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PERTEMUAN XI 

KONSEP BANTUAN HUKUM DI INDONESIA 

 

 Konsep bantuan hukum di Indonesia, merupakan hal yang baru di negara ini, 

konsep ini baru terbentuk secara sistematis dan organisatoris, namun hal ini tidak 

berarti menyebabkan perkembangan bantuan hukum di Indonesia, dapat 

berkembang dengan cepat dan baik, sebab masalah hak untuk mendapatkan 

keadilan bukan saja permasalahan dalam bidang hukum saja, tetapi juga 

menyangkut permasalahan politik dalam sudut pandang bagaimana pemerintahan 

yang berkuasa mengakomodir hak-hak warga negaranya.  

 Bantuan hukum dalam pengertian yang luas, dapat diartikan sebagai upaya 

untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Upaya ini 

mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu : 

1. Aspek perumusan aturan-aturan hukum; 

2. Aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-

aturan itu ditaati; 

3. Aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati. 

Sangat berbahaya untuk mengandalkan bahwa aturan-aturan hukum yang ada 

sekarang ini sudah sempurna sama sekali dan sudah cukup tangguh melindungi 

golongan yang tidak mampu. Aturan aturan yang ada perlu diteliti apakah sudah 

cukup melindungi golongan tidak mampu atau belum dan jika masih kurang, 

maka perlu diperbaiki dan ditambah1. 

  Konsep bantuan hukum seiring dengan perkembangan sosial politik dapat 

dibagi menjadi tiga antara lain :      

1. Konsep bantuan hukum konvensional-tradisional yaitu pelayanan hukum yang 

diberikan kepada masyarakat miskin secara individual. Sifat bantuan hukum 

tradisional ini sangat pasif dan pendekatannya sangat formal legalistik. Pasif 

dalam arti menunggu klien atau masyarakat untuk mengadukan 

permasalahanya tanpa peduli responsif terhadap kondisi hukum, sementara 

legalistik formal dalam arti melihat permasalahan yang dihadapi oleh 

masyarakat atau klien hanya dalam perspektif hukum saja; 

2. Konsep bantuan hukum konstitusional yaitu konsep yang lebih diilhami oleh 

pemikiran negara hukum (rule of law), yang unsur-unsurnya antara lain 

hukum dijadikan panglima (supreme of law), dan penghormatan hak asasi 

manusia. Rule of law mewarnai aktivitas-aktivitas bantuan hukum 

konstitusional, yang antara lain berupa penyadaran hak-hak masyarakat miskin 

sebagai subjek hukum dan penegakan serta pengembangan nilai-nilai HAM 

sebagai sendi utama tegaknya negara hukum. Konsep bantuan hukum 

konstitusional lebih progresif dibandingkan konsep bantuan hukum 

konvensional-tradisional. Ini terlihat dari konsep bantuan konstitusional yang 

tidak hanya ditujukan kepada individu, akan tetapi juga ditujukan kepada 

anggota masyarakat secara kolektif. Dalam pembelaan terhadap klien, advokat 

tidak hanya menggunakan jalur litigasi saja, tetapi juga menggunakan 

pendekatan mediasi dan jalur politik;  

                                                                        
1 Ibid, Hlm. 95. 
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3. Konsep bantuan hukum struktural yaitu : 

“Konsep yang lahir sebagai konsekuensi dari pemahaman kita terhadap 

hukum realitas yang kita hadapi adalah produk dari proses sosial yang terjadi 

di atas pola hubungan tertentu diantara infrastruktur masyarakat yang ada. 

Hukum sebenarnya merupakan suprastruktur yang selalu berubah dan 

merupakan hasil interaksi antar infrastruktur masyarakat. Oleh karena itu, 

selama pola hidup antar infrastruktur menunjukan gejala yang timpang maka 

hasil tersebut akan mempersulit terwujudnya hukum yang adil”. 

