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PERTEMUAN X 

PARALEGAL 

 

Terbitnya Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam 

Pemberian Bantuan Hukum mengundang perbincangan banyak kalangan. Mulai 

advokat, pemberi dan penerima bantuan hukum maupun khalayak ramai. Masih 

minimnya sebaran Pemberi Bantuan Hukum dan advokat yang menangani kasus 

pro bono di daerah-daerah menjadi salah satu alasan betapa pentingnya peran 

paralegal dalam membantu agar terpenuhinya bantuan akses keadilan bagi 

masyarakat. 

Menurut Black Law Dectionary dalam bukunya Mulyana W.K. menyatakan 

bawah Paralegal adalah : 

 

A person with legal skills, but who is not an attorney, and who works 

under the supervision of a lawyeror no is otherwise authorized by law to 

use those legal skills. Paralegal courses leading to derses in such specially 

are no afforted by many schools. Berdasarkan pengertian ini yang disebut 

paralegal adalah seseorang yang mempunyai keterampilan hukum namun 

ia bukan seseorang penasehat hukum (yang professional) dan ia bekerja di 

bawah bimbingan seorang advokat atau yang dinilai mempunyai 

kemampuan hukum untuk menggunakan keterampilannya8. 

 

 Menurut D.J. Ravindran paralegal adalah : 

 

Seseorang yang memiliki pengetahuan dasar tentang hukum, baik hukum 

acara (formil), hukum materil, dan motivasi, sikap serta keterampilan   

untuk : 

a. Melaksanakan program-program pendidikan sehingga kelompok 

masyarakat yang dirugikan (disadvantaged people) menyadari hak-

haknya; 

b. Memfasilitasi terbentuknya organisasi rakyat sehingga mereka bisa 

menuntut dan memperjuangkan hak-hak mereka; 

c. Membantu melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila ada perselisihan; 

d. Melakukan penyelidikan awal terhadap kasus-kasus yang terjadi 

sebelum ditangani pengacara; 

e. Membantu pengacara dalam membuat pernyataan-pernyataan (gugat/ 

pembelaan), mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan dan 

informasi lain yang relevan dengan kasus yang dihadapi. 

 

Menurut Abdul Hakim, G. Nusantara paralegal adalah :  

 

Para sarjana muda hukum, pemuka masyarakat pekerja-pekerja lembaga-

lembaga swadaya masyarakat yang telah mengikuti kursus pendidikan 

hukum kilat yang biasanya diselenggarakan oleh kantor-kantor Lembaga 

                                                                        
8 Mulayana W. Kusumah, at all, (ed). Op.cit. Hlm. 27 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a8becb4d7dbc/nprt/29/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-no-1-tahun-2018-paralegal-dalam-pemberian-bantuan-hukum
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Bantuan Hukum berperaktek sebagai penasehat hukum masyarakat miskin 

atau masyarakat yang kurang mampu atau tidak diuntungkan dalam 

pembangunan. 

 

Bahwa Lembaga bantuan hukum mempunyai peranan yang sangat strategis 

disamping memberikan bantuan hukum, juga memberikan kesadaran hukum, 

melakukan sosialisasi hukum, serta memberikan jasa bantuan hukum bagi setiap 

orang yang tersangkut atau terkena masalah hukum baik itu sebagai tersangka 

maupun sebagai terdakwa tentunya lembaga bantuan hukum lebih terpokus dalam 

memberikan bantuan hukum yang telah diatur dalam :  

1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 56 Ayat (1) berisi : 

Dalam hal tersangka atau terdakwa, disangka atau didakwa melakukan 

tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman lima belas 

tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam 

dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat 

hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat 

pemeriksaan dalam proses keadilan wajib menunjuk penasihat hukum 

bagi mereka. 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  16 Tahun 2011 tentang 

bantuan hukum  Pasal 3 berisi : a. Menjamin dan memenuhi hak bagi 

Penerima bntuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; b. 

Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan 

prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; c. Menjamin kepastian 

penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di setiap 

wilayah Negara Republik Indonesia; dan d. Mewujudkan peradilan yang 

efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan; 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang 

ketentuan Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) berisi : Tidak seorang 

pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat 

pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan 

bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah 

atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;  

4. Undang-Undang Nomoe 29 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 

Pasal 56 ayat {1} berbunyi : Negara menanggung biaya perkara bagi 

pencari keadilan yang tidak mampu. Surat Edaran Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010 tentang pedoman Pemberian 

bantuan Hukum. 

 

I. Pekerjaan dan Kemampuan Teknis Paralegal 

a. Fungsi Dasar Paralegal 

Untuk membantu advokat dalam pekerjaan persiapan sehingga advokat 

dapat menjalankan perannya secara efektif dalam pemberian konsultasi 

hukum, negosiasi, membuat draft dan pendampingan hukum. 

