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Kata Pengantar 

 

 

Paralegal adalah salah satu aktor kunci dalam pemberdayaan hukum masyarakat lewat 

Bantuan Hukum Strukural (BHS) yang selama ini dilakukan Oleh YLBHI/LBH Makassar. 

Posisi strategis yang dimiliki paralegal selain sebagai agen perubahan di komunitas 

juga menjadi jembatan menuju akses kepada keadilan bagi masyarakat miksin dan 

marjinal.Apalagi paralegal telah terintegrasi dalam sistem bantuan hukum nasional. 

 

Kelahiran paralegal yang telah menjadi separuh dari umur YLBHI dan LBH kantor, terus 

mendorong tumbuhnya paralegal berbasis komunitas. Salah satunya lewat penguatan 

kapasitas paralegal lewat pelatihanatau pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai bagian 

kerja-kerja regular LBH Makassar, juga sebagai bagian dari implementasi dari Undang-

undang Bantuan Hukum (UU No.16/2011) dimana pemberi bantuan hukum 

berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan hukum bagi advokat, 

paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum yang direkrut.  

 

YLBHI dan Yayasan TIFA memulainya dengan membuat konsep pendidikan lewat 

sekolah parelegal, menyusun kurikulum atau standar kompetensi, serta melakukan 

advokasi kebijakan.Kegiatan percontohan dilakukan di 3 daerah yakni Padang, 

Yogyakarta, Makassar, menyusul kemudian Bandung.LBH Makassar telah 

menyelesaikan kegiatan Sekolah Paralegal Makassar tahap dasar.Kegiatan ini dimulai 

dari TOT Pangajar, pelaksanaan sekolah, dan inagurasi paralegal.Keistimewaan 

pelaksanaan Sekolah Paralegal Makassar karena dilakukan dengan menggunakan 

sarana Baruga Paralegal yang dibagun di atas tanah warga dampingan LBH 

Makassar.Sebuah Baruga yang didedikasikan untuk keparalegalan serta menjadi symbol 

dan simpul perjuangan masyarakatn miskin dan marjinal. 

 

Rangkain proses sekolah paralegal tesebut dituangkan dalam Buku Panduan Sekolah 

Paralegal Makassar mulai dari manajemen sekolah hingga manajemen pembelajaran. 

Buku ini diharapkan akan menjadi panduan bagi pelaksanaan sekolah paralegal dasar 

selanjutnya, serta menjadi referensi bagi para pekerja bantuan hukum terutama 

paralegal dalam mengenal dan menerapkan sekolah paralegal. Untuk 

menyempurnakan buku panduan ini maka, saran dan masukan dari pembaca kritis 

yang budiman sangat diharapkan. Karena hanya dengan begitu buku ini  bisa menjadi 

sempurnah dan bermanfaat untuk koreksi dan revisi di masa yang akan datang.  

 

Proses sekolah paralegal Makassar tidak terdokumentasi dengan baik tanpa kerja keras 

yang dari manajemen Sekolah Paralegal LBH Makassar.  Untuk itu terima kasih kepada 

A.M. Fajar Akbar, Aulia Susantri, Gita Indah Sari, Firmansyah serta Rezky Pratiwi  yang 
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telah mengumpulkan serpihan berbagai proses belajar tersebut menjadi sebuah buku 

panduan. Selain itu ucapan yang tak terhimgga kami haturkan kepada Alvon Kurnia 

Palma, Samuel Gulton, Tandiono Bawor serta direktur LBH kantor yang selama ini 

intens memikirkan dan bekerja untuk pengembangan dan pemajuan paralegal 

komunitas. 

 

Buku panduan ini didedikasikan untuk pengembangan dan pemajuan paralegal di 

masa yang akan datang sekaligus akan menjadi pelengkap buku-buku dan dokumen 

yang terkait dengan keparalegalan dalam naungan YLBHI dan LBH Kantor. Sehingga 

diharapkan bisa menjadi saluran menuju ke muara gerakan bantuan yang berlandaskan 

gerakan masyarakat. 

 

Makassar, November 2015 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Hak Atas Keadilan (Access to Justice) merupakan hak kontitusional setiap warga negara 

Indonesia sebagaimana diamanahkan dan dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-

Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu: ‚Segala warga negara bersamaan kedudukannya 

dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 

dengan tidak ada kecualinya.‛ Oleh karena itu pengakuan, perlindungan dan pemajuan 

serta pemenuhan di dalam setiap kebijakan dan pemberlakuan hukum merupakan hak 

dasar manusia setiap warga di Indonesia. Wujud dari hak atas keadilan antara lain 

adalah lewat bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan marjinal. Bantuan hukum 

selama ini dilakukan oleh lembaga bantuan hukum (LBH) lewat pekerja bantuan hukum 

dan paralegal. 

Dalam perjalanannya sampai sampai saat ini, paralegal merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dengan bantuan hukum.Bahkan paralegal telah menjadi aktor kunci dalam 

pemenuhan akses kepada keadilan.YLBHI bersama LBH-LBH kantor di beberapa daerah 

sudah mulai mendorong lahirnya paralegal sejak medio tahun 1980-an. Pembentukan 

paralegal adalah salah satu strategi layanan bantuan hukum berbasis komunitas yang 

terintegrasi dalam sistem bantuan hukum nasional. Apalagi paralegal sekarang ini telah 

menjadi bagian dari sistem bantuan hukum nasional dimana paralegal merupakan 

perpanjangan dan secara kelembagaan terkoordinasi dengan organisasai bantuan 

hukum (OBH) sesuai dengan amanat UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. 

Langkah ini tentunya masih memerlukan penyempurnaan khususnya terkait sistim 

pendidikan yang komprehensif dan berkelanjutan.Sebagai OBH, LBH dalam naungan 

YLBHI telah lama melakukan pendidikan atau pelatihan dan rekruitmen paralegal. 

Dalam Pasal 9 UU No. 16 Tahun 2011 secara tegas dinyatakan bahwa: ‚pemberi 

bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan 

mahasiswa fakultas hukum‛. Selanjutnya dalam Pasal 10 huruf c dinyatakan bahwa: 

‚pemberi bantuan hukum berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan 

hukum bagi advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum yang direkrut‛.  

Dalam rangka mendukung upaya tersebut YLBHI bersama dengan beberapa LBH 

kantor termasuk LBH Makassar serta BPHN atas dukungan Yayasan TIFA 

menyelenggarakan beberapa kegiatan mulai dari penyusunan standard kompetensi 

paralegal hingga Sekolah Paralegal dasar dan lanjut.  Secara konseptual, sistem ini juga 

telah diadposi ke dalam sistem bantuan hukum nasional yang dilaksanakan oleh BPHN. 

LBH Makassar dan Yayasan TIFA sangat concern atas konsep ini dan ingin memperbaiki 

system pendidikan paralegal dengan membentuk Sekolah Paralegal. Sekolah paralegal 

yang dimaksud telah dibekali dengan kurikulum terukur dan telah mendapat 

pengakuan dari negara lewat kementerian Hukum dan HAM dana atau kementerian 

pendidikan dan kebudayaan.  



Panduan Sekolah Paralegal Makassar                                                                                            

LBH Makasssar 7 

 

Untuk itu dalam rangak memandu pelaksanaan Sekolah Paralegal, maka disusunlah 

BukuPanduan Sekolah Paralegal Makassar.Buku Buku panduan ini disusun 

berdasarkan hasil Training of Trainer (ToT) Sekolah Paralegal terdiri terdiri dari visi dan 

tujuan, rekruitmen, peran dan fungsi manajemen sekolah, pengajar dan fasilitator, 

proses pembelajaran, serta rencana tindak lanjut. Sehingga lewat buku panduan ini 

diharapkan pelaksanaan sekolah paralegal dapat mencapai tujuannya yakni 

menguatnya mekanisme dan kapasitas paralegal di wilayah Sulawesi Selatan.Buku ini 

yang anda pegang, ini sekalagus bisa menjadi sebuah panduan bagi LBH Makassar dan 

lembaga atau organisasi yang hendak menyediakan atau memfasilitasi sebuah sekolah 

paralegal. 
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BAB II 

 ARTI DAN PERAN PARALEGAL  

Apa itu paralegal? Pertanyaan sederhana ini  bisa memulai dalam melihat arti dan 

peran paralegal selama ini. Paralegal adalah seseorang yang secara khusus membantu 

masyarakat (kaum miskin dan marjinal), yang karena keterampilan khusus dan memiliki 

pengetahuan hukum (dasar) serta mampu memberikan pelayanan, pendidikan hukum, 

bimbingan kepada masyarakat. 

Secara umum, istilah paralegal menggambarkan seseorang yang telah mendapatkan 

pelatihan khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan hukum untuk 

memberikan informasi dan bantuan guna menyelesaikan masalah-masalah hukum. 

Paralegal secara umum diawasi oleh para advokat terlatih. Paralegal merupakan 

sebutan yang muncul sebagai reaksi atas ketidakberdayaan hukum dan dunia profesi 

hukum untuk memahami, menangkap serta memenuhi berbagai kebutuhan sosial (hak-

hak masyarakat). 