Bantuan hukum struktural berarti akan merupakan rangkaian program baik 

melalui jalan hukum maupun jalan halal lain yang diarahkan bagi perubahan pada 

hubungan yang menjadi dasar kehidupan sosial menuju pola hubungan yang lebih 

sejajar. Hal ini merupakan prasyarat bagi pengembangan hukum yang 

memberikan keadilan bagi mayoritas kaum miskin di Indonesia, ini berarti konsep 

bantuan hukum struktural dikembangkan dalam konteks pembangunan 

masyarakat adil dan makmur. Dalam tingkat operasional konsep bantuan hukum 

struktural akan menjangkau wilayah-wilayah pedesaan maupun perkotaan, 

misalnya  tidak lagi terbatas pada pembelaan kasus-kasus perkara hukum secara 

individual, akan tetapi mulai secara selektif memilih kasus-kasus yang 

menyangkut kolektif masyarakat. Atas dasar seleksi kasus-kasus perkara seperti 

itu bantuan hukum diharapkan akan mampu pula meletakan dasar-dasar bagi 

perubahan menuju pelaksanaan hak-hak masyarakat bawah secara efektif.  

Jadi peranan hukum dipandang sebagai alat pembaharuan masyarakat 

sebagaimana pemikiran dari Mochtar Kusumaatmadja dalam teori hukum 

pembangunan. Hukum tidak hanya dipandang sebagai alat untuk memelihara 

ketertiban yang lebih bersifat konservarif, akan tetapi dalam masyarakat yang 

sedang membangun yang dalam deflnisi kita berarti masyarakat yang sedang 

berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus 

dapat membantu proses perubahan masyarakat itu.1 

  Kesulitan dalam menggunakan hukum sebagai alat untuk mengadakan 

perubahan-perubahan kemasyarakatan adalah bahwa kita harus sangat berhati-hati 

agar tidak menimbulkan kerugian pada masyarakat. Tindakan demikian tidak 

semata-mata merupakan tindakan yudikatif atau peradilan (yudikatif) yang secara 

"formal yuridis" harus tepat karena eratnya hukum dengan segi-segi sosiologi. 

antropologi dan kebudayaan daripada persoalan.2 

 

Paralegal Dalam Gerakan Bantuan Hukum 

 

 Orang-orang yang berkecimpung dalam dunia LSM merupakan bagian dari 

paralegal, terutama LSM-LSM yang bergerak dibidang bantuan hukum dan 

penyadaran hukum mengenai hak-hak sipil dan sosial masyarakat. Mereka dapat 

digolongkan paralegal, karena ruanglingkup kerja mereka mencakup aktivitas-

aktivitas yang dilakukan oleh paralegal, seperti konsultasi hukum pendampingan 

                                                                        
1 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan 

Nsional, Bina Cipta, Bandung, 1986, Hlm. 11. 
2 Ibid, hlm. 12. 
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klien, penyuluhan hukum dan advokasi, dimana sasaran kerja mereka adalah 

golongan masyarakat marginal. Ada sebagian LSM juga yang menciptakan 

paralegal-paralegal yang berada diluar dari struktur organisasi mereka. Paralegal 

ini dijadikan perpanjangan tangan mereka untuk mewujudkan program-program 

mereka. Sebagai contoh LBH Bandung dalam melaksanakan program 

pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat (PSDHM), mereka mendidik 

komunitas-komunitas buruh dan petani untuk dijadikan paralegal, agar mereka 

memahami hak serta kewajiban mereka, dan ketika hak-hak tersebut terlanggar 

mereka dapat menyelesaikan permasalahan itu secara cepat dan sederhana 

sebelum permasalahan tersebut dilimpahkan kepada LBH Bandung. Paralegal ini 

bersifat non formal dan karena status mereka yang tidak dicabut dari 

komunitasnya sendiri dan lebih mudah untuk berkomunikasi, sehingga setiap 

permasalahan yang timbul dapat segera ditangani. 

 Ada beberapa hal yang harus diingat dan diperhatikan dalam memahami 

konteks kerja dari paralegal yaitu : 

1. Paralegal bukanlah advokat dan bukan pula “pokrol”; 

2. Paralegal tidak menjual jasanya dalam memberikan bantuan hukum: 

3. Paralegal mempunyai pekerjaan utama sebagai fasilitator pengembangan 

potensi dan konsultasi hukum masyarakat marginal (disanvantaged 

community). 

 Ada beberapa karakteristik dari profesi sebagai paralegal yang 

membedakannya dari advokat antara lain : 

1) Profesi paralegal lebih bersitat sukarela dan tidak berorientasi pada profit; 

2) Status mereka bersitat non formal karena berada diluar komponen sistem 

peradilan pidana; 

3) Sasaran kerja mereka adalah golongan masyarakat marginal. 

