerah dan kekhususan ruang lingkup 
kerja OBH.

Dalam Permen Paralegal, ditentukan fungsi paralegal dalam 
memberikan bantuan hukum, yang terbagi kedalam 3 (tiga) layanan, 

32 Pasal 2 Permen Paralegal
33 Pasal 6 Permen Paralegal
34 Pasal 7 Permen Paralegal
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yaitu bantuan hukum litigasi, non litigasi dan perubahan kebijakan:35 

Jenis Bantuan 
Hukum

Tugas/Fungsi

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

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

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

Non Litigasi a. penyuluhan hukum;
b. konsultasi hukum;
c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun 

nonelektronik;
d. penelitian hukum;
e. mediasi;
f. negosiasi;
g. pemberdayaan masyarakat;
h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
i. perancangan dokumen hukum.

Perubahan 
Kebijakan

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

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

c. bekerjasama dengan penyuluh hukum untuk mem-
bentuk dan/atau membina kelompok keluarga sadar 
hukum

35 Pasal 9-11 Paralegal
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BAB III
Metodologi Penelitian

3.1 Ruang Lingkup Penelitian
 Penelitian ini difokuskan pada bantuan hukum yang diberi-
kan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang memilih dan telah 
terakreditasi dalam sistem bantuan hukum negara (UU Bantuan Hu-
kum), yaitu bantuan hukum bertipe BHS, BHGS yang menyasar pada 
perubahan struktur sosial dan Pendidikan Hukum Klinis, yang bersi-
fat lebih konvensional sebagai bentuk pengabdian masyarakat dari 
Pendidikan Tinggi hukum. Dengan demikian, persepsi masyarakat 
dalam penelitian ini adalah persepsi terhadap pengertian dan peran 
paralegal dalam UU Bantuan Hukum dan mereka yang telah meneri-
ma layanan paralegal sesuai ketentuan UU Bantuan Hukum. Sedang-
kan bantuan hukum untuk tujuan perubahan struktur sosial tidak 
menjadi bagian dari penelitian ini. 

3.2 Wilayah Penelitian
 Penelitian ini difokuskan di tiga wilayah yaitu DKI Jakarta, DI 
Yogjakarta, dan Bali yang menjadi wilayah program. Sedangkan laya-
nan paralegal yang diteliti adalah layanan yang diberikan oleh parale-
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gal yang telah mendapatkan pendidikan/pelatihan dan supervisi dari 
organisasi bantuan hukum dan mewakili type bantuan hukum yang di-
berikan yaitu BHS, BHGS dan Pendidikan Hukum Klinis. Dengan 
demikian, paralegal yang menjadi subyek penelitian, yaitu:

No Nama LBH Lokasi Type Akreditasi

1. Paralegal LBH Jakarta DKI Jakarta BHS B

2. Paralegal LBH Apik Jakarta DKI Jakarta BHGS C

3. Paralegal LBH Bali Bali BHS C

4. Paralegal LBH Apik Bali Bali BHGS C

5. Paralegal LKBH UII DI Yogyakarta CLE C

6. Paralegal LBH Yogyakarta Yogyakarta BHS C

3.3 Metode Penelitian
Untuk memberikan analisis praktik dan persepsi yang aku-

rat dan relevan seputar layanan yang diberikan oleh paralegal, dalam 
penelitian ini digunakan dua jenis kerangka analitis yaitu : (1) Anali-
sis hukum yang akan menganalisis kerangka hukum, jenis masalah 
hukum, dan praktik profesional hukum; dan (2) Analisi sosio-politik 
yang akan menganalisis persepsi dan praktik para pelaku, pembagian 
kekuasaan, konteks umum, hubungan antara layanan, dan kebutuhan 
pencari keadilan.

a. Pendekatan Kuantitatif  
Informasi yang akan dikumpulkan melalui kuesioner, dengan 

pertanyaan semi terbuka bagi pencari keadilan. Data yang dikum-
pulkan akan difokuskan terutama pada pemahaman dan persepsi 
praktik paralegal, ruang lingkup intervensi mereka dan kemungki-
nan kesenjangan antara kebutuhan keadilan dan layanan yang dita-
warkan. Wawancara akan dilakukan di masing-masing daerah me-
lalui staf  dari organisasi mitra (bukan paralegal) terhadap 80 pen-
cari keadilan, yang terdiri dari 10 orang masyarakat penerima lang-
sung layanan paralegal dan 70 orang masyarakat yang tidak mene-
rima langsung layanan paralegal. Sehingga responden seluruhnya 
berjumlah 480 subyek
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b. Pendekatan Kualitatif 
Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk memahami “per-

jalanan keadilan” seseorang yang mencoba menyelesaikan masalah 
hukum melalui dukungan paralegal. Dalam hal ini, informasi yang 
dikumpulkan adalah untuk memahami pengalaman dan persepsi 
orang-orang yang didukung oleh paralegal. Pendekatan kualitatif, 
melalui 3 cara pengumpulan data, yaitu : (i) Wawancara semi-ter-
struktur individual kepada pemimpin OBH, perwakilan kelompok 
minoritas, dan orang kunci di setiap wilayah; (ii) Diskusi kelompok 
terarah, termasuk tokoh masyarakat atau anggota kelompok mi-
noritas di setiap wilayah; (iii) Workshop untuk mengumpulkan mi-
tra dan pemangku kepentingan bantuan hukum di setiap wilayah 
akan membahas temuan pertama dan akan merekomendasikan ren 
cana tindak lanjut dari hasil peelitian. Pendekatan partisipatif  ini 
ini akan memastikan untuk tetap berada di jalur yang telah ada, 
dan akan memungkinkan fleksibilitas sesuai dengan kebutuhan se-
tiap wilayah.     

3.4 Responden Penelitian
Responden yang akan menjadi sampel penelitian sebagai berikut :
• Setiap organisasi memilih 10 orang yang telah dibantu langsung 

oleh paralegal dengan profile berdasarkan kriteria, lima kriteria 
yang berbeda satu dengan yang lain.

• 5 kriteria tersebut adalah usia, wilayah geografis (kota/pinggiran 
kotan/desa), jenis kelamin, agama dan tingkat pendidikan 

• Mencampur kriteria-kriteria yang ada sebanyak banyaknya (misal-
kan : anak muda muslim, perempuan, tinggal di desa, dan perem-
puan tua, kristen, tinggal di kota) 

Peneliti akan melakukan wawancara menggunakan kuesioner 
terhadap 10 orang tersebut, selanjutnya dari masing-masing kriteria, 
peneliti akan melaakukan wawancara ke 7 (tujuh) tetangga dari penca-
ri keadilan. Sehingga, di setiap wilayah terdapat 80 masyarakat pencari 
keadilan yang diwawancarai. Keseluruhan responden survey berjum-
lah adalah 480 responden.
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3.5 Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini berdasarkan ruang lingkup dan metode penelitian 

memiliki keterbatasan-keterbatasan yaitu :
a. Hanya menjangkau masyarakat pencari keadilan yang bera-

da atau berelasi dengan paralegal dibawah pengawasan dan 
supervisi 6 (enam) OBH yang telah terakreditasi dan terve-
rifikasi dalam system bantuan hukum nasional.

b. Hanya untuk 3 (tiga) lokasi yaitu Jakarta, Yogyakarta dan 
Bali berdasarkan area kerja dari OBH yang menjadi sample 
penelitian. 

Namun demikian, hasil penelitian ini dapat menggambarkan 
karakteristik ideal paralegal yang memberikan kepuasan kepada ma-
syarakat pencari keadilan, dan kebutuhan-kebutuhan hukum yang 
dapat dipenuhinya. Dari gambaran ini, para pemangku kepentingan 
dapat merumuskan rancangan program sesuai dengan harapan ma-
syarakat pencari keadilan.
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BAB IV
Persepsi Masyarakat Pencari Keadilan 
atas Peran dan Fungsi Paralegal dalam 
Pemenuhan Akses Keadilan Melalui 
Hak Bantuan Hukum

4.1 Pandangan Masyarakat terhadap Istilah Paralegal
Istilah paralegal diperkirakan muncul dari tahun 1970an dan 

mulai digunakan di Indonesia pada tahun 1990an, dan pengakuan 
peran mereka dalam memberikan bantuan hukum berasal dari komu-
nitasnya sendiri. Barulah melalui UU Bantuan Hukum istilah dan pe-
ran paralegal diakui sebagai salah satu pemberi bantuan hukum selain 
Advokat, dosen dan mahasiswa. 

Walau istilah ini diperkirakan sudah ada sejak tahun 1970an, na-
mun mayoritas responden yaitu 354 atau 74 % responden mengaku 
tidak mengetahui “apa yang dimaksud dengan paralegal”. Hanya 126 
atau 26% responden yang mengetahui apa yang dimaksud dengan 
paralegal. Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi tingginya 
ketidaktahuan masyarakat atas  istilah paralegal, yaitu :
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1. Kebijakan Paralegal Masih Baru
UU Bantuan Hukum dan peraturan pelaksananya baru selesai 

disusun dan berlaku efektif  pada tahun 2013, dan untuk parale-
gal sendiri diatur melalui Permen Paralegal. Sebelumnya, tidak ada 
satu aturan pun yang menggunakan istilah paralegal. Keberadaan 
paralegal muncul secara organik dalam masyarakat tanpa adanya 
kerangka hukum. Dengan demikian, istilah ini masih merupakan 
istilah baru dalam sistem hukum di Indonesia. Sehingga dapat di-
pahami jika istilah paralegal belum dikenal secara meluas di kala-
ngan masyarakat.

2. Tidak dikenal dalam komunitas hukum
Istilah paralegal tidak diperkenalkan dalam kurikulum fakultas 

hukum, sehingga komunitas hukum saat ini tidak mengetahui-
nya. Hal ini mempengaruhi muncunya daya tolak dari profesi hu-
kum seperti Advokat, Polisi dan Hakim terhadap peran dan fungsi 
paralegal.

3. Bukan berasal dari Bahasa Indonesia
Istilah paralegal diciptakan pada tahun 1960an di Amerika Seri-

kat untuk memperluas layanan bantuan hukum. Menurut Zairin 
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Harahap, istilah paralegal bukanlah istilah yang berasal dari Ba-
hasa Indonesia, melainkan dari istilah ‘’para” dan “legal” dari Ba-
hasa Inggris. Istilah ini digunakan secara langsung, tanpa mencari 
padanan dalam Bahasa Indonesia, atau menggunakan istilah yang 
sudah ada, sehingga secara tidak langsung membangun ketidak-
nyaman masyarakat. Lebih lanjut, Zairin menyatakan :

“ ...kalau ada istilah “hukum” nya didalam masyarakat ada 
konotasi kurang positif, seolah-olah ada perselisihan atau perteng-
karan. Sedangkan istilah pendamping lebih soft, lebih bersahabat, 
tidak harus ada perselisihan. Kita kan melakukan pendampingan 
kan tidak harus ada konflik.  Jadi kalau memakai istilah paralegal, 
ada rasa tidak nyaman, karena hal ini tidak lepas dari budaya ma-
syarakat yang tidak suka berkonflik”36. 

Pendapat Zairin ini tidak dapat dilepaskan dari kultur, khusus-
nya etnis Jawa dalam menyelesaikan permasalahan yang mengede-
pankan musyawarah, agar kerukunan dalam masyarakat tetap terja-
ga. Hukum dipersepsikan dengan polisi, hakim atau penjara dalam 
pengalaman bangsa Indonesia adalah hal yang tidak menyenang-
kan, merepotkan dan tidak mampu memenuhi rasa keadilan. Per-
sepsi dan pengalaman 32 tahun dibawah rejim Orde Baru, menja-
dikan masyarakat lebih memilih sedapat mungkin tidak berurusan 
dengan  hukum, termasuk dimana hukum menjadi salah satu alat 
refresif  untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto.

4. Beragamnya Istilah Serupa Paralegal
Sebelum digunakannya istilah paralegal, sejumlah istilah telah 

digunakan didalam masyarakat dan peraturan perundang-undang 
an untuk merujuk kepada peran seseorang dalam membantu se-
seorang yang berhadapan dengan hukum. Istilah “pekerja sosial”37 

36 Wawancara dengan Zairin Harahap
37 Pasal 22 UU PKDRT dengan tugas: (a) melakukan konseling untuk menguatkan 

dan memberikan rasa aman bagi korban;(b) memberikan informasi mengenai hak-hak korban 
untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari 
pengadilan; (c) mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan (d) 
melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak 
kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
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dan “relawan pendamping38” terdapat dalam UU Penghapusan Ke 
kerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), istilah “pendamping 
lainnya” terdapat dalam UU Penghapusan Tindak Pidana Perda-
gangan Orang (PTPPO) yang berperan untuk mendampingi sak-
si dan/atau korban selama proses penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan39, dan istilah “pendamping lain-
nya” dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berperan un-
tuk mendampingi saksi/korban anak dalam pemeriksaan40. De-
ngan demikian, sebelum UU Bantuan Hukum terdapat 3 (tiga) 
istilah yaitu: (1) pekerja sosial, (2) relawan pendamping; dan (3) 
pendamping, untuk seseorang yang memberikan bantuan kepada 
saksi dan/atau korban atau memfasilitasi klaim pemenuhan hak-
hak saksi/korban dalam sistem peradilan selain Advokat. Penggu-
naan istilah ini lebih banyak digunakan dan dikenal di lingkup ker-
ja-kerja LBH Apik yang mendampingi korban kekerasan terhadap 
perempuan dan anak. Istilah ini juga telah dikenal baik oleh aparat 
penegak hukum41.