Dalam hal ini penulis sepakat karena Lembaga Bantuan Hukum tempat 

bernaungnya para legal dapat memberikan bekal dan pengetahuan  serta 

keahlian dibidang hukum segala pekerjaan yang ditangani sebelum 
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ditangani oleh advokat dapat dijalankan  pekerjaannya tentang pesiapan, 

investigasi, memberikan konsultasi pada kliennya terlebih dahulu 

ditangani oleh paralegal sebelum ditangani oleh advokat, sehingga 

advokat lebih mudah dalam menyelesaikan masalah tersebut karena 

segala persiapan terlebih dahulu disiapkan oleh para legal dan lebih 

mudah selanjutnya ditangani oleh advokat jadi tugas para legal 

membantu dan mempersiapkan bahan bagi kepentingan pembelaannya 

yang  diperjuangkan oleh advokat, untuk itu peranan para legal sangat 

membantu jalannya persiapan untuk dijadikan dasar oleh advokat. 

 

a. Jenis Pekerjaan 

 

1) Pekerjaan kantor yang berhubungan dengan menjalankan sebuah 

organisasi bantuan hukum dan atau kantor advokat.  

Tipe pekerjaan kantor yaitu : 

a) Menerima tamu atau klien; 

b) Menerima atau menjawab telepon; 

c) Menerima dan memilah surat; 

d) Memelihara jadwal; 

e) Memelihara berkas kasus termasuk ringkasan berkas kasus dan 

berkas kasus yang telah selesai;  

f) Memelihara sistem perpustakaan. 

  Bahwa seorang para legal harus memahami tahapan-tahapan 

pekejaan sehingga kalau tahapan ini dipahami dan dimengerti serta 

dilaksanakan semaksimal kemungkinan para legal akan mempermudah 

menjalankan tugasnya karena tahapan ini akan membawa para legal 

kearah yang lebih baik dan proporsional setidaknya dijadikan bekal 

dan pengalaman yang sangat berharga bagi kelangsungan para legal 

dalam menjalankan tugasnya. 

2) Pekerjaan lapangan yang berhubungan dengan kasus yang sedang 

ditangani oleh advokat.  

Tipe pekerjaan lapangan yaitu : 

a) Wawancara awal dengan klien/saksi; 

b) Melakukan pencarian fakta; 

1) Melakukan wawancara dan mendapatkan informasi dari saksi; 

2) Memperoleh copy dari dokumen dan data; 

3) Mempersiapkan ringkasan fakta kasus; 

c) Melakukan penelitian hukum dan kasus; 

d) Membantu advokat dalam persiapan ke pengadilan; 

1) Melakukan peninjauan ulang informasi faktual yang 

membandingkan informasi ini dengan seluruh data yang 

didapat sehingga diperoleh kesesuaian data; 

2) Memperoleh   ringkasan   berkas,   penelitian. Pendapat hukum 

dari kasus yang lain, yang mungkin berguna bagi penyelesaian 

kasus yang sedang berjalan; 

3) Membantu persiapan di pengadilan; 
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4) Mempersiapkan dan mengajukan permintaan untuk menjamin 

kehadiran saksi dan dokumen tertulis yang ada di pengadilan; 

5) Mengingatkan klien dan saksi tentang posisi kasus; 

6) Membuat catatan selama sidang. 

e) Memberikan laporan tertulis; 

f) Membuat draft : 

1) Surat, sumpah dan pernyataan; 

2) Nota pembelaan; 

3) Surat-surat lain; 

4) Dokumen lainnya. 

 Bahwa penulis sepakat dan sependapat dengan langkah-

langkah yang  diberikan oleh lembaga bantuan hukum sehingga 

menambah pencerahan di bidang hukum karena LBH selalu 

mengarahkan agar para legal dapat berkiprah minimal bagi 

masyarakat yang memerlukan penyelesaian ditingkat masyarakat 

untuk itu materi yang disampaikan dijadikan pedoman bagi  

paralegal dan harus dipahami oleh paralegal dalam menjalankan 

tugasnya serta memberikan pengetahuan hukum yang lebih luas 

sebagai dasar pendidikan di bidang hukum, sehingga paralegal 

dapat menerima tambahan ilmu dengan bernaungnya di Lembaga 

Bantuan hukum. 

3) Pengetahuan Dasar 

a. Sistem peradilan; 

b. Hukum acara yang dipergunakan;  

c. Alat bukti; 

d. Hak asasi manusia; 

e. Peraturan yang berkaitan dengan masalah masyarakat di bidang : 

1) Agraria; 

2) Petani; 

3) Nelayan; 

4) Buruh; 

5) Masyarakat miskin perkotaan; 

6) Masyarakat adat; 

7) Hak-hak tersangka/terdakwa. 

f. Teknik pencarian fakta dan wawancara; 

g. Kemampuan untuk membuat laporan; 

h. Penggunaan waktu secara efektif. 

   

   

 