 Advokat disini merupakan mitra dari paralegal, dimana paralegal 

menjalankan fungsi sebagai fasi1itator dan penghubung antara masyarakat sebagai 

klien dengan advokat inilah yang akan berperan saat kasus dilimpahkan di 

pengadilan. 

 

1. Ruang Lingkup Pekerjaan Paralegal 

Ruang lingkup dari pekerjaan paralegal antara lain : 

a. Melakukan 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 advokat; 

e. Membantu advokat dalam membuat pernyataan-pernyataan (gugatan/ 

pembelaan), mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhakan dan 

informasi lainnya yang relevan dalam kasus yang dihadapi; 
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  Dalam menjalankan profesinya terutama saat penanganan suatu 

kasus, paralegal juga harus melakukan koordinasi dengan aparat penegak 

hukum seperti : 

a. Menemani klien saat pemeriksaan di kepolisian: 

b. Memantau perkembangan kasus apakah sudah ditangani dengan cepat. 

tepat dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, baik ditingkat 

kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan persidangan; 

c. Membantu pihak kepolisian dalam mengumpulkan alat bukti; 

d. Memberikan berbagai saran dalam penanganan kasus, misalnya 

menjadi saksi dalam pemeriksaan dan persidangan; 

e. Menjalankan berbagai kegiatan sebagai pengisi kekosongan berbagai 

kewajiban yang tidak dilakukan oleh Negara, seperti berbagai kegiatan 

yang dilakukan oleh Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) di Rutan 

Kebon waru, dimana berbagai kegiatan seperti memberikan pendidikan 

secara sederhana, menciptakan forum bermain, membuka perpustakaan 

mini, dilakukan untuk mencoba membantu para narapidana anak dalam 

mendapatkan hak-haknya sebagai anak dan sebagai warga negara, yang 

seharusnya fasilitas semacam itu wajib diberikan oleh Negara. 

 Keterlibatan paralegal dalam penaganan suatu kasus lebih banyak karena 

adanya pengaduan dari calon klien ke lembaga tempat paralegal bernaung, 

setelah diketahui permasalahannya barulah lembaga tersebut menurunkan 

paralegalnya untuk melakukan investigasi kasus dan mencari fakta-fakta 

yang berguna dalam pembelaan si klien. Apabila perkara tersebut termasuk 

perkara kolektif selain melibatkan paralegal mereka, lembaga tersebut juga 

mencoba melibatkan klien-klien mereka ataupun tokoh-tokoh masyarakat 

setempat untuk menjadi paralegal bagi dirinya sendiri. jadi sambil 

menangani kasus mereka sendiri, mereka juga sekaligus dididik untuk 

dapat menjadi paralegal paling tidak untuk dirinya sendiri. Untuk 

selanjutnya mereka ini akan diikut sertakan dalam pendidikan dan 

pelatihan hukum bagi paralegal, sehingga apabila suatu saat mereka 

tertimpa suatu kasus mereka tahu apa saja tindakan pendahuluan yang 

harus dilakukan sebelum kasus tersebut dilimpahkan kepada LBH atau 

kantor hukum lainnya. 

2. Fungsi Paralegal 

Fungsi dari paralegal dalam aktivitas bantuan hukum antara lain : 

a. Memfasilitasi pembentukan organisasi rakyat; 

b. Mendidik dan melakukan penyadaran; 

c. Mendorong masyarakat mengajukan tuntutan-tuntutanya; 

d. Dokumentasi; 

e. Mengkonsepsi surat-surat; 

f. Membantu Advokat; 

  Disini dapat kita lihat fungsi dari paralegal yang mengarah pada 

dua sisi yaitu bantuan hukum secara litigasi dan bantuan hukum secara non 

litigasi. Dalam konteks non litigasi, paralegal melakukan fungsi sebagai 

pendamping masyarakat, disini paralegal memberikan pertolongan 

pertama apabila terjadi pelanggaran hukum seperti yang disebutkan dalam 
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point a. b dan c diatas. Sedangkan secara litigasi, fungsi paralegal adalah 

untuk mendukung advokat dalam penanganan kasus, contohnya seperti 

yang disebutkan dalam point d, e dan f. 