Di lingkungan LBH YLBHI, misalnya terdapat istilah Asisten 
Bantuan Hukum (ABH) – sebelumnya Asisten Pembela Publik 
(APP) untuk seseorang yang bertugas dan berfungsi sebagai asis-
ten dari Pembela Publik. Dalam bekerja, mereka memperkenal-
kan diri sebagai Pengabdi Bantuan Hukum yang lekat dengan or-
ganisasi bantuan hukumnya. Mereka tidak memperkenalkan diri 
sebagai paralegal karena mereka memiliki fungsi dan peran yang 
berbeda dengan paralegal berbasis komunitas yang dibina oleh or-
ganisasi tersebut. Sedangkan di LKBH Fakultas Hukum UII,  ma-
hasiswa dan seseorang yang belum menjadi Advokat disebut de-

38 Pasal 23 UU PKDRT dengan tugas: (a). menginformasikan kepada korban akan 
haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;(b) mendampingi korban 
di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing 
korban untuk secara objektif  dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang 
dialaminya;(c) c. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa 
aman didampingi oleh pendamping; dan (d) memberikan dengan aktif  penguatan secara 
psikologis dan fisik kepada korban

39 Pasal 35 UU PTPPO
40 Pasal 58 ayat (3) UU SPPA
41 Wawancara dengan Siti Marzuma
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ngan Pembela Umum (PU)  dan ketika berhadapan dengan klien 
untuk memberikan bantuan hukum me-reka tidak menyatakan di-
ri sebagai paralegal tetapi sebagai Pembela Umum LKBH UII. Ji-
ka mengacu pada definisi UU bantuan hukum, mahasiswa/lulusan 
fakultas hukum yang belum diangkat sebagai advokat dapat dika-
tegorikan sebagai paralegal.  

Selain itu, di Indonesia telah dikenal istilah “pokrol bamboo”, yai-
tu seseorang yang orang-orang yang dilatih oleh Pengadilan Neg-
eri untuk membantu orang-orang yang berperkara di depan pen-
gadilan negeri (landraad) berdasarkan Staatblaad 1927-496 tentang 
Peraturan Bantuan dan Perwakilan  para Pihak dalam Perkara Per-
data di Pengadilan Negeri. Dalam perkembangannya pengacara 
praktek ini digambarkan berlaku culas, pandai memutarbalikkan 
fakta, hingga piawai bersilat lidah saat menjadi wakil para tuan ta-
nah di desa-desa melawan petani kecil. Pokrol kemudian merujuk 
juga pada kiasan untuk orang yang pandai berdebat namun tidak 
memiliki dasar, keras kepala dan tidak mau mengalah. Tak hanya 
itu, pokrol bambu juga seringkali melakukan bantuan lobi yang ti-
dak menerapkan pengetahuan hukum. Terlebih lagi, ia juga mu-
lai mengkomersialisasikan bantuan hukum yang diberikan kepada 
rakyat. Dengan memanfaatkan hubungan yang mereka miliki den-
gan pejabat pemerintah dan rakyat yang buta hukum, ia meraup 
keuntungan pribadi atas nama bantuan hukum42. Walau telah di-
hapus, namun istilah ini dan prilakunya masih lekat dikenal oleh 
masyarakat.

Hal ini jelas menunjukkan beragamnya konsep mengenai para-
legal, baik konsep paralegal yang sudah berkembang di masyarakat 
dengan berbagai penyebutan yang berbeda, konsep baru menge-
nai paralegal sebagai akibat pelaksanaan UU bantuan hukum dan 
juga konsep paralegal sebagai bagian dari sejarah masa lampau. 
Oleh karena itu, penyebutan paralegal sangat membingungkan ba-
gi publik. Terkait dengan sebutan lain untuk paralegal Zairin Ha-

42 Haris Prabowo, Fredrich Yunadi adalah Pokrol Bambu yang Bengkok: Sebuah Analisis 
Historis Advokat, https://muntahanpikiran.wordpress.com/author/muntahanpikiran/, 27 
Januari 2019
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rahap, lebih cenderung menggunakan istilah “pendamping”, selain 
karena lebih dipahami oleh masyarakat, tidak berkonotasi memi-
liki masalah hukum, juga karena bisa mencakup seluruh kategori 
pemberi bantuan hukum yang ada. Lebih lanjut: 

“Disisi lain untuk kalangan hukum, agak canggung atau 
malu untuk menggunakan istilah paralegal, khususnya untuk yang 
sudah sarjana hukum. Mereka pada posisi yang ‘nanggung’, advo-
kat belum..., mahasiswa atau masyarakat juga bukan. Kalau kita di 
depan Advokat mengaku paralegal, maka ia akan merasa malu, ju-
ga Advokat kemungkinan akan memandang rendah. Kalau istilah 
pendamping hukum, semua akan bisa masuk ke dalamnya, baik 
mahasiswa, sarjana hukum bahkan advokat sendiri”43. 

5. Paralegal Dikenal di Komunitasnya Saja
Pembentukan paralegal pada setiap organisasi berbeda satu sa-

ma lain. LBH YLBHI dalam hal ini LBH Jakarta dan LBH Yo-
gyakarta membentuk paralegal berdasarkan komunitas sektoral 
seperti petani, nelayan, miskin kota, buruh, pedagang kaki lima 
dll melalui serangkaian pendidikan hukum, agar komunitas me-
nyadari dan memperjuangkan hak-haknya. Paralegal beririsan den-
gan organisasi rakyat atau paguyuban yang dibentuk untuk menye 
lesaikan kasus-kasus struktural yang dihadapi. Sementara, pem-
bentukan paralegal di LBH Apik Bali melalui pelatihan berdasar-
kan kelompok sasaran, seperti paralegal mahasiswa, atau paralegal 
pemangku adat. Sedangkan LBH Apik Jakarta, pelatihan parale-
gal selain berbasiskan kelompok seperti ibu rumah tangga, pekerja 
seks dan pekerja rumah tangga, juga membangun Posko Paralegal 
di wilayah wilayah dimana paralegal bertempat tinggal. 

Untuk paralegal yang berbasis komunitas dan kasus, maka ke-
hadiran paralegal akan berguna untuk komunitasnya saja, yang be-
lum tentu peran dan fungsinya diketahui di wilayah paralegal ber-
tempat tinggal. Misalkan, seorang buruh yang telah dididik, mema-
hami hak-hak buruh, dan membantu buruh lainnya dalam mem-
perjuangkan hak-haknya, mungkin hanya dikenal sebagai paralegal 

43 Wawancara dengan Zairin Harahap
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di serikat buruhnya, atau di komunitas buruh, namun belum tentu 
pengetahuan dan ketrampilannya diketahui oleh tetangga-tetangg-
anya. Sehingga menjadi menjadi hal wajar, jika masyarakat di seki-
tar tempat tinggalnya belum mengetahui istilah dan perannya se-
bagai paralegal. 

6. Kurangnya Sosialisasi Istilah Paralegal
Seluruh responden menyatakan selain hal-hal tersebut diatas, 

factor yang menyebabkan istilah paralegal tidak dikenal adalah 
kurangnya sosialisasi tentang paralegal, baik di tingkat komunitas, 
aparat penegak hukum maupun di lembaga pemerintahan. Istilah 
paralegal menjadi “kalah tenar” dibandingkan istilah lain yang su-
dah ada sebelumnya.

7. Paralegal Tidak Memperkenalkan Diri Sebagai Paralegal
Selain faktor-faktor luar, tidak dikenalnya istilah paralegal oleh 

masyarakat juga disebabkan paralegal sendiri tidak memperkenal-
kan dirinya sebagai paralegal saat memberikan layanan bantuan 
hukum. Hal ini dipengaruhi ketrampilan dalam memberikan nasi-
hat atau penyadaran hukum paralegal sendiri, budaya untuk tidak 
menonjolkan diri dan tidak masuk dalam SOP Penerimaan Kon-
sultasi Hukum. Paralegal yang bekerja di LBH, akan lebih mem-
perkenalkan diri sesuai penamaan jabatan fungsional di lembaga 
masing-masing. Seperti Pembela Umum (PU), Asisten Bantuan 
Hukum (ABH), Asisten Advokat atau Mahasiswa, walau dalam 
konteks UU Bantuan Hukum posisinya adalah paralegal.

Walau 74% responden tidak mengetahui istilah paralegal, ke-
tika diberikan penjelasan mengenai pengertian paralegal, dan apakah 
memiliki istilah atau sebutan lain, 282 atau 80%  responden tetap me-
nyatakan tidak tahu nama lain atau sebutan lain untuk mendeskripsi-
kan paralegal, dan 72 atau 20% responden mengetahui sebutan lain 
untuk paralegal.

Dari 72 atau 20% responden yang menyatakan memiliki sebu-
tan lain untuk paralegal, menyatakan: “memanggilnya dengan nama-
nya langsung” sebanyak 43 atau 72% responden dan memiliki “se-
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butan lain” sebanyak 29 atau 28% responden untuk seseorang yang 
membantu masyarakat dalam menghadapi masalah hukum. 

Masyarakat lebih mengenal paralegal dengan merujuk pada 
seseorang di komunitasnya dibenarkan oleh LBH Yogyakarta. Ada 
dua cara masyarakat mengenal peran dan fungsi paralegal yaitu: (1) 
Memanggil berdasarkan namanya yang dipercayai komunitas untuk 
membantu penyelesaian masalah, ungkapannya misalkan “Ono kasus 
neng ibu kae….” (Jika ada masalah ke Ibu itu saja) atau (2) Mengenal-
nya sebagai penghubung dengan LBH. Misalkan dengan ungkapan: 
“Kui melu sekolah (paralegal-pen). Kedua cara tersebut merujuk kepada 
nama seseorang, bukan identitasnya sebagai paralegal. Misalkan, Ibu 
Yuliani di Yogyakarta mengenal Ibu Widi -paralegal LBH Yogyakar-
ta- karena Ibu Widi adalah orang yang suka membantu di wilayahnya 
bukan mengenalnya sebagai paralegal.

Paralegal lebih dikenal dengan namanya, disebabkan karena 
mereka tidak mendeklarasikan diri sebagai paralegal di komunitas 
atau wilayahnya. Hal ini dikarenakan paralegal adalah pekerjaan suk-
arela, dan mereka memiliki fungsi atau pekerjaan lain, seperti Ketua 
RT/RW, Ibu Rumah Tangga, Kader Kesehatan atau ASN. Paralegal 
akan lebih mengutamakan pekerjaan, dan jika paralegal menempati 
jabatan didalam masyarakat maka akan lebih mudah untuk menjalan-
kan fungsi paralegal. Seperti di Bali, masyarakat akan lebih mengenal 
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paralegal sebagai pengurus Adat timbang sebagai paralegal, walaupun 
Ibu Widi dan pengurus adat telah mengikuti pendidikan paralegal dan 
bekerja dibawah supervise LBH. 

Seorang paralegal tidak mendeklarasikan diri ke komunitasnya, 
didasarkan pada nilai dalam etika Jawa, yaitu nilai “ewuh pakewuh44”, 
“aja rumangsa bisa, nanging bisa rumangsa”45 yang jika dilanggar akan dini-
lai sebagai orang yang tidak sopan atau tidak beradab. Berdasarkan ni-
lai-nilai tersebut, maka tidak bisa memaksakan paralegal mendeklara-
sikan diri sebagai “paralegal” ke komunitasnya atau wilayah tempat 
tinggalnya. Penggunaan paralegal sebagai identitas hanya digunakan 
ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum dan aparat pemer-
intahan.

Selain mengenali paralegal dengan menyebut namanya lang-
sung, responden memiliki panggilan lain yang digunakan, yaitu :

 Dari penyebutan sebutan untuk seseorang yang memiliki pe-
ngetahuan/ketrampilan hukum dari responden memperlihatkan ma-
syarakat masih menggunakan istilah lawyer atau konsultan hukum, 

44 ewuh pekewuh atau sungkan adalah manifestasi dari kaidah dasar kehidupan masyarakat 
Jawa. Bentuk perasaan ketidakenakan yang hampir menyerupai rasa sungkan, dengan adanya rasa 
tersebut maka seseorang akan merasa khawatir jika perilaku atau ucapannya akan menyinggung 
atau membuat seseorang akan menjadi tersinggung.

45 Ungkapan ini merupakan nasihat agar seseorang tumbuh menjadi sosok yang rendah 
hati, stidak tumbuh menjadi sosok yang tinggi hati atau sombong. Dalam kehidupan masyarakat 
Jawa, dididik agar seseorang harus tetap bersikap untuk menahan diri dan tidak terdorong untuk 
menonjolkan dirinya sendiri (tidka dibenarkan untuk bersikap unjuk gigi).
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walau paska pemberlakuan UU Advokat seluruh istilah telah diganti 
menjadi “Advokat”. Demikian juga, penyebutan Tim Sukses -Kasus-, 
Ketua Penggerak PKK, Pengurus Organisasi Rakyat, Pedamping 
memperlihatkan bahwa tugas dan fungsi paralegal masih sulit dibe-
dakan dengan tugas dan fungsi lain yang ada di komunitasnya. Se-
dangkan untuk paralegal-staff  yang belum Advokat- yang bekerja di 
kantor LBH dikenal berbagai sebutan yaitu Asisten Bantuan Hukum 
(ABH), Pengabdi Bantuan Hukum (PBH), Asisten Pembela Umum 
(ASPU), Pembela Umum (PU), Relawan, atau Magang sesuai struktur 
organisasi masing-masing. 