Paralegal sama dengan paramedik, walaupun ia bukan dokter tapi ia memahami 

tentang ilmu kedokteran. Demikian pula dengan Paralegal yang bukan sarjana hukum, 

tetapi mengerti dan paham tentang masalah hukum. Dalam sistem hukum di beberapa 

negara lain, Paralegal  adalah perpanjangan tangan dari lawyers. Tapi dalam konteks 

kaderisasi di YLBHI/LBH, Paralegal  adalah merupakan perpanjangan tangan dari 

komunitas seperti buruh, tani dan kelompok-kelompok masyarakat marginal lainnya.  

Jadi Paralegal itu dibagi berdasarkan sektor-sektor komunitasnya1. 

Pada awal tahun 1990 beberapa LBH  dalam naungan YLBHI, Paralegal masih dalam 

tugas dari divisi Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat (PSDHM) atau biasa 

disebut Divisi non litigasi. Kemudian setelah ada koordinasi dengan International 

Commition of Jurist, Dewan Pengurus YLBHI diundang ke universitas di India untuk 

mempelajari soal Paralegal, setelah pulang mereka kemudian melaksanakan workshop 

untuk mengkombinasikan dengan cara-cara LBH/YLBHI.Kemudian yang terlibat adalah 

kelompok-kelompok yang memang sangat aktif bekerja pada sektor petani, buruh dan 

nelayan. Kemudian kawan-kawan LBH mencoba memformulasikan apa itu paralegal 

dengan kombinasi paralegal di berbagai dunia dengan mencari metode yang paling 

cocok dikembangkan di LBH 2. 

                                                           
1  Workshop  Paralegal dalam Konteks Acces to Justice;  Penyusunan Renstra YLBHI  dan Yayasan TIFA,  Makassar, 13 – 

14 Agustus 2007; 
2
Opcit  
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Sejauh ini kebanyakan penelitian hukum di Indonesia masih terfokus pada sistem 

hukum formal; kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, hasil dan rekomendasinya pun 

cenderung pada fokus yang serupa. Padahal persoalan hukum dan keadilan bukan 

sekedar masalah lembaga hukum atau organ-organ negara melainkan juga 

menyangkut upaya penegakan keadilan yang bersifat informal berupa mekanisme 

alternatif penyelesaian masalah (alternative dispute resolution): musyawarah, negosiasi 

dan mediasi lewat berbagai institusi sosial masyarakat.  Dengan demikian strategi 

pembaruan hukum dan perbaikan akses masyarakat terhadap keadilan seharusnya juga 

mencakup dua wilayah tersebut; hukum formal dan informal tetapi berangkat dari 

pengalaman konkret proses penyelesaian masalah di masyarakat dan tidak sekedar 

melihat apa yang terjadi di ruang sidang semata. 

Dengan latar belakang dan sejarah peradilan Indonesia yang relatif belum berhasil 

menghadirkan keadilan bagi kelompok masyarakat  miskin, maka diperlukan strategi 

pembaruan hukum yang komprehensif dan sistemik. Hal ini berkaitan dengan 3 (tiga) 

elemen utama yakni peraturan perundang-undangan (substansi hukum), aparatur 

penegak hukum (struktur) dan budaya hukum yang berlaku dalam masyarakat. 

Dewasa ini, di bidang profesi pelayanan hukum kita mengenal  Advokat , Konsultasi 

Hukum dan Paralegal. Advokat yakni para Sarjana Hukum yang setelah melalui 

serangkaian ujian/seleksi dan memenuhi persyaratan administrasi diangkat untuk 

berpraktek sebagai advokat/penasehat hukum yang dapat menjalankan profesinya di 

seluruh wilayah Indonesia. Konsultan Hukum adalah para sarjana hukum yang 

berdasarkan kwalifikasi tertentu menjalankan praktek sebagai konsultan hukum. 

Berbeda dari advokat, yang dapat memberikan bantuan hukum di depan pengadilan, 

konsultan hukum membatasi pelayanannya di luar pengadilan. Sedangkan Paralegal 

yakni para mahasiswa hukum, pemuka masyarakat, pekerja-pekerja NGO yang setelah 

mengikuti kursus pendidikan hukum singkat yang biasanya dilakukan oleh LBH yang 

kemudian berpraktek sebagai penasehat hukum masyarakat, terutama masyarakat 

miskin atau masyarakat yang kurang atau tidak diuntungkan dalam pembangunan. 

Setelah mengikuti pendidikan/kursus singkat, paralegal harus mampu mendalami 

sendiri berbagai ilmu hukum praktis yang berguna untuk membantu kelompok-

kelompok masyarakat yang selama ini berhubungan dengan mereka (karenanya kader-

kader para-legal sebaiknya direkrut dari kelompok masyarakat tertentu atau mereka 

yang peduli dengan kelompok miskin dan terabaikan dalam pembangunan). Tugas 

utama paralegal adalah sebagai pihak pertama yang memberi nasehat atau pemberi 

bantuan pelayanan hukum awal bagi kalangan masyarakat yang memerlukannya.  

Paralegal jelas bukan advokat, karena memang mereka tidak akan menjalankan  peran 

advokat dalam pembelaan di depan pengadilan. Pekerjaan utama paralegal adalah 

memberi nasehat hukum, mendokumentasi kasus-kasus hukum yang dihadapi 

masyarakat yang dilayaninya, membantu menumbuhkan kemampuan sosial masyarakat 

(pengorganisasian masyarakat), mendampingi masyarakat dalam suatu proses 

perundingan guna mencari penyelesian dalam suatu  perselisihan hukum dan 

sebagainya.  Dalam UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, disebutkan dalam 

hal Pasal 9 dan Pasal 10, dimana dalam ketentuan ini mengatur tentang perekrutan 
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Paralegal dan penyelenggaran pendidikan dan pelatihan paralegal oleh pemberi 

bantuan hukum3. 

Bantuan hukum oleh paralegal salah satu cara untuk memperluas akses keadilan bagi 

masyarakat yakni dengan cara membangun kapasitas dan kelembagaan sosial yang ada 

di masyarakat sendiri untuk menyelesaikan kasus hukum dengan menggunakan 

mekanisme hukum, baik di muka peradilan dan diluar peradilan. Apalagi jika kehadiran 

paralegal tersbeut bisa difasilitasi dengan sarana-sarana warga yang ada di kampung 

atau komunitas ini,  yang diharapkan bisa menjadi  Pos Pertolongan Pertama pada 

Kasus Hukum atau disingkat  P3K Hukum.  

Paralegal merupakan perangkat yang penting untuk mengisi jarak antara orang-orang 

yang tidak beruntung akan informasi dan pelayanan hukum yang dibutuhkan, yang 

merupakan haknya. Demikian khususnya keadaan di Indonesia, dimana hampir 108 juta 

orang, yang merupakan 49% dari seluruh penduduk negara ini, berada dalam garis 

kemiskinan dan rentan menjadi miskin (data laporan Bank Dunia 2006). 

Bagi jumlah penduduk yang sangat besar itu, saat ini hanya terdapat sekitar 15.000 

advokat di penjuru negeri ini. Hanya sejumlah kecil dari para advokat tersebut yang 

terlibat dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi kaum miskin. 

Paralegal berbasis komunitas atau paralegal berbasis sukarelawan jelas dibutuhkan 

oleh orang-orang yang tidak beruntung ini.  

Paralegal berbasis komunitas secara umum akan memainkan peranan antara lain 

sebagai berikut: 

a. Mendidik dan melakukan penyadaran hukum; 

b. Melakukan analisa sosial; 

c. Melakukan advokasi (termasuk pengawasan peradilan); 

d. Pendampingan, mediator; 

e. Memberikan bantuan hukum; 

f. Membangun jaringan kerja; 

g. Memberikan dorongan; 

h. Mendokumentasikan kasus-kasus; 

i. Membantu menyusun konsep; 

j. Membantu ‚menerjemahkan‛ atau menjelaskan masalah hukum (pada komunitas); 

k. Mendorong terbentuknya Organisasi Masyarakat; dan 

l. Membantu dan bekerjasama Pengacara/Advokat. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 
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BAB III 

VISI DAN MANAJEMEN SEKOLAH PARALEGAL MAKASSAR 

 

A. VISI DAN TUJUAN SEKOLAH PARALEGAL 

VISI Terwujudnya paralegal yang berkompeten dan berintegritas 

dalam memperjuangkan HAM dan demokrasi 

TUJUAN 

1. Meningkatkan kapasitas paralegal dalam melakukan 

advokasi (litigasi dan non litigasi); dan 

2. Menguatkan kelembagaan paralegal dalam 

memberdayakan komunitasnya. 

SYARAT 

TERCAPAINYA 

1. Paralegal yang memiliki pengetahuan, keterampilan 

dan integritas dalam melakukan advokasi; dan 

2. Paralegal yang memiliki kemampuan manajemen 

organisasi dalam komunitas. 