  Bantuan hukum yang diberikan dapat berupa konsultasi hukum, 

advokasi, penyuluhan hukum. pendampingan kasus, mediasi dan 

pelimpahan kasus. Dalam konteks litigasi, karena paralegal tidak memiliki 

izin untuk beracara, maka kasus yang ditangani dilimpahkan kepada 

advokat baik itu LBH ataupun kantor hukum, yang terpenting advokat 

tersebut memiliki komitmen dan alur pemikiran yang sejalan dalam 

menangani kasus tersebut. 

  Dalam implementasinya peranan paralegal lebih banyak pada 

bantuan hukum non litigasi. hal itu dapat dilihat dari enam fungsi paralegal 

diatas yang kesemuanya bersifat non litigasi. sedangkan untuk 

menjalankan fungsi-fungsi litrigasi peranan paralegal hanya untuk 

menunjang tugas dari advokat, sebab selama ini kedudukan paralegal 

hanya untuk menunjang tugas dari advokat, sebab selama ini kedudukan 

paralegal masih diluar sistem peradilan pidana dan tidak memiliki izin 

beracara sebagaimana advokat. 

3. Kriteria Menjadi Paralegal 

 Pada dasarnya setiap orang bisa menjadi paralegal yang terpenting 

adalah bahwa orang tersebut memiliki kepedulian untuk memperjuangkan 

keadilan bersama dan berjuang untuk mereka yang lemah, selain itu ia 

mempunyai kemampuan untuk melakukan pendampingan yang kasus 

secara sederhana, berikut beberapa kretaria untuk menjadi paralegal, 

antara lain sebagai berikut : 

a. Memiliki pengetahuan dasar hukum, baik formal maupun materil; 

b. Memiliki kemampuan untuk memotivasi masyarakat; 

c. Memiliki kemampuan untuk menganalisa permasalahan dan 

meletakannya dalam kerangka kerja proses pembelaan; 

d. Komunikatif, sehingga seluruh informasi yang dibutuhkan dapat 

diperoleh secara optimal; 

e. Mampu membangun relasi kerja yang partisipatif, sehingga klien dapat 

terlibat aktif dalam seluruh proses pembelaan. 

 Setelah memenuhi persyaratan tadi, paralegal harus mendapatkan 

pelatihan dan pendidikan hukum karena pada saat memasuki wilayah 

hukum ada hal-hal teknis yang harus dipahami oleh mereka dan tidak 

semua paralegal berlatar belakang pendidikan hukum di perguruan tinggi, 

bahkan banyak juga yang sama sekali tidak mengecap pendidikan di 

perguruan tinggi. Pendidikan dan pelatihan hukum ini diberikan sebelum 

mereka menjalankan pekerjaan sebagai paralegal dan lebuh bersifat 

temporer, untuk selanjutnya setelah mereka mahir sebagai paralegal 

mereka akan mengajarkan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan sebagai 

paralegal, baik dalam pendidikan dan pelatihan terdahulu serta 

berdasarkan pengalaman, sehingga akan terciptalah paralegal-paralegal 

baru secara berkesinambungan. Pada pelatihan dan pendidikan hukum ini, 
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mereka diajarkan mengenai dasar-dasar hukum-hukum formal dan materil, 

serta beberapa tahapan analisa hukum pada penanganan kasus, yaitu :  

1. Eksplorasi kronologi kasus; 

2. Inventarisir aspek-aspek hukumnya; 

3. Klarifikasi hal-hal yang harus diperjelas; 

4. Identifikasi Jenis kasus; 

5. Hubungan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan serta 

reverensi lain yang mendukungi; 

6. Susun rangkuman kasus serta dasar hukum yang dapat dipergunakan 

untuk pembelaan; 

7. Sempurnakan secara redaksional dengan urutan :  

a. duduk perkara (kronologis); 

b. dasar hukum yang dilanggar; 

c. tuntutan/gugatan yang diajukan; 

d. dasar hukum tuntutan/gugatan; 

 

Kedudukan Paralegal Dalam Sistem Hukum Indonesia 
 

 Secara legitimasi kedudukan paralegal telah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan hukum , bahkan bila diteliti lebih jauh 

beberapa subtansi dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 

telah menutup jalan bagi paralegal untuk memberikan bantuan hukum, yang 

berimbas pada tertutupnya akses keadilan bagi masyarakat. Beberapa pasal 

tersebut antara lain: 

1. Pasal 3 ayat (1c), yang berbunyi : “tidak berstatus sebagai pegawai negeri 

atau pejabat negara.” 