Akibat kurang dikenalnya istilah dan peran fungsi paralegal, 
maka terjadi penolakan paralegal oleh Kepolisian dan Hakim. Peno-
lakan oleh Kepolisian, karena umumnya polisi meminta surat kuasa 
sepertihalnya Advokat. Untuk hal ini LBH Jakarta memberikan “Su-
rat Tugas Pedampingan” kepada paralegal komunitas, sehingga me-
miliki legitimasi untuk mendampingi Tersangka atau Saksi di Kantor 
Kepolisian. Sementara, di jaringan LBH Apik, selain menggunakan 
istilah “pendamping”, kartu identitas dan surat tugas diberikan kepa-
da paralegal untuk mendampingi saksi/korban.

Selain penolakan dari kepolisian, penolakan paralegal terjadi 
dalam MoU antara Fakultas Hukum UII dan Pengadilan Negeri di DI 
Yogyakarta. Paralegal dalam hal ini adalah Pembela Umum (PU) yai-
tu mahasiswa dan sarjana hukum yang belum memiliki ijin Advokat. 
Klausula paralegal sebagai salah satu pemberi bantuan hukum ditolak, 
namun melalui negosiasi bahwa jika peran paralegal ditolak maka ke-
beradaan Posbakum46 di Pengadilan Negeri tidak ada gunanya karena 
kepentingannya adalah untuk memperluas akses keadilan. Hasilnya, 
ada yang disepakati paralegal sebagai pemberi bantuan hukum masuk 
kedalam MoU, ada yang tidak. Untuk Pengadilan Negeri yang sudah 
memiliki MoU, maka paralegal LKBH FH UII boleh beracara dengan 
nama LKBH FH UII. 

46 Posbakum = Pos Bantuan Hukum di pengadilan negeri/agama, yang dibentuk 
kerjasama antara organisasi Advokat, LKBH Kampus dan LBH yang pembiayaannya berasal 
dari Mahkamah Agung
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Memperkenalkan Paralegal Bukan “Parabegal”
Meskipun berbagai konsep paralegal sudah muncul secara or-

ganik di masyarakat, belum dikenalnya sistem paralegal oleh masyara-
kat menjadi pekerjaan rumah tersendiri karena akan berkaitan lang-
sung dengan perluasan akses keadilan melalui bantuan hukum untuk 
masyarakat miskin dan rentan. Seluruh stakeholder yang ditemui me-
nyatakan pentingnya sosialisasi terkait peran, tugas dan fungsi parale-
gal dalam memberikan bantuan hukum. 

Pengenalan tugas dan fungsi paralegal di dalam masyarakat, ti-
dak dapat dibebankan kepada Pemerintah -dalam hal ini BPHN- sa-
ja, karena terdapat perbedaan pengertian paralegal antara pemerintah 
ataupun antar OBH sendiri, dan metode pendekatan dalam mem-
berikan bantuan hukum setiap OBH bersifat unik. Dalam konteks 
survey ini, misalkan terdapat metode BHS, BHGS dan Pendidikan 
Hukum Klinik yang memiliki cara kerja berbeda satu sama lain. LBH 
YLBHI dan LBH Apik memandang sosialisasi peran dan tugas para-
legal merupakan hal penting karena paralegal dalam konteks BHS dan 
BHGS adalah paralegal komunitas yang harus membantu menyele-
saikan kasus komunitasnya. Siti Marzuma, Direktur LBH Apik Jakar-
ta, menyatakan pentingnya sosialisasi:

“...karena paralegal bekerja di komunitasnya, paralegal ada 
di tengah-tengah masyarakat maka masyarakat harus tahu siapa 
paralegal di komunitasnya, sehingga masyarakat tahu kemana ke-
tika ada masalah hukum, apa saja yang bisa dibantu oleh para-
legal.Karena menyandang peran paralgel tidaklah mudah karena 
seseorang harus mendapatkan  pelatihan-pelatihan, dan pengeta-
huannya harus digunakan untuk kepentingan komunitasnya.”

Sosialisasi paralegal juga untuk membedakan dengan tugas 
“Kader PKK”, “pendamping kesehatan” atau yang lainnya. Mere-
ka sama-sama ada di komunitas, tapi mereka tidak paham ten-
tang hukum, sedangkan paralegal memiliki pegetahuan dan kete-
rampilan spesifik dibidang hukum. Misalkan, pendamping kese-



38 PARALEGAL BUKAN “PARABEGAL”
STUDY PERSEPSI MASYARAKAT PENCARI KEADILAN TENTANG PERAN PARALEGAL DALAM PEMENUHAN AKSES KEADILAN MELALUI HAK BANTUAN HUKUM

hatan sangat paham tentang kesehatan masyarakat dan bagaima-
na mengakses layanan kesehatan, tapi belum tentu ia memahami 
masalah hukumnya47.

Selain untuk mempermudah akses masyarakat dalam mendapat-
kan bantuan hukum, menurut Alghifari Al-Aqsa, Direktur LBH Ja-
karta, sosialisasi peran dan tugas paralegal di komunitas adalah untuk 
memastikan paralegal tidak menjadi profesi baru dan kontraproduk-
tif  dengan tujuan pemenuhan bantuan hukum. Lebih lanjut, ia me-
nyampaikan sebagai berikut :

“Walau beririsan dengan pimpinan organisasi/komuni-
tas, ada perbedaan tugas antara pimpinan organisasi rakyat den-
gan paralegal. Paralegal memiliki tugas yang spesifik. Dari mu-
lai pendampingan di Kepolisian, non litigasi sampai dengan 
pendampingan di instansi pemerintah. Fungsi fungsi yang beriri-
san ini dikuatirkan bisa membuat “kabur” mana paralegal,  mana 
pimpinan organisasi atau aktivis di komunitas. Supaya tidak ter-
jadi penyalahgunaan di komunitas ketika ada peran-peran tertentu 
yang diberikan kepada sesesorang. Masyarakat harus mengetahui 
apa saja fungsi paralegal, dibayar atau tidak, ada kode etik atau ti-
dak. LBH Jakarta sudah memiliki kode etik paralegal. Ini juga kri-
tik kepada pemerintah karena belum ada definisi paralegal dan 
kode etik paralegal, sehingga rentan disalahgunakan”48. 

Sosialisasi dengan penekanan bahwa paralegal bukanlah pro-
fesi/pekerjaan sehingga tidak dapat menjadikan masalah hukum di 
komunitasnya sebagai komoditas untuk keuntungan pribadi, menja-
di perhatian khusus selama survey dilakukan. Adanya nomenklatur 
paralegal dalam UU Bantuan Hukum menjadikan paralegal tumbuh 
subur, namun hal ini tidak dibarengi ketaatan kepada ketentuan bah-
wa paralegal direkrut dan berada dibawah pengawasan OBH dan ad-
anya kode etik yang harus dijalankan oleh paralegal dan OBH sendiri. 
Didalam setiap diskusi ataupun wawancara di Yogyakarta muncul is-
tilah “parabegal”49 untuk merujuk kepada paralegal yang melakukan 

47 Wawancara dengan Siti Marzuma
48 Wawancara dengan Alghifari Al-Aqsha
49 Parabegal adalah perampas kendaraan bermotor dengan menggunakan kekerasan di 

tengah jalan.
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pemerasan kepada para pencari keadilan atau untuk mencari keuntu-
ngan dari kasus hukum yang ada di dalam masyarakat. Munculnya is-
tilah ini menjadi kekhawatiran peran dan fungsi paralegal yang tidak 
terkontrol, khususnya di wilayah-wilayah perdesaan yang akan kontra-
produktif  dengan tujuan awal pengakuan paralegal sebagai pemberi 
bantuan hukum.

Penekanan bahwa paralegal dilarang mencari keuntungan dari 
kasus di komunitasnya, harus diimbangi dengan SOP penanganan 
kasus oleh paralegal, termasuk pola pembiayaannya. LBH Jakarta 
merancang pembiayaan operasional paralegal ditanggung oleh ko-
munitasnya atau Organisasi Rakyat (OR) sehingga ada tanggungja 
wab dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan kasus komunitasn-
ya. LBH Apik Jakarta jika tersedia anggaran memberikan biaya peng-
gantian transportasi ketika paralegal memberikan pendampingan ke 
lembaga layanan atau penegak hukum. Sedangkan LKBH FH UII 
mendapatkan alokasi anggaran dari Fakultas Hukum untuk paralegal 
(Pembela Umum) dalam bentuk tunjangan transportasi. 

4.2 Akses Bantuan Hukum Melalui Paralegal
Untuk mengetahui sejauhmana masyarakat mendapatkan layan-

an bantuan hukum dari paralegal, survey menanyakan apakah pernah 
dibantu oleh paralegal dalam satu tahun terakhir. Dari 480 responden, 
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329 atau  69% responden menyatakan tidak pernah mendapatkan la-
yanan bantuan hukum dari paralegal. Hanya 151 atau 31% responden 
yang menyatakan pernah mendapatkan layanan bantuan hukum. 

 Masyarakat yang tidak mengakses bantuan hukum melalui 
paralegal, ketika ditanyakan lebih lanjut kepada siapa mereka mencari 
bantuan ketika memiliki masalah hukum? Jawaban masyarakat bera-
gam, namun jawaban tertinggi adalah (i) tidak tahu kemana mencari 
bantuan; (ii) kepada Ketua RT/RW dan (iii) kepada kerabat atau ke-
luarga. 

Tingginya masyarakat yang tidak tahu kemana mencari bantu-
an, diidentifikasikan disebabkan karena :
1. Kegagalan gerakan bantuan hukum yang tidak massif, dan tidak 

membumi ke masyarakat dalam membangun kesadaran hak atas 
bantuan hukum

2. Kurangnya jumlah paralegal yang tidak sebanding dengan jumlah 
masyarakat pencari keadilan

3. Kurangnya tanggungjawab Fakultas Hukum terkait pengabdian 
masyarakat 

4. Persepsi bahwa LKBH Kampus hanya diperuntukkan untuk staff/
pegawai kampus

5. Penilaian bahwa menggunakan jasa Advokat berbayar dan mahal 
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6. Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang hak bantuan hukum 
untuk orang miskin

7. Penyelenggara bantuan hukum, BPHN dan Kanwil kurang men-
sosialisasikan UU Bantuan Hukum. 

Selain hal-hal tersebut diatas, dalam masyarakat Jawa terdapat 
nilai “Nrimo ing pandum”50, yang menyebabkan masyarakat menerima 
dan tidak mencari bantuan atas masalah hukum yang menimpanya. 
Terkait kultur, maka agendanya adalah merubah cara berpikir bahwa 
ketika masyarakat memperjuangkan hak-haknya melalui bantuan hu-
kum, tidaklah melanggar nilai dan tidak dalam konteks melawan neg-
ara, namun membantu negara memenuhi hak konstitusional warg-
anya. 

Peran Ketua RT/RW, Perangkat Desa & Pemangku Adat
Rukun Tetangga (RT) adalah pembagian wilayah di Indonesia 

di bawah Rukun Warga (RW). RT bukanlah termasuk pembagian ad-
ministrasi pemerintahan, dan pembentukannya adalah melalui musya-
warah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan 
yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan. RT dipimpin oleh Ketua 
RT yang dipilih oleh warganya. Setiap RT sebanyak-banyaknya ter-
diri dari minimal 10 KK dan maksimal 50 KK, dan setiap RW se-
banyak-banyaknya terdiri dari minimal 3 RT dan maksimal 10 RT. 
Ketua RT dan RW sendiri merupakan peninggalan pemerintahan mi-
liter Jepang yaitu Tonarigumi (Rukun Tetangga) dan Azzazyokai (Ru-
kun Kampung, RK/sekarang RW) sebagai bentuk kontrol dan alat 
mobilitas pemerintahan militer Jepang. Konsep RT/RW tetap digu-
nakan sampai sekarang, khususnya untuk membantu program Desa/
Kelurahan, sehingga dengan sendirinya RT/RW menjadi perwakilan 
negara terdekat dengan masyarakat. Sedangkan untuk masyarakat di 
Bali, pemangku adat menjadi pihak pertama yang dimintai bantuan 
oleh warganya.

50 “Nrimo ing Pandum” memiliki arti “menerima dengan pemberian” dalam kajian yang 
lebih luas bisa juga berarti ikhlas atas apa yang kita terima dalam kehidupan atau “legowo” dalam 
menghadapi setiap lika-liku dalam hidup..
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Tingginya masyarakat yang menjadikan Ketua RT, Ketua RW 
atau kepada Perangkat Kampung/Desa/Adat sebagai pihak yang di-
mintai bantuan jika mengalami masalah hukum tidak dapat dilepas-
kan dari tata pemerintahan yang telah terbentuk didalam masyarakat. 
Namun, apakah sebagai pihak yang paling dimintai bantuan, peran 
Ketua RT/RW atau Perangkat Kampung/Desa/Adat berkontribusi 
positif  atau negatif  dalam pemenuhan akses keadilan kepada war-
ganya?