 

 

B. REKRUTMEN SEKOLAH PARALEGAL 

SYARAT-SYARAT 

1. Berasal dari komunitas; 

2. Umur maksimal 50 tahun; 

3. Berdomisili di Sulawesi Selatan;  

4. Mengikuti seleksi wawancara oleh manajemen sekolah;  

5. Mengisi biodata peserta dan foto diri; dan 

6. Melampirkan suratrekomendasi komunitas. 

PANITIA SELEKSI 
1. Manajemen sekolah (3 orang); 

2. Fasilitator (1 orang); dan 

3. Tenaga pengajar (1 orang). 

PROSES DAN 

PROSEDUR 

REKRUTMEN 

1. Panitia seleksi memberikan informasi ke contact 

person di komunitas; 

2. Calon peserta mengisi formulir pendaftaran dan 

biodata; 

3. Seleksi wawancara; dan 

4. Pengumuman kelulusan. 

POLA RELASI 

SEKOLAH 

PARALEGAL 

DENGAN 

KOMUNITAS 

1. Membuat kode etik paralegal; 

2. Membangun komunikasi secara intens; dan 

3. Evaluasi bersama secara berkala. 
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PARALEGAL 

SIAPA YANG 

HARUS DIREKRUT 

1. Komunitas petani (3 orang); 

2. Komunitas nelayan (3 orang); 

3. Komunitas miskin kota; dan 

4. Komunitas buruh (3 orang). 

Catatan: Jumlah rekrutmen perempuan minimal 6 orang. 

 

 

C. PERAN MANAJEMEN SEKOLAH, TENAGA PENGAJAR DAN FASILITATOR 

SEKOLAH PARALEGAL 

MANAJEMEN 

SEKOLAH 

1. Struktur sekolah paralegal; 

2. Jadwal pembelajaran; 

3. Administrasi pembelajaran seperti: 

a. Absen siswa; 

b. Pantauan tenaga pengajar seperti form/absen 

tenaga pengajar, lembar evaluasi; dan 

c. Tata tertib sekolah yang dirumuskan bersama oleh 

manajemen sekolah, tenaga pengajar dan 

fasilitator. 

4. Alat pengajaran seperti: 

a. INFOCUS; 

b. Kertas plano/metaplan; 

c. Flipchart; 

d. Alat permainan; 

e. Film;  

f. Lembar kasus; 

g. Alat tulis seperti spidol, pulpen, kertas; 

5. Sarana belajar seperti meja, kursi dan papan tulis; dan 

6. Monitoring evaluasi pelaksanaan pembelajaran. 

TENAGA 

PENGAJAR 

1. Menyiapkan bahan ajar seperti: 

a. Buku ajar atau SAP; 

b. Handout: makalah, powerpoint; 

c. Bahan bacaan; 

d. Film; 

e. Games/ice breaking; 

f. Lembar kasus; 

g. Naskah untuk role play; 

h. Dan lain-lain. 

2. Melakukan evaluasipre test dan post test dan semester; 

dan 

3. Memetakan potensi siswa. 
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FASILITATOR 

1. Koordinasi manajemen sekolah dan tenaga pengajar; 

2. Mengatur kelas; 

3. Mendampingi tenaga pengajar; 

4. Memecah suasana dengan ice breaking, games, dan 

lain-lain; 

5. Melakukan pre test dan post test; 

6. Melakukan review/evaluasi; dan 

7. Pendalaman materi. 

D. PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH PARALEGAL 

MANAJEMEN 

SEKOLAH 

1. Menyiapkan perlengkapan/peralatan dan bahan ajar 

yang dibutuhkan oleh tenaga pengajar dan fasilitator; 

2. Menyiapkan ruang kelas dan akomodasi untuk peserta; 

3. Mengkoordinir tenaga pengajar, fasilitator dan peserta 

dalam proses pelaksanaan pendidikan; 

4. Menyiapkan kelengkapan administrasi pelaksanaan 

sekolah; 

5. Pengadaan materi pendidikan; 

6. Menyiapkan dokumentasi; 

7. Form evaluasi tenaga pengajar; dan 

8. Mengkoordinir persiapan pelaksanaan out class. 

TENAGA 

PENGAJAR 

1. Menyiapkan materi pendidikan seperti handout dan 

powerpoint; 

2. Memandu proses Role Play dan permainan; 

3. Bahan ajar seperti: 

a. Video/film; 

b. Foto; 

c. Kliping Koran; 

d. Kertas metaplan; dan 

e. Lembar contoh kasus. 

4. Melakukan pertemuan dan evaluasi antar tenaga 

pengajar secara berkala. 

FASILITATOR 

1. Melakukan review materi ajar; 

2. Memandu dan mendinamisasi proses pendidikan; 

3. Memandu permainan (games), memecah suasana (ice 

breaking); 

4. Melaksanakan evaluasi  bersama peserta; 

5. Melakukan penilaian atas keaktifan peserta;  

6. Mendampingi peserta dalam pelaksanaan out class; dan 

7. Melakukan pre test dan post test. 
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E. PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH PARALEGAL 

 

F. RENCANA TINDAK LANJUT SEKOLAH PARALEGAL 

 

 

 

 

METODE 

PEMBELAJARAN 

1. In Class 

a. Pemaparan materi yang mudah dipahami peserta; 

b. Brainstorming; 

c. Diskusi; 

d. Role Play; 

e. Bermain peran (role play); 

f. Bedah kasus; 

g. Testimoni; dan 

h. Pemutaran film. 

2. Out Class 

a. Observasi; 

b. Investigasi; dan 

c. Kunjungan lapangan. 

CARA AGAR 

PROSES 

PEMBELAJARAN 

MENJADI 

MENARIK 

1. Tenaga pengajar tidak banyak berteori; dan 

2. Memancing peserta untuk berdiskusi. 

ALAT 

1. INFOCUS; 

2. Lembar kasus; 

3. Contoh kasus; 

4. Materi dalam bentuk visual; 

5. Film; 

6. Kertas plano; 

7. Flip chart; 

8. Kertas metaplan; 

9. Spidol; dan 

10. Dan lain-lain. 

1. Rekrutmen pada minggu kedua bulan Desember; 

2. Mulai pendidikan pada minggu pertama bulan Januari; 

3. Menyusun segera SAP tenaga pengajar dan fasilitator; dan 

4. Menyusun segera jadwal materi. 
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BAB IV 

STANDAR KOMPETENSI SEKOLAH PARALEGAL MAKASSAR 

Standar kompetensi Sekolah Paralegal Makassar merupakan hasil perumusan 

Kurikulum Sekolah Paralegal yang diawali oleh beberapa kali oleh Yayasan TIFA dan YLBHI 

dalam rangka uji coba sekolah Paralegal di Yogyakarta, Padang dan Makassar.Perumusan 

dimulai lewat rangkaian Lokakarya mulai sejak Februari tahun 2012. Kegiatan ini dimaksudkan 

untuk mendorong adanya pendidikan komprehensif  dan mencoba membuat kurikulum 

paralegal. Dalam kegiatan tersebut menghasilkan beberapa hal penting mulai dari hasil 

refleksi pendidikan paralegal, design kurikulum dan materi pembelajaran hingga 

panduan pengajaran sekolah paralegal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Standar Kompetensi Sekolah Paralegal 

Kurikulum yang dihasilkan tersebut diatas kemudian didorong untuk menjadi bagian 

pendidikan paralegal untuk system bantuan hukum nasional. Beberapa pertemuan 

kemudian dilanjutkan oleh Yayasan TIFA, YLBHI dan Badan Pembinaan Hukum Nasional 

(BPHN) hingga melahirkan draf juklak standar kompetensi paralegal yang sekarang ini 

dalam proses untuk ditetapkan oleh pemetintah lewat Kemeneterian Hukum dan HAM. 

Adapun standar kompetensi paralegal sebagai berikut: 
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I. STANDAR KOMPETENSI 1  

 Mampu Memahami dan Mengidentifikasi Tentang Kondisi dan Kelompok-

 Kelompok Kepentingan Dalam Masyarakat Serta Bagaimana Hukum Mengatur 

A. KOMPETENSI DASAR 

1. Mampu memahami struktur masyarakat; 

2. Mampu memahami sistem hukum; 

3. Pemahaman HAM dan Demokrasi; dan 

4. Mampu memahami bantuan hukum. 

B. POKOK  BAHASAN 

NO 
KOMPETENSI 

DASAR 
INDIKATOR MATERI 

JUMLAH 

JAM 

1 Struktur Masyarakat 

Indonesia 

1. Peserta 

memahami relasi 

sosial di 

masyarakat, 

khususnya relasi 

kelas, gender, 

generasional, 

rentan, minoritas 

dan 

berkebutuhan 

khusus; dan 

 

2. Peserta 

memahami 

dampak-dampak 

relasi social 

1. Pengantar sosiologi 

masyarakat; 

 

2. Hukum dan perubahan 

sosial (hubungan 

masyarakat, bidang 

non hukum dengan 

hukum); 

 

3. Relasi dalam 

masyarakat pedesaan 

dan perkotaan 

(problem-problem 

masyarakat di 

pedesaan dan 

perkotaan, problem 

umum masyarakat 

Indonesia); 

 

4. Relasi dalam gender 

(pathriarki dan 

matriarkhi); 

 

5. Relasi generasional; 

 

6. Relasi dalam kerja; 

 

7. Relasi dalam 

pengelolaan Sumber 

Daya Alam; 

 

8. Pemahaman mengenai 

kelompok rentan 

rentan, minoritas dan 

berkebutuhan khusus; 

2 JP 

 

 

2 JP 

 

 

 

 

2 JP 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 JP 

 

 

2 JP 

 

2 JP 

 

2 JP 

 

 

 

2 JP 
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dan 

 

9. Tantangan dan 

hambatan perubahan 

sosial di Indonesia. 