2. Pasal 31, yang berbunyi : “setiap orang yang dengan sengaja menjalankan 

pekerjaan profesi Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 

tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta) rupiah." 

3. Kedua Pasal tersebut menyebabkan para dosen yang tergabung dalam BBH 

dibeberapa Perguruan Tinggi Negeri ataupun tidak dapat lagi bertindak 

sebagai konsultan hukum ataupun advokat yang beracara di pengadilan, 

karena status mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dampak dari 

aturan ini tidak hanya dirasakan oleh para dosen di Universitas Negeri, tetapi 

juga dirasakan oleh para dosen-dosen di Universitas swasta, karena banyak 

dari mereka yang berstatus sebagai dosen yang berprofesi yaitu mereka yang 

mempunyai dua profesi baik sebagai pengajar maupun sebagai konsultan 

hukum. Sehingga otomatis mereka tidak dapat melakukan kegiatan bantuan 

hukumnya di BBH universitasnya. 

 Khususnya untuk Pasal 31, pasal ini telah menutup jalan bagi semua orang 

atau pun lembaga yang memberikan bantuan hukum diluar advokat, yaitu 

paralegal untuk melanjutkan kegiatannya. Hal ini tentu saja sangat disayangkan, 

sebab apabila mereka tetap melanjutkan kegiatannya mereka akan dikategorikan 

pelaku tindak pidana, padahal klien-klien dari paralegal ini merupakan golongan 

masyarakat miskin atau marginal yang sangat membutuhkan bantuan dari mereka. 
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Namun hal ini tidak berlangsung lama, berdasarkan Putusan Mahkamah 

Konstitusi mengenai permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2003 tentang Advokat, dengan nomor perkara 006/PPU-II/2004, menyatakan 

bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat. Substansi dari Pasal 31 ini dianggap telah menutup akses 

masyarakat terhadap keadilan khususnya bagi masyarakat kurang mampu padahal 

dilihat dari kondisi rill saat ini jumlah advokat sangat tidak sebanding. dan tidak 

merata dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang 

memerlukan jasa hukum. Meskipun Pasal 31 sudah tidak memiliki kekuatan 

hukum mengikat lagi, namun dalam inplementasinya paralegal masih sering 

dipersulit dalam mendampingi klien saat pemeriksaan berkaitan dengan surat 

kuasa, karena yang memiliki izin untuk beracara hanyalah advokat yang telah 

memiliki izin praktek. 

  Pada sistem hukum yang ada kedudukan paralegal dikukuhkan oleh 

kelemahan dari implementasi undang-undang yang ada seperti Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan KUHAP, sebagai contoh adalah 

bunyi Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 

yang mewajibkan para advokat untuk melakukuan bantuan hukum cuma-cuma. 

Namun secara rill kita dapat melihat dari segi kuantitas jumlah advokat masih 

sangat sedikit dan distribusi mereka belum merata ditiap daerah. Para advokat 

telah banyak membuka praktek di daerah perkotaan, amat sangat jarang kita lihat 

advokat yang membuka kantor hukum di pedesaan apalagi di daerah terpencil. 

Melihat jumlah advokat yang masih sedikit, yang sedikit saja yang melakukan 

kegiatan pro bono, karena orientasi mereka lebih kepada profit. 

  Selain karena kelemahan dari implementasi berbagai undang-undang yang 

berkaitan dengan bantuan hukum. secara politik keberadaan paralegal menjadi 

semakin eksis dan semakin dibutuhkan karena berbagai kebijakan pemerintah 

yang sering tidak berpihak kepada rakyat kecil sehingga menimbulkan ekskalasi 

konflik yang cukup tinggi dalam masyarakat, dan disisi lain pemerintah juga tidak 

melaksanakan kewajibannya dalam memberikan bantuan hukum pada warga 

negaranya. Bantuan hukum masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah, hal 

ini berbeda dengan perhatian yang begitu besar dibidang kesehatan, di mana pada 

tiap kecamatan dibangun PUSKESMAS dan ditiapnya dibangun POSYANDU, 

padahal kebutuhan masyarakat akan akses keadilan sangat pentingnya dengan 

kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan. 