Berdasarkan hasil FGD, peran mereka apakah akan berkontri-
busi positif  atau negatif  terhadap pemenuhan keadilan, tergantung 
pada: (1) jenis kasus; (2) Domisili KTPnya; (3) Persfektif  pribadi ma-
sing-masing Ketua RT/RW/Desa/Adat.  Dalam kasus kekerasan 
berbasis gender, pengalaman LBH Apik Jakarta, jika kasusnya dinilai 
akan menjatuhkan “nama baik” seperti perkosaan atau KDRT, ma-
ka biasanya Ketua RT/RW akan menyarankan penyelesaian masalah 
berdasarkan informasi sepihak dari pelaku. Hal yang sama dialami 
LBH Apik Bali, yang menilai Pemangku Adat tidak banyak memban-
tu korban, karena biasanya penyelesaian masalah dikembalikan ke-
pada keluarga, tidak mau ikut campur dengan masalah keluarga dan 
mendamaikan agar tidak menjadi pembicaraan didalam masyarakat. 
Secara struktural pemangku adat berasal dari strata sosial yang lebih 
tinggi dari masyarakat miskin, sehingga terdapat hambatan-hambatan 
struktural dan kultural dalam mencari bantuan. Disamping jenis ka-
susnya yang umumnya terkait masalah keluarga, hambatan penyele-
saian kasus kekerasan berbasis gender terjadi karena Pemangku Adat 
berjenis kelamin laki-laki, sedangkan korban berjenis kelamin perem-
puan, sehingga ada hambatan-hambatan psikologis dan budaya ketika 
permasalahan diselesaikan melalui Pemangku Adat.

Sedangkan untuk kasus-kasus yang melibatkan masyarakat luas 
(struktural), berdasarkan pengalaman LBH Jakarta mayoritas Ketua 
RT/RW selalu bertentangan dengan masyarakat. Hal ini tidak dapat 
dilepaskan dari struktur dan kultur RT/RW dibuat Orde Baru se-
bagai bentuk kontrol terhadap masyarakat, setiap permasalahan ha-
rus diadukan ke pemerintah terdekat. Sehingga, Ketua RT/RW harus 
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memastikan menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah-
nya dan Peran Ketua RT/RW adalah menjaga kerukunan antar warga. 
Karena wewenangnya itu Ketua RT/RW menjadi pintu masuk penye-
lesaian masalah setiap warga. Ketika kepentingan RT/RW berbeda 
dengan kepentingan kolektif  komunitas, masyarakat akan datang ke 
pemimpin informalnya seperti ketua paguyuban, atau ketua organ-
isasi. 

Namun, jika sudah memiliki perspektif  yang baik, untuk kasus 
kekerasan berbasis gender menurut LBH Apik Jakarta, Ketua RT/
RW akan mendukung korban dalam menyelesaikan masalah hukum-
nya. Dukungan diwujudkan dalam bentuk menghubungkan korban 
dengan paralegal di wilayahnya, memfasilitasi negosiasi dan mediasi, 
sekaligus membangun mekanisme pencegahan dan penanganan ka-
sus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui peraturan RT/
RW. Hal senada disampaikan oleh LBH Yogyakarta, bahwa jika pers-
pektif  keadilannya sudah baik, Perangkat Desa akan progresif  dan 
dengan sendirinya akan berkontribusi positif  terhadap pemenuhan 
akses keadilan. Hal sama dialami oleh LBH Apik Bali, misalkan pe-
mangku adat di desa Kramas, Gianyar membuat awig awig yang me-
larang suami mengusir isterinya (ketika terjadi konflik keluarga) dari 
tanah adat, sebelum ada anak (menantu) yang mampu menggantikan 
kewajiban adat atau “krama isteri”. 

Intervensi Kepada Ketua RT/RW, Kepala Dusun/Desa/
Pemangku Adat 

Di lingkungan LBH YLBHI yaitu LBH Jakarta dan LBH Yog-
yakarta, tidak ada program khusus untuk mengintervensi Ketua RT/
RW/Desa/Adat sebagai paralegal. Jika ada yang pro terhadap kepen-
tingan kolektif  maka akan menjadi bagian dari pihak yang akan diajak 
untuk memperjuangkan hak-hak warga. LBH Yogyakarta tidak me-
miliki program khusus untuk mengintervensi perangkat desa. Seba-
liknya LBH Yogya mendorong paralegal untuk mengambil ruang ru-
ang kepemimpinan formal di desa, karena persfektifnya sudah baik, 
maka diharapkan ketika menduduki jabatan-jabatan formal, akan 
membantu pemenuhan hak warganya. 
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LBH Bali dan LBH Apik Bali melakukan intervensi kepada pe-
mangku adat melalui pelatihan paralegal untuk Panjuru Pendesa un-
tuk issue perlindungan hak-hak anak dan perempuan. Intervensi di-
lakukan kepada pemangku adat, dikarenakan dalam masyarakat Bali 
setiap penyelesaian masalah harus mengikuti aturan di Desa Pakra-
man melalui para Prajuru Desa. Berdasarkan latarbelakang struktural 
sosial yang demikian maka kepala lingkungan dan kepala adat menjadi 
sasaran pelatihan paralegal. LBH Apik Bali menyelenggarakan pela-
tihan paralegal untuk 98 orang Pendesa Gianyar bekerjasama dengan 
Bupati Gianyar pada tahun 2016. 

Sedangkan LBH Apik Jakarta tidak secara khusus memiliki pro-
gram untuk mengintervensi Ketua RT/RW, namun sudah terdapat 
paralegal yang juga menjabat sebagai Ketua RT/RW. Melalui parale-
gal yang menjabat sebagai Ketua RT/RW dilakukan intervensi yang 
akan meluas ke Ketua RT lainnya di wilayah RW. Pentingnya inteven-
si terhadap Ketua RT/RW didasarkan pada pertimbangan bahwa un-
tuk penyelesaian kasus seperti KDRT, penyelesaian pada tahap awal 
biasanya dibuat surat perjanjian dihadapan Ketua RT/RW agar tidak 
terjadi KDRT, dan terdapat kesepakatan jika KDRT terulang kemba-
li, maka akan diselesaikan ke kepolisian.  Sedangkan LKBH FH UII, 
pernah memiliki program posko paralegal dan pelatihan untuk per-
angkat desa, dan pernah melatih perangkat Desa Wonosari, namun 
program tidak berkelanjutan karena keterbatasan sumberdaya. LKBH 
FH UII memiliki rencana untuk melakukan pelatihan paralegal untuk 
PKL dan Ketua RT/RW di wilayah Kota Yogyakarta. 

Saya Hanya Ingin Hidup Damai…

Ibu YS (62 tahun) tidak dapat menyembunyikan kegugupannya ketika 
datang untuk wawancara. Di usianya yang sudah senja, ia berdandan rapi 
dan nampak manis dengan balutan baju berwarna kuning. Dandanan 
yang khas dan standar hasil pendidikan PKK di jaman Orde Baru dulu. 
Berulangkali ia membetulkan kacamatanya dan meremas sapu tangan 
dalam gengamannya. Suasana kikuk berubah menjadi hangat ketika ob-
rolan dilakukan dalam bahasa campuran Jawa-Indonesia.
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“Saya dan suami bertengkar hebat...mba. Saya merasa sebagai seorang 
isteri…jarang dikasih uang, pekerjaan apa saja saya kerjakan. Pas itu, cu-
cian di kamar mandi buuuanyak sekali… Saya kesel terus sambil nyuci 
saya bilang : KERJAAN NUMPUK, TIDAK PERNAH DIBAYAR… KAYAK 
PEMBANTU !!!. Suami saya dengar dan marah... ember dilempar…, em-
bernya kena tembok. Saya kan nyuci didalam kamar mandi, dia lempar 
ember dari luar…saya juga tidak bisa keluar. Kami bertengkar hebat, saya 
diusir…lalu Ibu Ëmma datang ke rumah saya”, ujarnya menceritakan 
pertemuan awalnya dengan Ibu Emma, paralegal LBH Apik Jakarta yang 
sekaligus menjadi tetangganya di Cipinang Besar Selatan (CBS). 

Di wilayah ini selain Ibu Emma terdapat dua paralegal lain yaitu Ibu Tri 
Widya dan Pak Sail yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan 
paralegal, dan berkerja dibawah supervisi LBH Apik Jakarta. Kedatangan 
Ibu Emma malam itu, melerai pertengkaran pasangan yang sudah me-
nikah hampir 40 tahun dan menasehati suaminya untuk memperlakukan 
Ibu YS dengan baik dan tidak melakukan kekerasan. Apa yang dilakukan 
oleh Ibu Emma adalah salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam 
mencegah dan membantu korban KDRT

UU PKDRT: Terobosan Hukum Untuk Melindungi Perempuan

UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga (UU PKDRT) disahkan pada tanggal 22 September 2004, dinilai 
menjadi salah satu UU dengan terobosan hukum yang revolusioner. 

Setidaknya terdapat tiga terobosan hukum, pertama bentuk-bentuk keke 
rasan dalam rumah tangga mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual 
dan ekonomi atau penelantaran keluarga. Sebelumnya kekerasan yang di 
kenal dalam hukum Indonesia hanya kekerasan fisik dengan istilah peng-
aniayaan, juga kuatnya pendapat bahwa urusan rumah tangga termasuk 
jika terjadi kekerasan, tidak boleh dicampuri orang lain, termasuk negara.

Melalui UU PKDRT negara memberikan jaminan perlindungan terhadap 
isteri, yang mengalami kekerasan dari suaminya, sekaligus merubah 
bahwa kekerasan di wilayah domestik adalah kejahatan. Terobosan kedua 
adalah untuk hukum acara pembuktian, satu saksi dibenarkan yaitu kor-
ban dengan didukung satu alat bukti lainnya. Dengan terobosan ini, kasus 
KDRT yang umumnya terjadi di wilayah private dan tidak ada saksi-saksi 
lain kini dapat diadili. Terobosan ketiga adalah mengatur sekaligus meng 
akui peran serta masyarakat dalam upaya mencegah KDRT agar tidak 
terjadi kembali
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Bagi Ibu Y, kekerasan yang dialaminya bukanlah kali pertama. Siklus ke-
kerasan terus berputar dan ia tidak berdaya menghentikan kekerasan 
yang dialaminya. “Jahat Banget !” dan “Tidak Punya Iba” kata-kata yang 
disampaikannya untuk menggambarkan perlakuan suaminya. Sepanjang 
40 tahun, selain peristiwa terakhir, ia mengingat dua peristiwa kekerasan 
yang dialaminya. Ia pernah dipukul berulangkali saat tengah hamil deng-
an menggunakan bonggol sapu lidi, sampai kakinya bengkak dan tidak 
bisa berjalan. Selama beberapa hari ia harus merangkak untuk berakti-
vitas. Ia tidak mengingat persis penyebabnya tapi biasanya hal-hal sepele 
seperti bangun kesiangan. Peristiwa lain adalah saat rumahnya menga-
lami kebanjiran, ia ditampar sampai antingnya lepas. 

“Aku ngoleki...antingku neng banyu...mba?” sambil tertawa ia memprak-
tekkan bagaimana mencari antingnya didalam limpahan air yang mema-
suki rumahnya. Mungkin saat peristiwa itu ia tidak tertawa, namun sambil 
bercucuran air mata. Walau ia tertawa, sudut matanya tetap memperli-
hatkan titik airmata. Dan setiap akhiran jawaban, kalimat “njih...ngoten 
mba” seakan ingin mengatakan banyaknya hal yang tidak dapat ia cerita-
kan. Apa yang Ibu Y lakukan saat itu? Ibu Y menyatakan ia memilih diam 
saja, karena takut mengalami kekerasan kembali. Kalau dahulu menu-
rutnya sudah ada UU PKDRT ia akan melapor ke polisi. Pasca peristiwa 
terakhir, tidak terjadi lagi kekerasan. Sebabnya: “Ibu Emma setelah men-
damaikan kejadian itu, dua hari datang lagi nasehatin suami saya… Ibu 
Emma sering “nyambangi” …jadi mungkin suami saya isin nek mukul.”

Kunjungan paralegal menurutnya secara tidak langsung mencegah sua-
minya melakukan kekerasan, karena mengetahui bahwa dirinya diawasi 
oleh masyarakat. Ia berharap kunjungan seperti itu lebih sering dilakukan. 
Apa yang dilakukan Ibu Emma dan paralegal lainnya merupakan salah 
satu pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam UU PKDRT. Pasal 15 UU 
PKDRT merinci mengenai kewajiban anggota masyarakat yaitu: “setiap 
orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan 
dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan ba-
tas kemampuannya untuk: a) mencegah berlangsungnya tindak pidana; 
b) memberikan perlindungan kepada korban; c) memberikan pertolong-
an darurat; dan d) membantu proses pengajuan permohonan penetapan 
perlindungan. Perubahan sikap suaminya, menurutnya akan sangat lama 
dan sulit. Namun, Bu Y bersyukur jika suaminya tidak memukulinya lagi. 
Terlebih, selain sudah mengetahui ada paralegal di wilayahnya, kini ia ti-
dak hanya diam ketika siklus kekerasan mulai mendekati fase ketegang-
an.
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Perubahan sikap suaminya, menurutnya akan sangat lama dan sulit. 
Namun, Bu Y bersyukur jika suaminya tidak memukulinya lagi. Terlebih, 
selain sudah mengetahui ada paralegal di wilayahnya, kini ia tidak hanya 
diam ketika siklus kekerasan mulai mendekati fase ketegangan.