 

 

 

2 JP 

 

2 Pengantar Sistem 

Hukum 

1. Peserta 

memahami 

subtansi, 

struktur dan 

budaya hukum; 

dan 

 

2. Peserta 

memahami tata-

cara, proses 

pembentukan 

hukum: 

a. Proses 

politik; dan 

b. Pluralisme 

hukum. 

1. Pengantar ilmu hukum 

(hukum dan norma, 

defenisi substansi, 

strukur, budaya 

hukum, serta jenis-

jenis hukum); 

 

2. Alur dan proses 

pembentukan hukum; 

 

3. Pluralisme hukum dan 

bentuk-bentuk 

interaksi hukum; 

 

4. Hukum yang bekerja 

dalam masyarakat 

(hukum adat/rakyat, 

agama, negara, 

internasional). 

4 JP 

 

 

 

2 JP 

 

2 JP 

 

4 JP 

 

3 Demokrasi dan HAM Peserta memahami 

defenisi, konsepsi 

dan prinsip HAM 

dan Demokrasi. 

 

 

1. Defenisi dan prinsip-

prinsip demokrasi; 

 

2. Pengantar, defenisi, 

sejarah dan kerangka 

HAM; 

 

3. Instrumen HAM 

Nasional dan 

Internasional (Ekosob, 

Sipol, Cedaw); dan 

 

4. Sistem pemerintahan 

(asas-asas 

pemerintahan yang 

baik, kelembagaan 

negara). 

2 JP 

 

 

3 JP 

 

 

 

4 JP 

 

 

 

3 JP 
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4 Bantuan Hukum Peserta memahami 

pengertian, sejarah 

perkembangan dan 

jenis-jenis bantuan 

hukum khususnya: 

a. Bantuan Hukum 

Konvensional; 

b. Bantuan Hukum 

Struktural; 

c. Bantuan Hukum 

Gender 

Struktural; 

d. Bantuan Hukum 

Konstitusional. 

1. Bantuan Hukum 

sebagai kewajiban 

negara dan hak 

konstitusional 

(bantuan hukum dan 

perbedaan  dengan 

kewajiban  probono); 

 

2. Pengertian, sejarah 

dan perkembangan 

bantuan hukum 

 

3. Jenis-jenis Bantuan 

Hukum: 

a. Bantuan Hukum 

Konvensional; 

b. Bantuan Hukum 

Struktural; 

c. Bantuan Hukum 

Gender Struktural. 

 

4. Bantuan Hukum dalam 

Undang-Undang No. 

16 Tahun 2011. 

2 JP 

 

 

 

 

2 JP 

 

8 JP 

 

(2 JP) 

 

(2 JP) 

 

(2 JP) 

 

(2 JP) 

Total Jam Pelajaran 

52 JP 

1 JP = 45 

Menit 
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II. STANDAR KOMPETENSI 2  

Mampu Melakukan Penguatan Masyarakat Dalam Memperjuangkan Hak Asasi Manusia, 

dan Hak-Hak Lain Yang Dilindungi Oleh Hukum 

A. KOMPETENSI DASAR 

1. Memahami analisa sosial; 

2. Komunikasi publik; 

3. Pengorganisasian; 

4. Pendokumentasian masalah masyarat; dan 

5. Rencana Kerja. 

 

B. POKOK  BAHASAN 

NO 
KOMPETENSI 

DASAR 
INDIKATOR MATERI 

JUMLAH 

JAM 

1 Memahami analisa 

sosial 

Peserta memahami, 

memetakan dan 

mampu membuat 

analisis masyarakat di 

sekitarnya  

1. Pengantar analisa 

sosial; 

 

2. Metode, tahap dan 

penyusunan  laporan 

analisa sosial; dan 

 

3. Role Playanalisa 

sosial. 

6 JP 

2 Komunikasi publik Peserta memiliki 

kemampuan 

melakukan 

komunikasi verbal, 

non verbal dan 

presentasi 

1. Pengantar komunikasi 

publik; dan 

 

2. Teknik komunikasi 

(verbal, non verbal, 

visual, presentasi, 

komunikasi efektif). 

4 JP 

3 Pengorganisasian Peserta mampu 

mengorganisir 

masyarakat dalam 

suatu kelompok 

1. Pengantar 

pengorganisasian; 

 

2. Prinsip-prinsip 

pengorganisasian; 

 

3. Tahapan 

pengorganisasian;  

dan 

 

4. Strategi 

pengorganisaian. 

8 JP 

(2 JP in 

class, 6 JP 

outclass) 

4 

 

Pendokumentasian 

masalah 

masyarakat 

Peserta mampu 

mendokumentasikan 

masalah 

1. Pengantar 

pendokumentasian; 

 

2. Teknik pengumpulan 

6 JP 
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data; dan 

 

3. Analisis data. 

5 Rencana kerja Peserta mampu 

menyusun rencana 

kerja secara 

sistematis dan 

komprehensif 

1. Pengantar rencana 

kerja; 

 

2. Teknik penyusunan 

rencana kerja; dan 

 

3. Monitoring dan 

Evaluasi. 

6 JP 

Total Jam Pelajaran 30 JP 
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III. KOMPETENSI 3 

Terampil Dalam Melakukan Pembelaan dan Dukungan Terhadap Masyarakat Yang Lemah 

Untuk Mendapatkan Hak-Haknya Antara Lain Dengan Melakukan Penyuluhan Hukum, 

Konsultasi Hukum, Investigasi Kasus, Penelitian Hukum, Mediasi, Negosiasi, Pemberdayaan 

Masyarakat, Pendampingan diluar Pengadilan dan Drafting Dokumen Hukum 

A. KOMPETENSI DASAR 

1. Pemahaman hukum; dan 

a. Formil; dan 

b. Materiil. 

2. Paralegal 

a. Litigasi; dan 

b. Non Litigasi. 

 

B. POKOK  BAHASAN 

NO 
KOMPETENSI 

DASAR 
INDIKATOR MATERI 

JUMLAH 

JAM 

1 Pemahaman 

hukum: 

a. Formil; dan 

b. Materiil 

 

1. Peserta mampu 

menjelaskan   

hukum materil 

dan formil yang 

ada di Indonesia 

meliputi hukum 

pidana, hukum 

perdata dan TUN; 

 

2. Peserta mampu 

menjelaskan 

karakteristik dan 

ruang lingkup 

masing-masing 

hukum materil 

dan formil; dan 

 

3. Peserta mampu 

membedakan 

persoalan-

persoalan hukum 

yang ada di 

Indonesia 

meliputi (hukum 

pidana, hukum 

perdata dan TUN). 

 

1. Hukum Pidana; 

 

2. Hukum Perdata; 

 

3. Hukum Acara 

Pidana termasuk 

Praperadilan; 

 

4. Hukum Acara 

Perdata; 

 

5. Hukum Tata Usaha 

Negara; 

6. Hukum Acara Tata 

Usaha Negara; 

 

7. Hukum Tata 

Negara; 

 

8. Hukum 

Perlindungan Anak 

(UU PA, SPPA 

Diversi dan 

Restorative Justice); 

 

9. Hukum Kekerasan 

Dalam Rumah 

Tangga; 

 

10. Kewarganegaraan 

32 JP 

(2 JP) 

 

(2 JP) 

 

 

(2 JP) 

 

 

(2 JP) 

 

 

(2 JP) 

 

(2 JP) 

 

 

(2 JP) 

 

 

(2 JP) 

 

 

 

 

 

(2 JP) 

 

 

 

(2 JP) 
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dan Imigrasi 

 

11. Hukum Perburuhan 

dan Perdagangan 

Orang Buruh 

Migran; 

 

12. Hukum Perkawinan 

dan Waris; 

 

13. Hukum 

Perlindungan 

Konsumen; dan 

 

14. Hukum Pertanahan. 

 

 

 

(4 JP) 

 

 

 

(2 JP) 

 

 

 

(4 JP) 

 

 

(2 JP) 

2 Keparalegalan  1. Peserta mampu 

menjabarkan 

defenisi, peran, 

sejarah dan 

perbandingan 

paralegal 

diberbagai 

negara; dan 

 

2. Peserta mampu 

merumuskan 

nilai-nilai etik 

yang harus 

dimiliki oleh 

paralegal dalam 

menjalankan 

peran dan 

fungsinya. 

1. Defenisi paralegal, 

sejarah dan 

perbandingan 

paralegal 

diberbagai negara; 

 

2. Eksistensi, peran 

dan fungsi 

paralegal; dan 

 

3. Nilai-nilai etis 

paralegal. 

2 JP 

 

 

 

 

 

 

2 JP 

 

 

2 JP 

3 Peran Paralegal 

dalam: 

a. Litigasi; dan 

b. Non Litigasi. 

 

1. Peserta terampil 

melaksanakan 

bantuan hukum 

litigasi; dan 

 

2. Peserta terampil 

melaksanakan 

bantuan hukum 

non litigasi. 