  Hal yang menarik untuk penulis kemukakan adalah isi dari Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga (P-KDRT), dimana dalam dua pasalnya menyebutkan peranan dan 

eksistensi paralegal dalam pendampingan korban, antara lain :  

1. Pasal 22 ayat (1), yang menyebutkan : dalam memberikan pelayanan, pekerja 

sosial harus : 

a. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi 

korban. 
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b. Memberikan informasi bagi hak-hak korban untuk mendapatkan 

perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari 

pengadilan. 

c. Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat alternatif, dan 

d. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada 

korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang 

dibutuhkan korban. 

Pasal 22 ayat (2), yang menyebutkan : Pelayanan pekerja sosial sebagaiman 

dimaksud pada ayat (l) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, 

pemerintah daerah atau masyarakat.  

2. Pasal 23, yang menyebutkan : dalam memberikan pelayanan, relawan 

pendamping dapat : 

a. Menginformasikan kepada korban akan haknya untruk mendapatkan 

seorang atau beberapa pendamping. 

b. Mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat 

pemeriksaan pengadilan. dengan membimbing korban secara objektif dan 

lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. 

c. Mendengarkan secara empeti segala penuturan korban sehingga merasa 

aman didampingi oleh pendamping, dan 

d. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada 

korban. 

  Pekerja sosial dan relawan pendamping yang disebutkan dalam dua pasal 

diatas merupakan bagian dari paralegal, dimana pekerjaan yang mereka lakukan 

antara lain dengan memberikan konsultasi hukum, penyadaran hukum, 

pendampingan korban dan sebagai penghubung antara korban dengan sistem 

peradilan pidana yaitu kepolisian. Kejaksaan, dan pengadilan, merupakan 

sebagian dari ruang lingkup dari pekerjaan paralegal. Hal ini menunjukan secara 

tidak langsung, bahwa negara mengakui bahwa peranan mereka sebagai paralegal 

sangat penting untuk membuka akses masyarakat terhadap keadilan. 

  Selain itu bahwa tri dharma Perguruan Tinggi yang disebutkan dalam Pasal 

20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yang berbunyi “Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, khususnya dalam kontek 

pengabdian masyarakat juga sebuah bentuk legitimasi formal secara tidak 

langsung bagi paralegal, khususnya paralegal yang berasal dari para mahasiswa 

hukum serta para akademisi yang aktif di Biro Bantuan Hukum. 

 Disini kita dapat melihat bahwa eksistensi paralegal tidak dikukuhkan oleh 

sebuah legitimasi formal karena secara legal formal eksistesi paralegal tidak 

pernah diakui dan tidak pernah disebutkan oleh peraturan perundang-undangan 

manapun dalam sistem hukum Indonesia, namun telah dikukuhkan melalui 

legitimasi sosial dari masyarakat. Mereka ada dan dapat eksis sampai sekarang 

karena keberadaan mereka yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya   

masyarakat marginal ataupun yang kurang mampu, yang keberadaanya sering 

terlupakan oleh pemerintah.  
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           Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan 

Hukum. BAB IV PEMBERIAN BANTUAN HUKUM Pasal 8 Ayat (1) 

Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh pemberi Bantuan hukum yang telah 

memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang, (2) Syarat-syarat Pemberi 

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. Berbadan Hukum; 

b. Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini; 

c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; 

d. Memiliki pengurus dan; 

e. Memiliki program bantuan hukum. 

Pasal 9 Pemberi Bantuan Hukum : 

a. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa 

fakultas hukum; 

b. Melakukan pelayanan bantuan hukum; 

c. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program 

kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum; 

d. Menerima anggaran dari Negara untuk melaksanakan bantuan hukum 

berdasarkan Undang-Undang ini; 

e. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang 

menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

f. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun, instansi lain, 

untuk kepentingan pembelaan perkara, dan; 

g. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan 

selama menjalankan pemberian bantuan hukum. 

 

 