“Saya juga kan… kader Posyandu, ikut seminar perlindungan perempuan. 
Saya bilang ke suami, kalau mukul atau marah seperti itu lagi, ia bisa 
dihukum dengan UU Perlindungan Perempuan….saya bilang juga kalau 
pertengkaran hebat terjadi lagi, saya sudah bilang ke Ibu Tri untuk lapor 
ke RT/RW dan LBH Apik Jakarta. Saya hanya ingin damai…

menikmati masa tua dan momong putu”, menutup wawancara yang meng 
gambarkan daya tawar yang berhasil ia bangun di hadapan suami. (SAT).

Jumlah Paralegal dan Akses Keadilan 
Berdasarkan hasil verifikasi dan akreditasi yang dilakukan oleh 

BPHN, pada periode 2013-2015 terdapat 310 OBH dan 1.018 para-
legal yang bekerja bersamanya. Jumlah ini meningkat untuk periode 
2016-2018 menjadi 405 OBH dengan jumlah paralegal yang ber-
gabung berjumlah 2.130 orang, dan hasil akreditasi terakhir yaitu un-
tuk periode 2019-2021 terdapat 524 OBH dengan 2.946 paralegal 
yang bekerja bersama OBH. Dengan demikian, sampai saat ini ter-
daftar 2.946 paralegal di 524 OBH. 

Periode OBH Kabupaten Advokat Paralegal

2013-2015 310 129 1.117 1.018

2016-2018 405 161 2.070 2.130

2019-2021 524 215 2.557 2.946

Sumber: BPHN, 2019

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin yang ber-
jumlah 25,95 juta orang dan merupakan negara kepulauan yang ter-
besar di dunia yang terdiri dari 17.499 pulau dan terbagi menjadi 514 
Kabupaten, maka jumlah Pemberi Bantuan Hukum, termasuk parale-
gal tidak cukup untuk memberikan bantuan hukum.
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 Kondisi tersebut dipahami oleh para responden. Sebagian 
besar yaitu 421 atau 88 % responden berpendapat bahwa jika jum-
lah paralegal diperbanyak akan meningkatkan akses keadilan terha-
dap masyarakat miskin. Namun 10 atau 2% responden menilai bahwa 
peningkatan jumlah paralegal tidak mesti akan meningkatkan akses 
keadilan, karena jika seseorang walau sudah memiliki status paralegal 
tetapi tidak memiliki rasa sosial dan panggilan hati untuk membantu 
sesama, maka jumlah orang yang terbantu juga tidak akan bertambah.

4.3 Kepuasan Masyarakat atas Layanan Paralegal 
Dari seluruh responden, hanya 151 atau 31% responden yang 

menyatakan pernah mendapatkan layanan bantuan hukum dalam satu 
tahun terakhir. Sebanyak 103 atau 68% responden mengetahui para-
legal melalui kerabat, 35 atau 23 % responden mengetahui melalui 
LBH dan 11 orang atau 7% melalui sumber lain.

Pengetahuan seseorang tentang paralegal melalui kerabat (kelu-
arga besar), tidak dapat dilepaskan dari masih kuatnya system kekera-
batan di Indonesia. Dalam wawancara, para responden menyampai-
kan urutan penyelesaian sengketa yaitu melalui keluarga batih terlebih 
dahulu, jika tidak selesai akan menghubungi kerabat atau anggota ke-
luarga lain yang dipandang mampu menyelesaikan masalah, termasuk 
saran. Seperti Ibu M, salah seorang responden di Jakarta, menyele-
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saikan masalahnya melalui kerabatnya.

Saya dan suami pernah mengalami keretakan rumah tang-
ga, salah satunya karena masalah ekonomi. Saya mengadu ke Om, 
terus Om memanggil kami berdua, menasehati kami agar kami 
kembali utuh. Ya sudah…kami membuat kesepakatan. “Namanya 
sudah punya anak…mau gimana? jangan mengikuti ego sendiri… 
yang penting kan anak-anak…”

Para penerima layanan bantuan hukum dari paralegal, me-
nyatakan terdapat lima masalah yang paling banyak dibantu oleh para-
legal yaitu masalah: (1) keluarga; (2) pidana; (3) tanah; (4) dokumen 
kependudukan; dan (5) perburuhan. Masalah keluarga disini meliputi 
masalah perkawinan, perceraian, pewarisan, dan hak asuh anak. Un-
tuk masalah pidana, meliputi masalah ketika seseorang dipanggil seb-
agai saksi, menjadi korban, ditetapkan sebagai tersangka. Untuk ma-
salah tanah, berkaitan dengan hak kepemilikan atas tanah yang tim-
pang, penggusuran dan pembuatan sertifikat tanah. Dokumen kepen-
dudukan meliputi pembuatan E-KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahi-
ran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan Kartu Bantuan Pemerin-
tah (Raskin, KJP, KIP, KIS dll). Dokumen kependudukan khususnya 
KTP menjadi salah satu pintu masuk bagi setiap warga negara untuk 
mendapatkan layanan publik lainnya. Jika seseorang tidak memiliki 
dokumen kependudukan, maka pemenuhan/penikmatan hak lainnya 
tidak terpenuhi.
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Untuk mendapatkan layanan paralegal untuk kasus-kasus terse-
but diatas, masyarakat pencari keadilan membangun hubungan de-
ngan paralegal.  Frekuensi berhubungan dengan paralegal berbeda 
satu dengan yang lain. Dari 151 responden yang pernah mendapat-
kan layanan paralegal, 65 atau 43% pencari keadilan berhubungan 4 
kali atau lebih, 51 atau 34% pencari keadilan berhubungan sekali saja 
dan 35 atau 23% pencari keadilan berhubungan 2-3 kali dalam seta-
hun dengan paralegal. 

Tingginya frekuensi pertemuan antara pencari keadilan dan pa-
ralegal memperlihatkan dalam memberikan layanan dilakukan secara 
maksimal untuk memenuhi kepentingan pencari keadilan. 

Menurut 151 responden yang menerima layanan bantuan hu-
kum, layanan yang paling bermanfaat dari paralegal yaitu: kegiatan 
membangun kesadaran hak seperti penyuluhan hukum, seminar, kam 
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panye dll (41%), konsultasi/nasihat individu (27%), alternatif  penye-
lesaian sengketa di luar pengadilan (17%) dan bantuan hukum  (15%). 
Dengan demikian, umumnya paralegal memberikan layanan paling 
bermanfaat di bidang non-litigasi dibandingkan dengan layanan di bi-
dang litigasi.

Selain peran-peran diatas, paralegal di LBH memiliki tugas se-
bagai berikut:
1. membantu proses investigasi
2. mengumpukan barang-barang bukti 
3. memfasilitasi ke lembaga-lembaga layanan publik seperti pembua-

tan dokumen kependudukan 
4. mengantar saksi/korban ke lembaga pelayanan (TP2A, Rumah A-

man, Rumah Sakit dll) dan ke lembaga penegakan hukum seperti 
kantor Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan

5. Melakukan pemantauan persidangan
6. Bertemu dengan Instansi-instansi pemerintah
7. Mendampingi tersangka/saksi/korban/pelapor di Kepolisian. 

Untuk mengukur tingkat kepuasan responden atas layanan 
paralegal, responden yang telah menerima bantuan hukum diberikan 
tiga pertanyaan yaitu: (1) Apakah Bapak/Ibu mendapatkan informasi 
yang relevan tentang hak-hak yang Bapak/Ibu tidak tahu sebelum-
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nya? (2) Apakah paralegal membantu penyelesaian masalah? dan (3) 
Apakah saran/panduan yang diberikan paralegal mudah dipahami ?

Terkait dengan informasi yang relevan tentang hak-hak yang ti-
dak diketahui sebelumnya, mayoritas responden yaitu 138 atau 91% 
menyatakan setelah mendapatkan layanan dari paralegal mereka me-
ngetahui hak-haknya. Seperti hak atas lingkungan yang baik, hak atas 
identitas, hak perempuan maupun hak-hak anak.

Dari layanan yang diberikan paralegal, 145 atau 96% responden 
menyatakan paralegal membantu penyelesaian masalah yang dihadap-
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inya. Hanya 6 atau 4 % yang menyatakan paralegal tidak membantu 
penyelesaian masalah yang dihadapinya. 

Sedangkan, untuk saran atau panduan penyelesaian masalah, 
145 atau 96% responden menjawab bahwa mereka mudah memaha-
mi saran yang diberikan paralegal, dan hanya 6 atau 4 % menyatakan 
tidak memahami saran yang diberikan.

Saran yang diberikan agar saran atau panduan yang diberikan 
oleh paralegal lebih mudah dipahami, sebagai be rikut:
1. Peningkatan kemampuan komunikasi
2. Memahami dengan baik latarbelakang masyarakat/kasus yang di 

tangani
3. Lebih banyak melakukan sosialisasi
4. Memperbaharui informasi khususnya tentang hukum
5. Menggunakan kata-kata sederhana yang mudah dipahami masya-

rakat.

Dari tiga pertanyaan tersebut diatas, responden yang pernah 
mendapatkan layanan paralegal menilai rata-rata 90%, dengan sendi-
rinya dapat disimpulkan masyarakat memiliki tingkat kepuasan tinggi 
atas layanan yang telah diberikan.
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4.4 Paralegal Bukan “Parabegal”
Adanya nomenklatur paralegal dalam UU Bantuan Hukum 

menjadikan paralegal tumbuh subur, namun hal ini tidak dibarengi 
penjelasan dan sistem manajemen paralegal itu sendiri, seperti keta-
atan kepada ketentuan bahwa paralegal direkrut dan berada dibawah 
pengawasan OBH dan adanya prinsip yang harus dijalankan oleh 
paralegal dan OBH sendiri. Didalam setiap diskusi ataupun wawan-
cara di Yogyakarta muncul istilah “parabegal” untuk merujuk kepada 
paralegal yang melakukan pemerasan kepada para pencari keadilan 
atau untuk mencari keuntungan dari kasus hukum yang ada di dalam 
masyarakat. Munculnya istilah ini menjadi kekhawatiran peran dan 
fungsi paralegal yang tidak terkontrol, khususnya di wilayah-wilayah 
perdesaan yang akan kontraproduktif  dengan tujuan awal pengakuan 
paralegal sebagai pemberi bantuan hukum.

PERJUANGAN AYU MENGAKSES BANTUAN HUKUM

Pada tanggal 22 Mei 2018, Ayu mengalami kekerasan fisik dari suami-
nya. Kekerasan yang dialaminya bukan hanya sekali itu, suaminya kerap 
menendang, mencekik, atau mendorong jika terjadi pertengkaran. Ayu 
yang tinggal bersama mertua, mendapatkan kekerasan psikis dari mer-
tuanya dalam bentuk hinaan, dan cacian. Ayu bertahan karena memikir-
kan 3 anak perempuannya yang masing masing berumur 7, 5 dan 1 tahun. 

Esok harinya, Ayu mendatangi Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak 
Denpasar yang merujuk Ayu untuk datang ke LBH Apik Bali. Ayu menel-
pon Agung, pembela umum LBH Apik Bali yang diberikan oleh TP2A. Saat 
itu, Agung mengajak Ayu untuk bertemu agar mengetahui duduk perkara.

Ayu tidak memenuhi pertemuan, karena kalut dan ketakutan jika keluar 
anaknya akan diambil suaminya, Ayu yang keluar dari rumah dengan 
membawa anak bungsunya tinggal bersembunyi dan berpindah-pindah. 
Ayu akhirnya memutuskan untuk bebercerai. Ia datang ke PN Gianyar dan 
oleh petugas layanan informasi, ia diminta memenuhi syarat-syarat yang 
harus dipenuhi untuk mengajukan gugatan cerai. Petugas merujuk Ayu 
untuk berkonsultasi dengan Posbakum, dan ternyata yang memberikan 
konsultasi adalah Agung dari LBH Apik Bali. Akhirnya, kasus gugatan 
cerainya ditangani oleh LBH Apik Bali. 
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Kesulitan Ayu berikutnya adalah melengkapi persyaratan-persyaratan 
dokumen untuk mengajukan gugatan cerai, termasuk Surat Keterangan 
Tidak Mampu (SKTM)

“ Waktu itu saya sulit sekali membuat SKTM, karena saya tinggalnya ber-
pindah pindah. Untuk membuat SKTM  harus di Gianyar tempat tinggal 
suami, dan Kepala Dusun yang saya mintai SKTM, gak.. tentu adanya jam 
berapa... besoknya datang lagi....pokoknya penuh perjuangan agar saya 
dapat bantuan dari LBH” menjelaskan bagaimana  perjuangannya untuk 
mendapatkan SKTM

Perjuangan Ayu untuk mendapatkan bantuan hukum juga tidaklah mu-
dah. Sebelum bertemu dengan LBH Apik Bali, Ayu pernah meminta to-
long kepada seseorang yang dikenalkan oleh ibunya.

“Katanya biasa ngurus perceraian”

Ayu diminta membayar 6 juta untuk jasa mengurus perceraiannya. Ayu 
mengumpulkan biaya mengurus perceraian dari hasilnya bekerja, deng-
an cara mencicil. Namun, panggilan sidang tidak kunjung datang. Ia 
berinisiatif datang ke PN Gianyar, namun tidak ada gugatan atas nama-
nya. Begitu ditanyakan, lelaki yang menjanjikan mengurus perceraiannya 
dengan cepat menjawab bahwa perceraiannya belum diproses

“Saya minta uang dikembalikan dan sampai saat ini belum dikemba-
likan.... Tapi saya ikhlas mungkin uang itu hilang...tapi dengan saya ke PN 
Gianyar saya dipertemukan dengan LBH. Jika tidak ke pengadilan waktu 
itu, mungkin saya tidak tahu LBH, dari sanalah saya dapat info... kalau 
tidak saya proses gugatan yang belum tentu berjalan”.