1. Eksistensi paralegal 

dalam UU No. 16 

Tahun 2011 

tentang Bantuan 

Hukum; 

 

2. Peran dan teknik 

paralegal dalam 

pendampingan 

kasus litigasi 

(Pidana, Perdata 

dan Tata Usaha 

Negara); 

 

3. Peran dan teknik 

paralegal dalam 

2 JP 

 

 

 

 

 

6 JP 

 

 

 

 

 

 

 

18 JP 
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pendampingan 

kasus non 

litigasimeliputi: 

a. Konsultasi; 

b. Mediasi; 

c. Negosiasi; 

d. Investigasi; 

e. Pendampingan 

diluar 

pengadilan; 

f. Pemberdayaan 

masyarakat; 

g. Penelitian 

hukum; 

h. Drafting 

dokumen 

hukum; dan 

i. Penyuluhan 

hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Mampu memahami 

dan melaksanakan 

mekanisme 

keberatan  dan 

terobosan hukum 

yang diatur dalam 

Undang-Undang 

 

Peserta mampu dan 

terampil 

menggunakan 

mekanisme keberatan 

dan terobosan hukum 

1. Class Action, 

Citizen Law Suit, 

Standing NGO; 

 

2. Mekanisme 

keberatan eksternal 

terdiri dari: 

a. Komnas HAM, 

Komnas 

Perempuan, 

Komnas PA; 

b. Kompolnas; 

c. Komisi 

Kejaksaan; 

d. Lembaga 

Perlindungan 

Saksi dan 

Korban; 

e. Komisi Yudisial; 

f. Ombudsman 

RI; dan 

g. Komisi 

Informasi 

Publik. 

 

3. Mekanisme 

keberatan internal 

terdiri dari: 

a. Mahkamah 

Agung; 

6 JP 

 

 

 

 

 

4 JP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 JP 
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b. Kepolisian RI; 

c. Kejaksaan RI; 

dan 

d. Pemerintah 

Pusat/Daerah. 

Total Jam Pelajaran 76 JP 
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BAB V 

PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH PARALEGAL MAKASSAR 

SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP) 

Standar Kompetensi  :  Perkenalan dan Kontrak Belajar 

Tujuan Umum  : Peserta saling mengenal, mengetahuialur proses belajar 

mengajardan peran dan tanggungjawab para peserta 

dalam proses pendidikan 

Total Waktu   :  30 menit 

Materi Perkenalan dan Kontrak Belajar 

Sub Materi Perkenalan 

Tujuan 

 

1. Mengetahui nama orang-orang yang terlibat dalam 

pendidikan; 

2. Menciptakan suasana akrab, pertemanan dan keakraban; 

dan 

3. Mendorong para peserta untuk terus memperluas jaringan 

sosial dan perkawanannya. 

Metode 

a. Penjelasan dari fasilitator; dan 

b. Permainan"Mencari, Menggenggam dan Melepaskan 

Teman". 

Waktu 30 Menit 

Alat Belajar 

1. Kertas metaplan; 

2. Selotip; 

3. Spidol besar; dan 

4. Kertas plano. 

Langkah-

Langkah 

Pembelajaran 

1. Peserta diminta untuk berdiri oleh fasilitator kemudian 

mendengarkan penjelasan mengenai permainan "mencari, 

menggenggam dan melepaskan teman" 

2. Fasilitator menyebut angka misalnya angka 2. Kemudian 

peserta membentuk kelompok sebanyak 2 orang, dan 

karena jumlah peserta adalah 15 orang maka saat 

terakhir,fasilitator menyebutkan angka 5 sehingga peserta 

terbagi menjadi 3 kelompok; 

3. Peserta, berdasarkan kelompoknya, saling berkenalan; 

4. Masing-masing kelompok diminta membuat yel-yel dan 

menuliskan nama anggota kelompok pada kertas plano; dan 

5. Setiap kelompok diminta memperkenalkan masing-masing 

anggotanya kemudian menutup dengan yel-yel kelompok. 
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Materi Perkenalan dan Kontrak Belajar 

Sub Materi Kontrak Belajar 

Tujuan 

 

1. Mengetahui dan menyepakati alur proses belajar mengajar; 

dan 

2. Menyampaikantugas peserta yang akan dilaksanakan selama 

pendidikan. 

Metode 1. Penjelasan dari fasilitator; dan 

2. Curah pendapat (brainstorming). 

Waktu 30 Menit 

Alat Belajar 
1. Kertas metaplan; 

2. Kertas plano; 

3. Selotip; dan 

4. Spidol besar. 

Langkah-

Langkah 

Pembelajaran 

1. Fasilitator menyampaikan kepada peserta alur proses belajar 

mengajar; 

2. Fasilitator meminta usulan peserta mengenai hal-hal yang 

harus diatur selama proses sekolah (waktu mulai dan waktu 

berakhir, rehat, pembagian kerja kelompok misalnya time 

keeper, ulasan kelompok tentang materi sebelumnya dan ice 

breaker); 

3. Fasilitator mencatat usulan-usulan tersebut di atas kertas 

plano dan memastikan bahwa usulan-usulan tersebut 

terbaca dan dipahami oleh semua peserta; 

4. Fasilitator mengkonfirmasi usulan-usulan tersebut untuk 

disepakati; dan 

5. Disepakati bahwa peserta yang melanggar tata tertib harus 

memberikan ice breaking. 
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Materi Perkenalan dan Kontrak Belajar 

Sub Materi  Harapan dan Kekhawatiran 

Tujuan 

 

1. Merumuskan peran dan tanggungjawab para peserta dalam 

proses pendidikan; dan 

2. Mendorong para peserta terlibat dalam mengelola dan 

menjaga disiplin waktu. 

Metode 1. Diskusi; dan 

2. Presentasi. 

Waktu 30 Menit 

AlatBelajar 1. Kertas metaplan; 

2. Kertas plano; 

3. Selotip; dan 

4. Spidol besar. 

Langkah-

Langkah 

Pembelajaran 

1. Fasilitator meminta pada masing-masing kelompok (dari sesi 

perkenalan) untuk mendiskusikan harapan dan kekhawatiran 

selama proses sekolah;  

2. Peserta menuliskan hasil diskusi harapan dan kekhawatiran 

di kertas plano; 

3. Fasilitator meminta perwakilan kelompok untuk 

menyampaikan hasil diskusi yang telah dituliskan di kertas 

plano; dan 

4. Presentasi kelompok ditutup dengan yel-yel. 

 

 

  

 

 

 

 

 



Panduan Sekolah Paralegal Makassar                                                                                            

LBH Makasssar 29 

 

SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP) 

Standar Kompetensi  :  Kompetensi Dasar 1 (Satu) 

Tujuan Umum  :  Pesertamampu memahami dan mengidentifikasi tentang  

    kondisi dan kelompok-kelompok kepentingan dalam  

    masyarakat serta bagaimana hukum mengatur 

Tujuan Khusus  :  Pesertamampu memahami struktur masyarakat 

Total Waktu   :  18 JP 

Kompetensi 

Dasar 

Relasi Dalam Masyarakat 

Materi/Sub 

Materi 
Pengantar Sosiologi Masyakarat  

Tujuan 
Peserta tahu dan paham tentang arti dan makna serta teori 

Sosiologi Masyarakat  

Metode 

1. Role play; 

2. Brainstorming; 

3. Ceramah; dan 

4. Diskusi. 

Waktu 2 JP 

Alat belajar 

1. Kertas plano; 

2. Infocus; dan 

3. Spidol. 

Bahan belajar Power point 

Langkah-

langkah 

Pembelajaran 

1. Narasumber menjelaskan tujuan pembelajaran; 

2. Narasumber meminta peserta berdiri; 

3. Narasumber menyuruh peserta untuk berkomunikasidengan 

salah satu peserta lainnya sebagai bentuk interaksi; 

4. Dari satu peserta kemudian datang peserta lain, kemudian 

mereka berinteraksi.Mengikut di belakangnya peserta lain, dan 

kembali terjadi interaksi, begitu seterusnya hingga membentuk 

barisan. Barisan tersebut digambarkan sebagai interaksi dalam 

masyarakat; 

5. Narasumber kemudian menjelaskan makna dari permainan 

yang dilakukan; 

6. Narasumber mempresentasikan materi; 

7. Narasumber melakukan tanya jawab kepada peserta; dan 

8. Narasumber menyimpulkan materi yang telahdilakukan. 
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TEKS PENGANTAR 

SOSIOLOGI DAN MASYARAKAT 

Oleh: Adnan Buyung Azis 

Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu Socius yang berarti kawan, sedangkan 

Logos berarti ilmu pengetahuan. "Cours De Philosophie Positive" August Comte 

(1798-1857). Walaupun banyak definisi tentang sosiologi namun umumnya 

sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Masyarakat 

adalah sekelompok individu yang mempunyai hubungan, memiliki kepentingan 

bersama, dan memiliki budaya. Sosiologi hendak mempelajari masyarakat, 

perilaku masyarakat, dan perilaku sosial manusia dengan mengamati perilaku 

kelompok yang dibangunnya.  

Sebagai sebuah Ilmu, sosiologi merupakan pengetahuan kemasyarakatan yang 

tersusun dari hasil-hasil pemikiran ilmiah dan dapat di kontrol secara kritis oleh 

orang lain atau umum. Kelompok tersebut mencakup keluarga, suku bangsa, 

negara, dan berbagai organisasi politik, ekonomi, sosial. Dengan keragaman suku 

dan budaya yang terdapat Indonesia dijadikan salah satu alasan tidak dapatnya 

negara Indonesia menjadi negara maju. Masyarakat pesisir,pertanian  salah satu 

masyarakat dominan di Indonesia merupakan salah satu kalangan masyarakat 

yang termasuk golongan masyarakat miskin terbesar 

Dalam struktur sosial masyarakat Indonesia pada umumnya memiliki struktur 

yang mencermikan status stratafikasi dan peran mereka dalam kehidupan 

masyarakat. Terdapat kelas-kelas dalam masyarakat yang diukur dari kemampuan 

memiliki modal khususnya dalam bentuk materi. Sehingga menyebabkan 

terdapatnya kesenjangan yang sangat tampak dalam kehidupan masyarakat yang 

biasa disebut dengan relasi patron-client dimana posisi patron yang memiliki 

modal banyak yang biasa dinamakan juragan dan posisi client pada nelayan 

buruh yang tidak memiliki modal tetapi menjual tenaganya untuk dapat bertahan 

hidup. Kondisi ketidakpastian hidup masyarakat senantiasa membayangi 

kehidupan mereka, sehingga untuk mengantisipasi ketidakpastian  pendapatan 

dan menjaga kelangsungan hidup, masyarakat mengembangan jaringan 

hubungan tradisional yang bersifat patron-klien.  

Blau menanggap bahwa nilai dan norma-norma membantu sebagai media 

kehidupan sosial dan menengahi hubungan-hubungan untuk transaksi sosial dan 

mengatur proses-proses integrasi sosial dan diferensiasi di dalam struktur-

struktur sosial. Soekanto menjelaskan bahwa norma yang terbentuk secara tidak 

sengaja kemudian lama kelamaan terbentuk secara sadar yang dimana 

didalamnya terdapat kekuatan yang mengikat dalam perilaku manusia. Soekanto 

juga membedakan kekuatan dari norma-norma tersebut yaitu terdiri dari : 

(i) cara (usage)  

(ii) kebiasaan  (folkways) 

(iii) tata kelakuan (mores) dan(iv) adat istiadat (custom) 

http://id.wikipedia.org/wiki/August_Comte


Panduan Sekolah Paralegal Makassar                                                                                            

LBH Makasssar 31 

 

Kompetensi 

Dasar 

Relasi dalam Masyarakat 

Materi/Sub 

Materi 
Relasi dalam Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan  

Tujuan 

 

Peserta tahu dan paham tentang relasi dalam masyarakat 

pedesaan dan perkotaan (problem-problem masyarakat di 

pedesaan dan perkotaan, problem umum masyrakat indonesia) 

Metode 

1. Role play; 

2. Ceramah; dan 

3. Diskusi. 

Waktu 2 JP 

Alat belajar 

1. Kertas plano; 

2. Infocus; dan 

3. Spidol. 

Bahan belajar Power point 

Langkah-

langkah 

Pembelajaran 

1. Narasumber menjelaskan tujuan pembelajaran; 

2. Narasumber meminta setiap peserta untuk berpasangan. Ada 

yang berperan sebagai masyarakat desa, yang lainnyaberperan 

sebagai masyarakat kota; 

3. Peserta kemudian saling bertanya mengenai kebutuhan 

masing-masing, baik sebagai orang desa maupun sebagai 

orang kota; 

4. Narasumber mempresentasikan materinya; 

5. Narasumber melakukan tanya jawab kepada peserta; dan 

6. Narasumber menyimpulkan materi yang telah dilakukan. 
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TEKS PENGANTAR 

RELASI DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DAN PERKOTAAN 

Oleh: Adnan Buyung Azis 

Relasai adalah hubungan dalam himpunan. Himpunan adalah sekumpulan 

benda atau obyek yang didefinisikan dengan jelas. Relasi antara dua himpunan 

adalah suatu pernyataan yang mendefinisikan hubungan antara suatu himpunan 

dengan himpunan lain. 

Relasi Desa Dan Kota 

• Masyarakat pedesaan dan perkotaan adalah dua komunitas yang saling 

membutuhkan. Di antara keduanya terdapat hubungan yang erat dan bersifat 

ketergantungan karena keduanya saling membutuhkan satu sama 

lain. Masyarakat kota bergantung pada masyarakat desa dalam memenuhi 

kebutuhannya akan bahan – bahan pangan seperti beras, sayur- mayur, daging 

dan ikan. Desa juga merupakan sumber tenaga pekerja kasar bagi jenis – jenis 

pekerjaan tertentu yang dibutuhkan untuk bekerja di kota. Mereka ini biasanya 

adalah pekerja – pekerja musiman. Pada saat musim tanam, mereka sibuk 

bekerja di sawah dan selagi menunggu masa panen, mereka mencari pekerjaan 

lain untuk mencari tambahan penghasilan. 

• Sebaliknya, masyarakat kota menghasilkan barang-barang yang diperlukan 

juga oleh masyarakat yang berada di desa seperti pakaian, alat elektronik, obat-

obatan, dan lain sebagainya. Di kota juga tersedia tenaga kerja yang siap 

melayani dalam bidang jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa, misalnya 

saja tenaga – tenaga di bidang medis atau kesehatan, permesinan, elektronika 

dan alat transportasi. Serta tenaga yang mampu memberikan bimbingan dalam 

upaya peningkatan hasil budi daya pertanian, peternakan ataupun perikanan 

darat. 

Perbedaan Masyarakat Desa Dengan Masyarakat Kota 

Dalam masyarakat modern, sering dibedakan antara masyarakat pedesaan (rural 

community) dan masyarakat perkotaan (urban community).  

SOEKANTO, per-bedaan tersebut sebenarnya tidak mempunyai hubungan 

dengan pengertian masyarakat sederhana, karena dalam masyarakat modern, 

betapa pun kecilnya suatu desa, pasti ada pengaruh-pengaruh dari kota. 

Perbedaan masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan, pada hakekatnya 

bersifat gradual. Kita dapat membedakan antara masya-rakat desa dan 

masyarakat kota yang masing-masing punya karakteristik tersendiri. Masing-

masing punya sistem yang mandiri, dengan fungsi-fungsi sosial, struktur serta 

proses-proses sosial yang sangat berbeda, bahkan kadang-kadang dikatakan 
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‚berlawanan‛ pula. 

Ada beberapa ciri yang dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk 

membedakan antara desa dan kota. Dengan melihat perbedaan perbedaan yang 

ada mudah mudahan akan dapat mengurangi kesulitan dalam menentukan 

apakah suatu masyarakat dapat disebut sebagi masyarakat pedeasaan atau 

masyarakat perkotaan. 

Ciri ciri tersebut antara lain : 

1) jumlah dan kepadatan penduduk 

2) lingkungan hidup 

3) mata pencaharian 

4) corak kehidupan social 

5) stratifiksi social 

6) mobilitas social 

7) pola interaksi social 

8) solidaritas social 

9) kedudukan dalam hierarki sistem administrasi nasional 

Bentuk Hubungan Desa Dan Kota 

Yakni dengan  adanya hubungan Masyarakat Desa dan Kota yang saling 

ketergantungan dan saling membutuhkan tersebut maka timbulah masalah baru 

yakni ; Urbanisasi yaitu suatu proses berpindahnya penduduk dari desa ke kota 

atau dapat pula dikatakan bahwa urbanisasi merupakan proses terjadinya 

masyarakat perkotaan (soekanto,1969:123 ). 

Sebab-sebab Urbanisasi: 

1. Faktor-faktor yang mendorong penduduk desa untuk meninggalkan daerah   

kediamannya (push factors) 

2.  Faktor-faktor yang ada dikota yang menarik penduduk desa untuk pindah 

dan menetap dikota (pull factors) 

Push Factor 

a. Bertambahnya penduduk sehingga tidak seimbang dengan persediaan 

lahan pertanian, 

b. Terdesaknya kerajinan rumah di desa oleh produk industri modern. 

c. Penduduk desa, terutama kaum muda, merasa tertekan oleh oleh adat 

istiadat yang ketat sehingga mengakibatkan suatu cara hidup yang 

monoton. 

d. Didesa tidak banyak kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan. 

e. Kegagalan panen yang disebabkan oleh berbagai hal, seperti banjir, 

serangan hama, kemarau panjang, dsb. Sehingga memaksa penduduk desa 

untuk mencari penghidupan lain dikota. 
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Kompetensi 

Dasar 

Relasi dalam Masyarakat 

Materi/Sub 

Materi 
Relasi Generasional 

Tujuan 
Peserta tahu dan paham tentang pengertian relasi dan jenis relasi 

relasi generasionalsertatantangan dan hambatan 

Metode 

1. Role play; 

2. Ceramah; 

3. Diskusi; dan 

4. Presentasi. 

Waktu 2 JP 

Alat belajar 

1. Kertas plano; 

2. Kertas metaplan; 

3. Infocus; 

4. Selotip; 

5. Spidol besar; dan 

6. Spidol kecil. 

Bahan belajar Power Point 

Langkah-

langkah 

Pembelajaran 

1. Narasumber menjelaskan tujuan pembelajaran; 

2. Narasumber mempresentasikan materinya; 

3. Narasumber melakukan tanya jawab kepada peserta; dan 

4. Narasumber menyimpulkan materi yang telah dilakukan. 
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TEKS PENGANTAR 

RELASI GENERATIONAL DALAM GERAKAN SOSIAL  

Oleh: Adnan Buyung Azis 

Dari Masa Ke Masa 

Munculnya angkatan-angkatan 1908, 1928, 1945, 1966, 1974, 1978,dan 1998 di 

pentas politik baik yang berhasil ataupun yang gagal total. dilandasi semangat 

untuk melakukan kritik terhadap ‚status quo‛ dan mengharapkan kehidupanbaru 

yang lebih baik dan dengan impian dan harapan yang lebih baik pula 

• Angkatan 1908 Boedi Oetomo dengan tokoh-tokohnya antara lain E. Douwes 

Dekker dan Wahidin Soediro Hoesodo. Boedi Oetomo didirikan di Jakarta, 20 

Mei 1908 oleh pemuda- pelajar-mahasiswa dari lembaga pendidikan STOVIA, 

sebuah sekolah kedokteran di Jakarta. 