Kini, gugatan cerainya sudah memasuki persidangan. Harapannya Hakim 
memberikan hak asuh untuk putrinya yang terkecil. (SAT)

Dalam survey ini, masyarakat yang pernah mendapatkan laya-
nan dari paralegal, 143 atau 95% responden menyatakan tidak ada 
remunerasi yang diminta untuk bantuan yang telah mereka berikan, 
Terdapat 8 atau 5% responden yang menyatakan memberikan remu-
nerasi kepada paralegal. Remunerasi yang diberikan berbentuk pem-
berian makanan atau minuman, dan oleh-oleh.

Penekanan bahwa paralegal dilarang mencari keuntungan dari 
kasus di LBH atau komunitasnya, harus diimbangi dengan Prinsip 
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Paralegal dan SOP penanganan kasus oleh paralegal, termasuk po-
la pembiayaannya. LBH Jakarta merancang pembiayaan operasional 
paralegal ditanggung oleh komunitasnya atau Organisasi Rakyat (OR) 
sehingga ada tanggungjawab dari kedua belah pihak untuk menyele-
saikan kasus komunitasnya. 

LBH Apik Jakarta jika tersedia anggaran memberikan biaya 
makan siang sebesar Rp. 20.000 dan penggantian transportasi per ak-
tivitas paralegal untuk memberikan pendampingan saksi/korban ke 
lembaga layanan atau penegak hukum. Pergantian biaya makan siang 
dan transportasi juga diberikan kepada korban untuk membantu para 
korban menghilangkan hambatan-hambatan dalam proses penyele-
saian kasus. Sedangkan untuk paralegal yang bekerja di Kantor LBH 
(ABH, PP, PU) mendapatkan rumenerasi berdasarkan standar lem-
baganya masing-masing.

LKBH FH UII mendapatkan alokasi anggaran dari Fakultas 
Hukum untuk paralegal (Pembela Umum) dalam bentuk tunjangan 
transportasi. Paralegal di LKBH UII mendapatkan: (1) local transport 
Rp. 320.000/bulan atau Rp. 17.500/ hari dari Fakultas Hukum UII; 
(2) Untuk penanganan kasus berasal dari dana LKBH UII yaitu uang 
transport di wilayah Yogyakarta sebesar Rp 15.000, diluar Yogyakarta 
sebesar Rp 25.000; dan (3) Untuk Posbakum dengan Pengadilan Ne-
geri, dana diberikan berdasarkan MOU. Dari rumenerasi yang diberi-
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kan, mereka tidak boleh menerima apapun dari klien miskin. Zairin 
Harahap menyatakan bahwa rumenerasi tidak hanya dalam bentuk 
uang, namun kesempatan untuk bekerja bersama Advokat senior LK-
BH UII sekaligus kesempatan menjadi dosen di Fakultas Hukum UII. 

Untuk memastikan integritas paralegal, paralegal bekerja ber-
dasarkan peraturan internal masing-masing lembaga. Seperti, LBH Ja-
karta menuangkannya melalui SOP Penanganan Kasus oleh Paralegal 
dan Kode Etik paralegal yang dimiliki masing-masing LBH.

Pasal 3
Hubungan Dengan Masyarakat

a. Percaya dan sabar terhadap masyarakat dengan mendengarkan me-
reka;

b. Memiliki rasa percaya diri dan kemauan untuk meningkatkan kemam-
puan sehingga bisa berinisiatif membantu masyarakat dam memiliki 
kemandirian;

c. Menghargai inisiatif masyarakat guna menumbuhkan rasa percaya diri 
dan melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan dengan pro-
ses yang demokratis

d. Bersikap terbuka dan bertingkah laku penuh persahabatan kepada ma-
syarakat;

e. Menghormati pengetahuan yang dimiliki masyarakat dan kebiasaan-
kebiasaan, budaya, tata nilai yang berlaku didalam masyarakat

f. Paralegal wajib memberikan semua data yang dimiliki terkait dengan 
kasus yang ditangganinya kepada masyarakatnya dan pembelanya yang 
baru bila diperlukan;

g. Paralegal harus menggambarkan kepada masyarakat segala akibat, 
resiko dan kemungkinan terburuk atas tindakan atau keputusan yang 
diambil;

h. Paralegal tidak memberikan harapan yang berlebihan dengan menjan-
jikan kemenangan;

i. Informasi yang disampaikan harus sesuai apa adanya dan tidak boleh 
menyesatkan

j. Paralegal tidak boleh memungut biaya dan menetapkan atau membe-
bankan biaya-biaya yang tidak perlu dan illegal menurut hukum;

k. Paralegal tidak menelantarkan perkara yang ditanganinya
l. Paralegal memberikan kebebasan sepenuhnya kepada masyarakat un-

tuk mencari pembela;
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m. Paralegal harus menolak permintaan bantuan hukum dari mereka yang 
dipandang mampu, kecuali dalam kasus pelanggaran HAM yang mem-
punyai dampak yang luas terhadap masyarakat;

n. Menjaga kerahasiaan hal-hal yang sifatnya personal dan masalah ma-
syarakat yang didampinginya

Panduan Advokasi Paralegal LBH Jakarta (Kode Etik dan Standar Opera-
sional Prosedural), LBH Jakarta, 2010

Untuk pengawasan kerja-kerja paralegal, setiap LBH memiliki 
mekanismenya masing-masing. LBH Jakarta memiliki 4 (empat) bi-
dang advokasi, dimana di setiap bidang advokasi memiliki fungsi peng 
organisasian, setiap paralegal akan berkoordinasi dengan Pengacara 
Publik (PP) di setiap bidang advokasi. Misalkan jika ada issue fair trial, 
maka paralegal akan berkoordinasi dengan PP Advokasi Fair Trial. 
Koordinasi dan Supervisi dilakukan dengan cara: (1) Monitoring di-
lakukan oleh kadiv advokasi; (2) Pertemuan rutin sebulan sekali; dan 
(3) Rencana membuat catahu khusus paralegal. Hal sama dilakukan 
oleh LBH Yogyakarta dalam mengawasi kerja-kerja paralegal yaitu 
melalui: (1) monitoring oleh Advokat Publik dan (2) Pertemuan ru-
tin paralegal. Sedangkan LBH Bali, saat ini masih dalam proses pem-
baruan mekanisme kerja-kerja paralegalnya, termasuk seleksi dan 
pencatatan kembali paralegal karena terdapat paralegal yang sudah 
menjadi Advokat, Politikus, maupun meninggal dunia.

Sedangkan paralegal LBH Apik Jakarta diwajibkan datang ke 
kantor LBH Apik Jakarta dengan mengajak klien minimal sekali un-
tuk menyepakati strategi penanganan kasus, dan penyerahan doku-
men-dokumen yang diperlukan. Yang bertanggungjawab adalah Divi-
si Pelayanan hukum. Sedangkan di LKBH FH UII, paralegal bekerja 
dibawah pengawasan Advokat Publik, termasuk dalam penyusunan 
dokumen-dokumen hukum.

Apabila terjadi pelanggaran SOP dan Kode Etik, merujuk pa-
da Kode Etik Paralegal LBH Jakarta, Direktur dan Dewan Penasihat 
akan menjatuhkan sanksi setelah yang bersangkutan diberikan kesem-
patan untuk melakukan pembelaan diri51 Sanksi-sanksi sendiri berupa 

51 Pasal 6 Kode Etik Paralegal LBH Jakarta
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peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara dan pember-
hentian tetap. Dalam rangka membangun kerja-kerja paralegal adalah 
untuk kepentingan komunitasnya, LBH Jakarta mensyaratkan para-
legal yang dilatih adalah yang mendapatkan mandate dari komunitas 
atau Organisasi Rakyat (OR)nya, sehingga pengawasan dilakukan pu-
la oleh komunitas/organisasi terhadap paralegalnya. Untuk itu LBH 
Jakarta tidak lagi memberlakukan kartu pengenal paralegal, karena 
berdasarkan pengalaman LBH Jakarta, kartu tersebut disalahguna-
kan untuk kepentingan yang tidak berkaitan dengan kasus yang dita-
nganinya. Seperti dijadikan jaminan untuk berhutang. Sebagai ganti-
nya, paralegal akan diberikan surat penugasan jika mendampingi ter-
sangka/saksi/korban/pelapor ke lembaga-lembaga penegak hukum. 
Untuk LBH Apik Jakarta, jika terjadi pelanggaran, terlebih dahulu 
akan meminta klarifikasi kepada paralegal sampai kemudian mem-
berikan sanksi dalam bentuk teguran sampai pemberhentian parale-
gal. Tidak berbeda jauh dengan LKBH FH UII, karena sejak recruit-
ment telah ditekankan bantuan hukum yang diberikan adalah untuk 
orang miskin, maka jika terjadi sesuatu yang salah, lingkungan LBH 
akan mengetahuinya sendiri. Pelanggaran kode etik diakui jarang ter-
jadi.

4.5 Kebutuhan Hukum dan Kriteria Paralegal 
Menurut 480 responden terdapat 5 (lima) kebutuhan hukum 

terbanyak yang dapat dibantu oleh paralegal, yaitu: (1) hukum keluar-
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ga, (2) pidana, (3) tanah, (4) dokumen kependudukan, dan (5) perbu-
ruhan. Lima kebutuhan hukum ini mengemuka tidak lepas dari karak-
teristik LBH dan wilayah yang menjadi responden survey ini.

Responden mengidentifikasikan kriteria paralegal yang baik, ya- 
itu:
1. Seseorang yang mengetahui hukum, 
2. seseorang yang membantu keadilan tersedia/ada pilihan penyele-

saian kasus 
3. berintegritas,  
4. menangani untuk mendukung penyelesaiaan masalah 
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Untuk mencapai kriteria tersebut, setiap lembaga telah memi-
liki program-program peningkatan kapasitas, seperti pelatihan lanju-
tan, pertemuan rutin untuk memperbaharui informasi, supervisi pe-
nanganan kasus, memfasilitasi keikutsertaan paralegal dalam seminar, 
workshop atau pelatihan yang diselenggarakan lembaga lain.

DARI PENYALAHGUNAAN IJAZAH SAMPAI KECELAKAAN LALU LINTAS

Pasangan suami isteri, Ibu Emma dan Bapak Tugiran telah 10 tahun me-
ngenal LKBH Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Awalnya, Ibu 
Emma memiliki masalah terkait ijazahnya yang disalahgunakan oleh se-
buah perguruan tinggi di Yogyakarta, padahal ia adalah guru di sekolah 
tingkat lanjutan. Permasalahn ini tidak mendapatkan titik temu, rekan 
sekantornya merekomendasikan Ibu Emma untuk berkonsultasi di LKBH 
FH UII. Dalam kasus ini, Ibu Emma dibimbing untuk melakukan negosiasi 
atas kasusnya. Akhirnya kasus ini selesai melalui negosiasi. 
“Saya cocok dengan penanganan kasus LKBH, makanya pas suami saya 
mengalami kecelakaan lalu lintas, saya ke sini lagi”
Tahun 2017, Pak Tugiran, saat tengah mengendarai kendaraan menabrak 
pengendara vespa seorang laki-laki yang telah berusia 75 tahun dan meng-
alami patah tulang di bagian tangannya. Pasangan suami isteri ini sejak 
awal dibantu oleh LKBH FH UII. Upaya hukum pertama adalah bantuan hu-
kum non-litigasi yaitu mediasi, namun tidak berhasil. Mediasi tidak berha-
sil dikarenakan korban menuntut: (1) Pergantian seluruh biaya pengobatan 
ditanggung yaitu Rp. 40 juta; (2) Penggantian motor; dan (3) Biaya pasca 
pengobatan. Padahal biaya pengobatan karena ditanggung BPJS biaya yang 
dikeluarkan korban adalah Rp. 10 juta, dan pihak Pak Tugiran sudah mem-
berikan uang sebesar Rp. 7 juta. Menurut Ibu Emma hal itu sudah sepadan 
dengan pertimbangan tidak semua kesalahan ada pada Pak Tugiran. Na-
mun, korban tetap pada permintaanya. 
“Saya marah...semua biaya mereka minta, sertifikat rumah diminta, saya 
merasa dipermainkan !”
Ibu Emma menilai jika penyelesaian kasus harus melalui jalur hukum, maka 
hal tersebut ditempuh. Kasus berlanjut sampai persidangan. Di tingkat Ke-
polisian, tidak dilakukan penahanan, namun di tingkat Penuntutan, Jaksa 
menahan Pak Tugiran selama 5 bulan dan Hakim memutus Pak Tugiran 
bersalah dan dipidana selama 5 bulan penjara. Pak Tugiran sendiri merasa 
tidak puas atas putusan Hakim, karena Hakim tidak mempertimbangkan 
bahwa kecelakaan terjadi karena kesalahan kedua belah pihak, dan ia pun 
sudah memberikan biaya pengobatan. Keduanya menilai pendamping yang 
dilakukan LKBH FG UII memberikan kekuatan bagi keduanya dalam meng-
hadapi proses hukum. 
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“Mereka kan menggunakan kekuatan lain...tak perlu saya sebut siapa, 
maka saya harus ada kekuatan juga, kekuatan yang mengerti hukum dari-
pada diri sendiri”. Untuk pelayanan LKBH FH UII, pasangan suami isteri 
ini menyampaikan kepuasannya. Terdapat tiga alasan, mengapa bantuan 
hukum yang diberikan cocok untuk mereka yaitu : (1) Bantuan hukum yang 
diberikan beda dengan Advokat. Di LKBH FH UII tidak ada yang “main be-
lakang” atau “lurus-lurus saja”; (2) LKBH FH UII walaupun menjadi kuasa 
hukum, tetap berada ditengah, dalam artian tidak membenarkan atau me-
nyalahkan; (3) Diberikan pilihan-pilihan penyelesaian masalah dengan re-
sikonya. Klien diminta memilih, dan jika sudah memilih, LKBH mengikuti 
pilihan tersebut; dan (4) Kasus ditanggani sampai selesai. Sedangkan un-
tuk perbaikan pelayanan, Pak Tugiran menyarankan penggunaan teknologi 
CCTV untuk pembuktian, dan ibu Emma -walau bisa memahaminya karena 
usia muda- menyarankan para Pembela Umum untuk lebih bijak dalam 
memberikan bantuan hukum. (SAT)