• Angkatan 1928, Sumpah Pemuda dicetuskan melalui Konggres Pemuda II yang 

berlangsung di Jakarta pada 26-28 Oktober 1928, dimotori oleh PPPI. Pada 

tahun 1930 hampir semua perkumpulan pemuda Indonesia mempersatukan diri 

dalam Indonesia Muda. 

• Angkatan 1966, gerakan pemuda yang melahirkan orde baru dengan Tritura 

Angkatan 1974, pada tahun 1970 para aktivis yang dimotori oleh Arief Budiman   

membentuk gerakan bernama‚Mahasiswa Menggugat‛. Gerakan ini  

memprotes kenaikan harga bensin yang mengakibatkan harga - harga dan juga 

korupsi. Diikuti dengan gerakan-gerakan anti korupsi dalam skala yanglebih 

luas, dengan membentuk Komite Anti Korupsi (KAK) yang diketuai oleh Wilopo. 

Mahasiswa berdemonstrasi di lapangan udara Halim Perdanakusuma 

memprotes kedatanganPerdana Menteri Jepang Tanaka yang datang ke 

Indonesia dan sehari kemudian mahasiswameneriakkan kembali tritura yang 

berisi: 1. Bubarkan Asisten pribadi (Aspri); 2. Turunkan harga; 3. Ganyang 

Korupsi. Demostrasi ini memuncak pada tanggal 15 Januari yang 

membuat pusat kota Jakarta sempat terhenti aktivitasnya selama dua hari. 

Hampir 1000 mobil, kebanyakan buatan Jepang, 144 gedung dibakar atau 

dirusak, 9 orang meninggal, seratus lebih cedera dan 820 orang ditangkap. 

Peristiwa ini kemudian dikenal dengan peristiwa ‚Malari‛ atau Malapetaka 15 

Januari 1974  

• Golongan Putih (Golput) yang menentang pelaksanaan pemilu pertama di masa 

Orde Baru pada 1972 karena Golkar dinilai curang. 

•  Angkatan 1978, 

Pada periode ini terjadi pendudukan militer atas kampus-kampus karena 

mahasiswa dianggap telah melakukan pembangkangan politik, penyebabnya 

adalah karena gerakan mahasiswa 1978 lebih banyak berkonsentrasi dalam 

melakukan aksi diwilayah kampus dan tidak terpancing keluar kampus untuk 

menghindari peristiwa tahun 1974. Pada tanggal 21 Januari1978 Pangkomkamtib 
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Soedomo menerbitkan SK Komkamtib yang berisi tentang pembubaranDewan 

Mahasiswa semua universitas dan pendudukan atau pengambilalihan kampus 

oleh militer. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga mengeluarkan instruksi 

No.1/U/1978 yang berisi pembubaran Dewan Mahasiswadan pembatasan aktivitas 

mahasiswa. 

Angkatan 1998, 

Berawal dari badai krisis ekonomi terjadi pada tahun 1997. Krisis ini bermula dari 

jatuhnya mata uang Thailand (Bath) dan berimbas ke Asia Tenggara. Pada bulan 

Juli 1997 nilai tukar rupiah menurun menjadi 2400, akibatnya terjadi lonjakan 

pengangguran, industri gulung tikar, dan perdagangan macet. Kondisi ini 

membuat  Soeharto memohon bantuan kepada negara-negara imperialis melalui 

IMF dengan syarat Indonesia harus mencabut subsidi terhadap barang-barang 

kebutuhan pokok. Kemuduan, Soeharto mengumumkan kenaikan tarif 

transportasi umum, hanya beberapa jam setelah sebelumnya mengumumkan 

kenaikan listrik dan BBM, sesuai dengan rekomendasi IMF untuk mengurangi 

subsidi bagi keduakomoditas tersebut. Ketika rupiah jatuh pada nilai 10.000 

terhadap dolar Amerika, Soeharto kembali membuat konsensus dengan IMF 

dengan mencabut subsidi atas BBM dan listrik .Akibatnya, harga bahan bakar naik 

sebesar 47% dan listrik rata-rata naik sebesar 60%. 

Gerakan mahasiswa 1998 lebih merupakan kebangkitan civil society yang 

dukungannya berasal dari kekuatan civil society itu sendiri. Proses radikalisasi 

yang terjadidalam gerakan mahasiswa pada periode Mei 1998, para aktivis 

mahasiswa sendiri menyadari bahwa banyaknya mahasiswa yang turun dan begitu 

seringnya mendapatkan perlakuan buruk dari pihak aparat dalah faktor yang 

cukup penting. 

 Generasi Sekarang 

Betapa pentingnya peran pemuda dalam bagi suatu bangsa. Sebab itulah, 

pemuda pada dasarnya harus ada dan mutlak adanya. Sebab pemuda sebenarnya 

merupakan sosok yang paling memiliki power untuk mengarungi sendi-sendi 

kehidupan bangsa dan negara ke depan.  

Refleksi berarti gerakan, pantulan diluar kemauan (kesadaran) sebagai jawaban 

suatu hal atau kegiatan yang datang dari luar.[15] Pemuda yang merupakan suatu 

generasi yang dipundaknya terbebani berbagai macam-macam harapan, terutama 

dari generasi lainnya. Hal ini dapat dimengerti karena pemuda diharapkan sebagai 

generasi penerus, generasi yang akan melanjutkan perjuangan generasi 

sebelumnya, generasi yang mengisi dan melanjutkan estafet pembangunan. 

a. Kreatif dan innovatifserta berdisiplin, 

b. kritis dan dinamis, memiliki vitalitas tinggi, 

c. Tidak mudah terbawa arus, sanggup menghadapi realita baru di era   

globaisasi. 

d. Memiliki jati diri dan memahami nilai-nilai budaya luhur, 

e. siap bersaing dalam knowledge based society. 
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Kompetensi 

Dasar 

Relasi Dalam Masyarakat 

Materi/Sub 

Materi 
Tantangan dan Hambatan Perubahan Sosial 

Tujuan 
Peserta tahu dan paham tentangTantangan dan Hambatan 

Perubahan Sosial 

Metode 

1. Role play; 

2. Ceramah; 

3. Diskusi; dan 

4. Presentasi. 

Waktu 2 JP 

Alat belajar 

1. Kertas plano; 

2. Kertas metaplan; 

3. Infocus; 

4. Selotip; 

5. Spidol besar; dan 

6. Spidol kecil. 

Bahan belajar Power Point 

Langkah-

Langkah 

Pembelajaran 

1. Narasumber menjelaskan tujuan pembelajaran; 

2. Narasumber mempresentasikan materinya; 

3. Narasumber melakukan tanya jawab kepada peserta; 

4. Narasumber menyimpulkan materi yang telah dilakukan; 

5. Fasilitator menempelkan beberapa pernyataan terkait dengan 

materi yang telah diberikan misalnya penyebab kemiskinan 

karena masyarakat itu sendiri yang malas .......??? 

6. Fasilitator meminta setiap peserta untuk mengidentifikasi 

pernyataan tersebut termasuk jenis kesadaran magis, naif atau 

kritis; dan 

7. Setiap peserta mengumpulkan hasil identifikasi tersebut 

kepada fasilitator. 
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TEKS PENGANTAR 

TANTANGAN DAN HAMBATAN PERUBAHAN SOSIAL 

Oleh: Adnan Buyung Azis 

Kemarin ada perubahan sosial yang berbicara juga mengenai social movement. 

Yang namanya gerakan sosial targetnya adalah perubahan sosial. Gerakan 

transformasi sosial misalnya adalah munculnya gerakan feminisme.salah satu 

wujudnya adalah bagaimana memperjuangkan nomenklatur ‚perempuan‛ dalam 

jenis kelamin. Selain itu perjuangan atas hak-hak politik perempuan yakni kuota 

30% yang sekarang terlegitimasi oleh Undang-Undang. Kelompok disabilitas juga 

ada social movement. Orang-orang disabilitas sekarang tidak lagi disebut sebagai 

orang cacat dsb tapi disebut sebagai disabilitas. Jadi penyebutannya adalah 

kelompok disabilitas dan non-disabilitas, bukan cacat-normal. Selanjutnya 

kelompok LGBT yang juga sangat timpang posisinya di masyarakat. Di situlah 

peranan kita untuk memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas tersebut lewat 

social movement. 

 

Gerakan sosial dalam sejarah bisa dilihat digerakkan oleh kelompok pemuda. 

Tahun 1908 memang pada saat itu masih berbasis kedaerahan, tapi tujuannya 

sama yakni untuk keadilan, sebab pada masa itu ketimpangan antara pribumi dan 

penjajah sangat besar. Yang menarik pada 1974, peristiwa MALARI menelan 

banyak korban, tuntutannya adalah turunkan harga dan pemberantasan korupsi. 