Seluruh responden baik yang pernah menerima mau tidak per-
nah menerima layanan dari paralegal, 406 atau 84% menyatakan jika 
memiliki masalah hukum di kemudian hari mereka akan meminta (la-
gi) bantuan dari paralegal, 66 atau 14% menyatakan tidak tahu, dan 8 
atau 2% menyatakan tidak akan meminta bantuan dari paralegal. 
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4.6 Penggunaan Teknologi Dalam Mempermudah Akses 
Informasi

Kemajuan teknologi telah menyebabkan perubahan besar pada 
kehidupan umat manusia, termasuk dalam pola komunikasi. Penggu-
naan teknologi seperti televisi, telepon dan telepon genggam (HP), 
bahkan internet bukan hanya melanda masyarakat kota, namun ju-
ga telah dapat dinikmati oleh sebagian masyarakat di pelosok-pe-
losok desa. Kemudahan dalam berkomunikasi lewat telepon seluler 
atau internet, apakah masyarakat pencari keadilan mendayagunakan 
teknologi untuk berkomunikasi dengan paralegal dan untuk mencari 
informasi hukum.

Terkait dengan bagaimana membangun dan meningkatkan ko-
munikasi dengan paralegal, mayoritas responden memilih tatap muka 
dan penggunaan handphone sebagai sarananya.

 Mayoritas responden memilih “tatap muka” sebagai sarana 
utama untuk berkomunikasi, dibandingkan penggunaan media lain, 
didasarkan hal-hal sebagai berikut:
1. Psikologis

Bagi masyarakat pencari keadilan, dengan bertatap muka sese-
orang akan lebih leluasa untuk menyampaikan informasi, mena-
nyakan sesuatu, bahkan untuk mengekpesikan perasaan. Seperti 
pernyataan “lebih plong”, “lebih dekat atau “bisa menangis”. Se-
baliknya komunikasi melalui handphone tidak leluasa untuk me-
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nyampaikan informasi, terbatas waktu, dan terbatas dengan keter-
sediaan pulsa telephone atau data internet. Sedangkan bagi parale-
gal dengan metode tatap muka, mereka dapat membaca bahasa tu-
buh pencari keadilan, sekaligus membangun ikatan dengan pencari 
keadilan. Hal ini tidak terlepas karena pemberian bantuan hukum 
yang sifatnya kepercayaan, seseorang mempercayakan rahasianya 
kepada orang lain. Ketika tidak bertemu langsung ada keraguan 
untuk menginformasikan masalahnya. Sehingga, bagi pencari ke-
adilan metode tatap muka menjadi pilihan yang paling aman dan nya-
man, dan komunikasi tanpa tatap muka bisa menjadi tahap awal se-
perti pemberian informasi hukum.

2. Lebih Ekploratif  dan interaktif
Melalui tatap muka, pencari keadilan dapat menyampaikan masalah 

lebih detail, interaktif  dan ekploratif  antara pencari keadilan dan para-
legal. Sehingga kemudian saran penyelesaian masalah dapat diberikan 
secara lebih baik. Sehingga media WA/SMS untuk informasi tamba-
han saja

3. Budaya Lisan dan Sopan Santun
Budaya dalam masyarakat Indonesia adalah budaya lisan dan ta-

tap muka secara langsung. Merubah budaya lisan dengan mengguna-
kan skype atau WA group masih sulit dilakukan, termasuk dikalangan 
Advokat Publik atau LBH sendiri. Masih dibutuhkan waktu untuk 
merubahnya. 

Selain itu dalam budaya masyarakat Indonesia, menyampaikan 
suatu masalah atau maksud untuk meminta bantuan harus disampai-
kan secara langsung. Jika permintaan disampaikan melalui handphone 
akan dinilai tidak sopan. Jikapun komunikasi selanjutnya digunakan 
melalui telephone/WA setelah tatap muka dan disepakati bersama. 
Oleh karenanya, dalam segi budaya, keberadaan paralegal yang mudah 
dicapai oleh masyarakat menjadi penting. Oleh karenanya, peningka-
tan jumlah paralegal komunitas melalui pelatihan paralegal baru men-
jadi upaya signifikan dalam meningkatkan akses bantuan hukum.

4. SOP Penanganan Kasus
Tatap muka dengan pencari keadilan, menjadi salah satu bentuk 

pengawasan LBH terhadap paralegalnya. SOP LBH Apik Jakarta 
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mengharuskan paralegal mengajak pencari keadilan untuk membawa 
kliennya ke kantor LBH Apik untuk memastikan kebenaran, kelaya-
kan dan akuntabilitas penanganan kasus.

Untuk penggunaan internet, dari 480 responden, 350 atau 73% res 
ponden menyatakan memiliki akses terhadap internet dan 130 atau 27% 
responden yang menyatakan tidak memiliki akses internet.

 Dari 480 responden, 350 atau 73%  memiliki akses terhadap 
internet, dan  mengakses internet setiap harinya.
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 Namun, tingginya frekuensi penggunaan internet ini tidak ber-
korelasi dengan frekuensi untuk mengakses informasi hukum. Hanya 
230 atau 58% responden yang memiliki akses internet menggunakan-
nya untuk mengakses informasi hukum.

 Responden menyampaikan 3 alasan utama tidak mengakses in-
formasi hukum, dikarenakan : (1) Tidak tahu caranya; (2) Belum mem 
butuhkan; dan (3) Tidak Prioritas. Alasan-alasan tersebut, dibenarkan 
oleh para pemangku kepentingan paralegal.
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Penggunaan internet sebagai media mencari informasi, tergan-
tung pada hal-hal sebagai berikut:
1. Wilayah, untuk masyarakat desa kesadaran untuk mencari akan 

kurang dibandingkan masyarakat kota, karena infrastrukturnya ju-
ga berbeda

2. Perbedaan usia, semakin tua seseorang, maka akan semakin sulit ia 
untuk belajar atau mengakses internet

3. Belum berhadapan dengan hukum, sehingga tidak memandang 
penting untuk mencari informasi hukum

4. Belum paham bagaimana cara menggunakannya.
5. Providernya dan aplikasinya terbatas. Aplikasinya terbatas hanya 

ada justika, dan smart legal
6. Websitenya yang terkait informasi hukum yang realible tidak banyak 
7. Penggunaan internet untuk tujuan lain, seperti untuk kesenangan 

atau relasi pertemanan
8. Jawabannya yang tidak segera dan tidak pasti

Walau penggunaan internet untuk mencari informasi hukum 
masih terbatas, semua pihak memandang penting penyediaan infor-
masi hukum tetap penting untuk disajikan, agar masyarakat mendapa-
ti informasi yang benar ketika membutuhkannya. Adapun saran-sa-
ran, penyediaan informasi hukum adalah sebagai berikut:
1. Mengkampanyekan permasalahan sehari-hari yang dianggap bu-

kan sebagai masalah hukum dengan menginformasikan dasar hu-
kumnya. Misalkan terkait lalu lintas, bagaimana jika diberhentikan 
polisi di tengah jalan? Masyarakat umumnya tidak menganggapnya 
sebagai masalah hukum

2. Melakukan mainstreaming permasalahan hukum sehari-hari dite-
ngah arus informasi. Misalkan, LBH Jakarta membuat materi hu-
kum, seperti perceraian, hutang (debt collector) mendapatkan respon 
yang sangat positif.

3. Mengikuti trend penggunaan media social. Tantangan pemberian 
informasi hukum saat ini adalah dengan kampanye audio visual, 
karena sekarang yang paling banyak diakses adalah youtube.
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4. Materi yang ringan dengan kemasan yang menarik 
5. Melalui medsos seperti IG, Facebook, Twiter agar dapat dibagi 

oleh paralegal kepada kerabat, atau anggota komunitas yang mem-
butuhkan
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BAB V
Penutup

5.1 Kesimpulan 
Persepsi tentang Istilah Paralegal
a. Istilah paralegal diperkirakan sudah ada sejak tahun 1970an, na-

mun mayoritas responden yaitu 354 atau 74 % responden meng-
aku tidak mengetahui “apa yang dimaksud dengan paralegal”. 
Hanya 126 atau 26% responden yang mengaku mengetahui apa 
yang dimaksud dengan paralegal. Terdapat sejumlah faktor yang 
mempengaruhi tingginya ketidaktahuan masyarakat atas istilah 
paralegal, yaitu : (1) kebijakan hukum paralegal masih baru; (2) ti-
dak dikenal dalam komunitas hukum; (3) istilah paralegal bukan 
berasal dari bahasa indonesia; (4) beragamnya penggunaan istilah 
serupa paralegal; (5) paralegal dikenal di komunitasnya saja; (6) 
pembentukan paralegal pada setiap organisasi berbeda satu sama 
lain; (7) kurangnya sosialisasi istilah paralegal; dan (8) paralegal ti-
dak memperkenalkan diri sebagai paralegal;

b. Muncul istilah “parabegal” untuk merujuk kepada paralegal yang 
melakukan pemerasan kepada para pencari keadilan atau untuk 
mencari keuntungan dari kasus hukum yang ada di dalam masyara-
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kat. Munculnya istilah ini menjadi kekhawatiran peran dan fung-
si paralegal yang tidak terkontrol, khususnya di wilayah-wilayah 
perdesaan yang akan kontraproduktif  dengan tujuan awal peng-
akuan paralegal sebagai pemberi bantuan hukum.

Bantuan Hukum Melalui Paralegal
c. Dalam satu tahun terakhir dari 480 responden, 329 atau 69% res-

ponden menyatakan tidak pernah mendapatkan layanan bantuan 
hukum dari paralegal. Hanya 151 atau 31% responden yang me-
nyatakan pernah mendapatkan layanan bantuan hukum. Masyara-
kat menjadikan Ketua RT atau RW dan di perdesaan kepada Per-
angkat Kampung/Desa/Adat sebagai pihak pertama yang dimin-
tai bantuan jika mengalami masalah hukum;

d. Layanan yang paling bermanfaat dari paralegal yaitu: kegiatan 
membangun kesadaran seperti penyuluhan hukum, seminar, kam-
panye dll (41%), konsultasi/nasihat individu (27%), alternatif  pe-
nyelesaian sengketa di luar pengadilan (mediasi, negosiasi) 17%  
dan  bantuan hukum  (15 %). Dengan demikian, umumnya para-
legal memberikan layanan paling bermanfaat di bidang non-litigasi 
dibandingkan dengan layanan di bidang litigasi

Kepuasan atas Layanan Paralegal
e. Responden yang pernah mendapatkan layanan bantuan hukum 

menyatakan: mengetahui hak-haknya setelah mendapatkan layan-
an dari paralegal (91%), paralegal membantu penyelesaian masalah 
yang dihadapinya (96%) dan mudah memahami saran yang diberi-
kan (96%). Dari tiga penyataan tersebut diatas, masyarakat memi-
liki tingkat kepuasan tinggi atas layanan yang telah diberikan para-
legal.

f. Masyarakat yang pernah mendapatkan layanan dari paralegal, 95% 
menyatakan tidak ada remunerasi yang Paralegal minta untuk ban-
tuan yang telah mereka berikan, dan 5 % menyatakan memberikan 
remunerasi kepada paralegal. Remunerasi yang diberikan berben-
tuk pemberian makanan atau minuman, dan oleh-oleh. LBH yang 
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mensupervisi paralegal melakukan pencegahan paralegal menjadi 
pekerjaan baru yang kontraproduktif  dengan tujuan bantuan hu-
kum melalui SOP Penanganan Kasus oleh Paralegal dan Kode 
Etik Paralegal;

Kebutuhan Hukum Yang Bisa Dibantu Paralegal
g. Terdapat 5 (lima) kebutuhan hukum terbanyak yang dapat dibantu 

oleh paralegal, yaitu (1) hukum keluarga, (2) pidana, (3) tanah, (4) 
dokumen kependudukan dan (5) perburuhan.

h. Kriteria paralegal yang baik, yaitu: (1) Seseorang yang mengetahui 
hukum, (2) seseorang yang membantu keadilan tersedia/ada pili-
han penyelesaian kasus, (3) berintegritas, dan (4) menangani un-
tuk mendukung penyelesaiaan masalah. Untuk mencapai kriteria 
tersebut, setiap lembaga telah memiliki program-program pening-
katan kapasitas. 

Penggunaan teknologi 
i. Mayoritas responden memilih “tatap muka” sebagai sarana utama 

untuk berkomunikasi, dibandingkan penggunaan media lain, dik-
arenakan secara psikologis menjadi pilihan yang paling aman dan 
nyaman, Lebih Ekploratif  dan interaktif  Budaya Lisan dan Sopan 
Santun dan SOP Penanganan Kasus;

j. Untuk penggunaan internet, dari 480 responden 73% respon-
den menyatakan memiliki akses terhadap internet dan 27% me-
nyatakan tidak memiliki akses internet. Namun, hanya 58% res-
ponden yang memiliki akses internet menggunakannya untuk 
mengakses informasi hukum. Responden menyampaikan 3 alasan 
utama tidak mengakses informasi hukum, dikarenakan : (1) Ti-
dak tahu caranya; (2) Belum membutuhkan; dan (3) Tidak Prio-
ritas. Walau penggunaan internet untuk mencari informasi hukum 
masih terbatas, semua pihak memandang penting penyediaan in-
formasi hukum tetap penting untuk disajikan, agar masyarakat 
mendapati informasi yang benar ketika membutuhkannya. 
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5.2 Rekomendasi
a. Melakukan peninjauan kembali terhadap efektivitas penggunaan 

istilah paralegal di Indonesia. Keberadaan paralegal sudah mun-
cul di Indonesia dengan berbagai penamaan, bahkan muncul reko-
mendasi untuk menyebut paralegal sebagai pendamping. Oleh 
karenanya, selain memperhatikan penamaan itu sendiri, perlu pe-
ngakuan peran dan fungsi dari paralegal. 

b. Aturan hukum harus mengakui dan memberikan perlindungan 
serta imunitas kepada pihak yang menjalankan peran dan fungsi 
paralegal. Hal itu dapat dimulai dari sosialisasi peran dan fungsi 
paralegal oleh seluruh stakeholder bantuan hukum, baik diting-
kat komunitas, OBH, aparat penegak hukum dan komunitas hu-
kum. Sosialisasi meliputi kriteria, ruang lingkup, kode etik/prinsip 
paralegal dan kewajiban monitoring dan supervise OBH terhadap 
paralegal. 

c. Perlunya konsep paralegal yang disepakati di Indonesia yang di-
justifikasi dalam revisi Permen No. 1 tahun 2018 yang memberi-
kan definisi paralegal yang digunakan dalam kerangka UU Bantu-
an Hukum. Beragamnya konsep paralegal di lapangan yang hidup 
di Indonesia, termasuk praktek keparalegalan yang berada di ke-
mentrian atau lembaga yang tidak terkoneksi dengan sistem bantu-
an hukum, merupakan tantangan dalam merumuskan hal tersebut.

d. Perlunya pembahasan mengenai sistem manajemen dari parale-
gal itu sendiri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk menin-
gkatkan kualitas paralegal diperlukan hal-hal sebagai berikut: (1) 
Standarisasi kurikulum pelatihan paralegal; (2) kualifikasi paralegal 
dalam permen paralegal dilaksanakan; (3) pengaturan terkait stan-
dar penanganan kasus, supervise dan monitoring kerja-kerja para-
legal.

e. Penelitian ini menyarankan bahwa kebutuhan hukum masyara-
kat pencari keadilan, dapat dipenuhi paralegal dengan mendapat-
kan kembali peningkatan kapasitas untuk masalah-masalah hukum 
yang lebih spesifik. Namun demikian, penelitian ini merekomen-
dasikan agar sebelum memasuki materi yang lebih teknis, paralegal 
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harus mendapatkan materi fundamental mengenai nilai, perspe-
ktif  dan etika keparalegalan, termasuk didalamnya adalah prinsip 
non diskriminasi dalam layanan yang diberikan

f. Diperlukan peningkatan akses keadilan kepada pencari keadilan 
dengan meningkatkan jumlah paralegal baru di wilayah komuni-
tas dan menyediakan informasi hukum berbasiskan teknologi yang 
mudah dan sederhana. Teknologi informasi hukum dapat diba-
gi dalam platform media sosial dan perpesanan, audio visual dan 
yang mampu menjawab masalah-masalah keseharian dengan dasar 
hukumnya. 
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LAMPIRAN II
KUISIONER SURVEI

Studi Persepsi Masyarakat Pencari Keadilan tentang Peran 
Paralegal dalam Pemenuhan Kebutuhan Hukum  
(Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bali)  

2018

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa itu paralegal ?)

o Ya
o Tidak

Jika TIDAK, sampaikan pengertian paralegal adalah seseorang yang bu-
kan Advokat/Pengacara, tetapi mendapatkan pelatihan hukum sehingga 
mempunyai pengetahuan dan ketrampilan dibidang hukum  yang di-
gunakan untuk membantu penyelesaian masalah hukum yang dihadapi 
oleh orang lain atau komunitasnya

Setelah dijelaskan peran paralegal, berikan pertanyaan berikut :

Apakah Bapak/Ibu memiliki sebutan lain lain untuk mereka?
o Ya
o Tidak pernah mendengarnya

Jika YA: Bagaimana Bapak/Ibu memanggilnya?:

o Aku memanggil dia berdasarkan namanya. ..................................
o Aku memiliki sebutan lain untuk paralegal yang adalah ................
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2. Apakah Bapak/Ibu pernah dibantu oleh paralegal sebelumnya (satu ta-
hun terakhir)?
o Ya
o Tidak
o Tidak Tahu

Jika tidak: siapa anda akan memanggil untuk dukungan jika anda berada 
dengan masalah …………………………………...........…...………..

Jika jawaban TIDAK/TIDAK TAHU, silahkan lanjut ke  pertanyaan no-
mor  9

Jika YA, bagaimana Bapak/Ibu mendapatkan kontak/mengetahui para-
legal?
o Melalui keluarga / teman
o Melalui radio atau  TV
o Melalui organisasi bantuan hukum/organisasi hak asasi manusia
o melalui pemberian informasi/kampanye membangun kesadaran 

publik
o Melalui otoritas publik (lembaga/pejabat publik)
o Melalui internet
o Melalui sumber-sumber lainnya  .....................................................

Seberapa sering Bapak/Ibu berhubungan dengan paralegal selama se-
tahun terakhir ?
o Sekali atau kurang
o Antara 2 dan 3 kali
o 4 kali atau lebih

3. Sebutkan satu layanan berikut yang paling bermanfaat? 
(Jelaskan setiap layanan satu per satu dengan menunjukkan gambar)
o Kegiatan membangun kesadaran (penyuluhan hukum, seminar, 

kampanye dll)
o Konsultasi/Nasihatindividu
o Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (mediasi, nego-

siasi)
o Bantuan Hukum
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4. Apakah Bapak/Ibuberbicara kepada paralegal untuk hal hal sebagai 
berikut:
A. Masalah Keluarga
o Perceraian
o Perkawinan
o Pewarisan

B. Masalah Tanah
o Masalah Tanah

C. Dokumen Kependudukan (KK,KTP, Akta Nikah, Akta Kelahiran)
o Dokumen Kependudukan

D. Masalah Pidana
o Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
o Hak pengguna narkoba
o Hak hak Tersangka
o Polisi
o Gangguan Ketertiban Umum 
o Korupsi
o Hak-hak Korban
o Hak-Hak Saksi

E. Maladministrasi
o Mal-Administrasi

F. Lain-Lain : ....................................................................................

5. Apakah Bapak/Ibu mendapatkan informasi yang relevan tentang hak-
hak yang Bapak/Ibu tidak tahu sebelumnya?
o Ya
o Tidak
o Tidak Tahu

6. Apakah paralegal membantu menyelesaikan masalah Bapak/Ibu?
o Ya
o Tidak
o Tidak Tahu
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7. Apa jenis remunerasi yang Paralegal minta untuk bantuan yang telah 
mereka berikan ?
o Tidak Ada
o Membayar
o Hadiah/Bantuan 
Jika Bapak/Ibu menjawab ‘Membayar’ atau ‘Hadiah/Bantuan’, jelaskan 
secara rinci : .........................................................................................

8. Apakah Bapak/Ibu mudah memahami saran dan/atau panduan yang di-
berikan paralegal?
o Ya
o Tidak

9. Paralegal yang baik, menurut pendapat saya adalah: (Max 2 Jawaban)
o Seseorang yang mengetahui hukum
o Seseorang yang membantu keadilan tersedia/Ada pilihan
o Seseorang yang membantu saya berani menghadapi pihak yang 

berwenang
o Seseorang yang mendengar dan memahami masalah saya
o Seseorang yang menangani kasus saya untuk mendukung penyele-

saiaan masalah
o Seseorang yang mengetahui/bagian dari budaya komunitas lokal
o Orang yang berintegritas

10 Jika Bapak/Ibu memiliki masalah di masa depan, apakah Bapak/Ibu ingin 
dibantu (lagi) oleh paralegal?
o Ya
o Tidak
o Tidak Tahu
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11 Bagaimana cara Bapak/Ibu untuk meningkatkan komunikasi dengan 
paralegal?
o Handphone
o Pepesanan (sms/whatapp)
o Media Sosial (Facebook/Instagram)
o Radio Komunitas
o Bertatap muka
o Hotline
o Aplikasi smartphone
o Lain-lain : .......................

12 Apakah manfaat yang didapat masyarakat akan lebih tersedia jika jum-
lah paralegal lebih banyak ?
o Ya
o Tidak
o Tidak Tahu

Apakah Bapak/Ibu memiliki akses ke internet ?
o Ya
o Tidak

Seberapa sering Bapak/Ibu menggunakan internet ?
o Sekali dalam sehari atau lebih 
o Sekali dalam sehari s/d sekali dalam seminggu
o Sekali dalam seminggu s/d sekali dalam sebulan
o Kurang dari sekali dalam sebulan

Apakah Bapak/Ibu menggunakan internet untuk mengakses informasi 
hukum?
o Ya
o Tidak

Jika Tidak, Mengapa? ......................
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13 Profile
A. Jenis Kelamin:
o Lelaki
o Perempuan

B. Propinsi:
o Jakarta                           
o Jogjakarta
o Bali

C. Wilayah:
o Kota
o Pinggiran Kota
o Desa

D. Usia                                    
o <18                         
o 18-30                             
o 31-45                      
o 46-60                  
o 60<

E. Agama
o Islam
o Kristen
o Bundha
o Hindu
o Konghucu
o Lain Lain

F. Pendidikan
o Tidak Sekolah
o SD
o SMP
o SMA
o Perguruan Tinggi

Pekerjaan: ..............................
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PROFIL
The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)

The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) adalah organisasi non 
pemerintah yang konsen pada reformasi pendidikan hukum. Pada ma-
sa transisi menuju demokrasi, Indonesia menghadapi masalah korup-
si, minimnya jaminan hak azasi manusia (HAM) di tingkat legislasi, dan 
lemahnya penegakan hukum. Masalah penegakan hukum membutuh-
kan juga budaya hukum yang kuat di masyarakat. Faktanya kesadaran di 
tingkat masyarakat sipil masih lemah begitu juga kapasitas untuk meng-
akses hak tersebut. 

Ketika instrumen untuk mengakses hak di tingkat masyarakat ter- 
sedia, tetapi tidak dilindungi oleh negara seperti hukum adat tidak dilin- 
dungi, negara mengabaikan untuk menyediakan bantuan hukum. Peran 
Perguruan Tinggi khususnya fakultas hukum sebagai bagian dari masya 
rakat sipil menjadi penting untuk menyediakan lulusan fakultas hukum 
yang berkualitas dan mengambil bagian di berbagai profesi yang ada, se 
perti birokrasi, institusi-institusi negara, peradilan, akademisi dan organ-
isasi-organisasi masyarakat sipil. Mereka juga mempunyai posisi yang le-
gitimate untuk memimpin pembaharuan hukum. Di dalam hal ini, ka-
mi memandang pendidikan hukum mempunyai peranan penting untuk 
membangun budaya hukum dan kesadaran hak masyarakat sipil.

Pendirian The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) meru-
pakan bagian keprihatinan kami atas pendidikan hukum yang tidak res-
ponsif  terhadap permasalahan keadilan sosial. Pendidikan hukum di Per-
guruan Tinggi cenderung membuat lulusan fakultas hukum menjadi pro-
fit oriented lawyer dan mengabaikan pemasalahan keadilan sosial. Walaupun 
Perguruan Tinggi mempunyai instrumen/institusi untuk menyediakan 
bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat miskin, tetapi me-
reka melakukannya untuk maksud-maksud yang berbeda. 
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Masalah-masalah yang terjadi diantaranya:
(1) Lemahnya paradigma yang berpihak kepada masyarakat miskin, kea-

dilan 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 hu-
kum oleh karena perbedaan norma antara hukum yang hidup di ma-
syarakat dan hukum negara. Karena masalah tersebut, maka ILRC 
bermaksud untuk mengambil bagian di dalam reformasi pendidikan 
hukum.

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  keadi-

lan sosial; 
(3) Mendorong Perguruan Tinggi dan organisasi-organisasi masyarakat 

sipil untuk terlibat di dalam reformasi hukum dan keadilan sosial.

Struktur Organisasi
Pendiri/Badan Pengurus:  
Dadang Trisasongko  (Ketua), 
Renata Arianingtyas  (Sekretaris), 
Sony Setyana   (Bendahara), 
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)
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