Tidak berbeda dengan gerakan mahasiswa sekarang, ini yang dipakai sebagai 

patron gerakan mahasiswa sekarang. Puncaknya pada tahun 1998 yang ditandai 

dengan lengsernya suharto. Pertanyaan besarnya sekarang kenapa masyarakat 

tidak memberikan dukungan kepada gerakan mahasiswa saat ini. 

 

Kemudian bagaimana paralegal bisa melakukan social movement untuk membela 

hak-hak kelompok masyarakat minoritas. Dalam lingkungan kampus misalnya 

ada pola yang menjadikan lulusan perguruan tinggi hanya sebagai agen kapitalis 

yang justru membangun relasi yang timpang di lingkungannya. 

 

Hambatan Dan Tantangan Perubahan Sosial 

1. Perubahan sosial tentunya melahirkan tantangan dan hambatan khususnya 

dalam perubahan perilaku seseorang dari segi politik, ekonomi dan sosial 

bahan hukum; dan 

2. Namun dalam aspek pembangunan teknologi dan industri melahirkan 

keuntungan perkembangan secara meluas. Sehingga hubungan dengan 

negara lain seolah-olah tanpa ada batas. 

 

Tantangan Bagi Masyarakat 

1. Perubahan yang diterima masyarakat kadang-kadang tidak sesuai dengan 

keinginan.  



Panduan Sekolah Paralegal Makassar                                                                                            

LBH Makasssar 39 

 

2. Perubahan mengancam kepentingan pihak yang sudah mapan.  

3. Perubahan dianggap sebagai suatu kemajuan sehingga setiap perubahan 

harus diikuti tanpa dilihat untung ruginya bagi kehidupan.  

4. Secara sosial ekonomi melahirkan kesenjangan secara ekonomi dan 

kastalisasi. 

 

Melahirkan kesenjangan ekonomi, sosial dan budaya yang akan mengarah pada: 

1. Pergolakan atau pemberontakan. 

2. Aksi protes dan demontrasi  

3. Kriminalitas. 

4. Korupsi,Kolusi dan Nepotisme  

5. Kenakalan remaja. 

 

Hambatan Bagi Masyarakat 

1. Ketidaktahuan pada perubahan yang terjadi. Hal ini mengakibatkan 

seseorang ketinggalan informasi tentang perkembangan dunia. 

2. Masa bodoh terhadap perubahan. Hal itu disebabkan perubahan sosial yang 

terjadi dianggap tidak akan menimbulkan pengaruh bagi dirinya. 

3. Ketidaksiapan menghadapi perubahan. Pengetahuan dan kemampuan 

seseorang terbatas, dampak perubahan sosial yang terjadi ia tidak memiliki 

kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. 
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SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP) 

Standar Kompetensi  :  Kompetensi Dasar 1 (Satu) 

Tujuan Umum  :  Pesertamampu memahami dan mengidentifikasi tentang  

    kondisi dan kelompok-kelompok kepentingan dalam  

    masyarakat serta bagaimana hukum mengatur 

Tujuan Khusus  :  Mampumemahami sistem hukum 

Total Waktu   :  12 JP 

Kompetensi Dasar Pengantar Sistem Hukum 

Materi/Sub 

Materi 

Pengantar Ilmu Hukum 

1. Hukum; dan 

a. Pengertian hukum; 

b. Tujuan hukum; 

c. Substansi hukum; 

d. Struktur hukum; 

e. Budaya hukum; dan 

f. Jenis-jenis hukum. 

2. Norma 

a. Norma sosial; dan 

b. Norma agama. 

Tujuan Peserta memahami segala bentuk norma dan hukum 

Metode 

1. Ceramah; 

2. Diskusi; dan 

3. Evaluasi. 

Waktu 4 JP 

Alat Belajar 

1. Infocus; 

2. Papan tulis; dan 

3. Spidol. 

Bahan Belajar Power Point 

Langkah-Langkah 

Pembelajaran 

1. Narasumber menjelaskan tujuan pembelajaran; 

2. Narasumber mempresentasikan materinya; 

3. Narasumber melakukan tanya jawab kepada peserta. 

4. Narasumber menyimpulkan materi yang telah dilakukan. 
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PENGANTAR ILMU HUKUM 

Oleh: Dahlang 

 

Apa Itu Nilai ? 

Nilai Merupakan Sesuatu Yang Dianggap Baik, Patut, Layak, Pantas, Yang 

Keberadaanya Dicita-Citakan, Dan Diinginkan Bersama, Sehingga Manusia Sebagai 

Mahluk Sosial Selalu Berhubungan Dengan Manusia Lain Dan Hidup Berkelompok 

Dalam Rangka Mengejar Cita-Cita Bersama 

Apa Itu Norma ? 

Norma Adalah Pedoman Atau Petunjuk Yang Mengarahkan Perilaku Manusia 

Didalam Kelompok, Terutama Yang Berkaitan Dengan Hal-Hal Yang Dianggap Boleh 

Dilakukan Dan Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilakukan. Ada Yang Bersifat Anjuran Dan 

Ada Yang Bersifat Larangan 

Norma Hukum  

Norma Hukum  Adalah Aturan Sosial Yang Dibuat Oleh Lembaga-

Lembaga Tertentu, Misalnya Pemerintah, Sehingga Dengan Tegas Dapat Melarang 

Serta Memaksa Orang Untuk Dapat Berperilaku Sesuai Dengan Keinginan Pembuat 

Peraturan Itu Sendiri. Pelanggaran Terhadap Norma Ini Berupa Sanksi Denda 

Sampai Hukuman Fisik (Dipenjara, Hukuman Mati). 

Beberapa Unsur Dalam Kaidah Hukum Yaitu : 

A. Peraturan Mengenai Tingkah Laku Manusia Dalam Pergaulan Masyarakat 

B. Peraturan Itu Diadakan Oleh Badan-Badan Resmi Yang Berwajib 

C. Peraturan Itu Bersifat Memaksa 

 

D. Sanksi Terhadap Pelanggaran Peraturan Tersebut Adalah Tegas 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_sosial
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_sosial
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
https://id.wikipedia.org/wiki/Penjara
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati
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Kompetensi 

Dasar 
Pengantar Sistem Hukum 

Materi/Sub 

Materi 
Alur dan proses Hukum  

Tujuan 
Peserta memahami proses pembentukan hukum dan hirarkinya 

serta realitas hukum dalam masyarakat 

Metode 

1. Ceramah; 

2. Diskusi; dan 

3. Evaluasi. 

Waktu 2 JP 

Alat Belajar 

1. Infocus; 

2. Whiteboard; dan 

3. Spidol. 

Bahan Belajar Power Point 

Langkah-

Langkah 

Pembelajaran 

1. Narasumber menjelaskan tujuan pembelajaran; 

2. Narasumber mempresentasikan materinya; 

3. Narasumber melakukan tanya jawab kepada peserta; dan 

4. Narasumber menyimpulkan materi yang telah dilakukan. 
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TEKS PENGANTAR 

ALUR DAN PROSES HUKUM (PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN) 

Oleh: Dahlang  

Dasar Peraturan Perundang-Undangan Selalu Peraturan Perundang-Undangan 

1. Hanya Peraturan Perundang-Undangan Tertentu Saja yang Dapat Dijadikan 

Landasan Yuridis 

2. Peraturan Perundang-Undangan yang Masih Berlaku Hanya Dapat Dihapus, 

Dicabut, atau Diubah Oleh Peraturan Perundang-Undangan yang Sederajat atau 

yang Lebih Tinggi 

3. Peraturan Perundang-Undangan Baru mengesampingkan Peraturan Perundang-

Undangan Lama 

4. Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi Mengesampingkan 

Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Rendah 

5. Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersifat Khusus Mengesampingkan 

Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersifat Umum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSES PENYUSUNAN  
PERUDANG-UDANGAN 
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Kompetensi 

Dasar 
Pengantar Sistem Hukum 

Materi/Sub 

Materi 

Pluralisme Hukum Dan Bentuk-Bentuk Interaksi Hukum Dan 

Hukum Yang Bekerja Dalam Masyarakat (Hukum Adat/Rakyat, 

Agama, Negara, Internasional) 

 

Tujuan 

 

Peserta mengethui dan paham tentang pluralisme hukum dan 

bentuk-bentuk interaksi hukum dan hukum yang bekerja dalam 

masyarakat (hukum adat/rakyat, agama, negara, internasional) 

 

Metode 

1. Ceramah 

2. Diskusi,  

3. Role Play 

4. Tugas 

5. Evaluasi 

Waktu 2 JP 

Alat Belajar 

1. Infocus; 

2. Whiteboard; dan 

3. Spidol. 

Bahan Belajar Power Point 

Langkah-

Langkah 

Pembelajaran 

1. Narasumber menjelaskan tujuan pembelajaran; 

2. Narasumber mempresentasikan materinya; 

3. Narasumber melakukan tanya jawab kepada peserta; dan 

4. Narasumber menyimpulkan materi yang telah dilakukan. 
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TEKS PENGANTAR 

PLURALISME HUKUM  

Oleh : Dahlang 

Munculnya suatu ketentuan atau sebuah  aturan hukum yang lebih dari satu di 

dalam kehidupan sosial. Kemunculan dan lahirnya pluralisme hukum di Indonesia 

di sebabkan karena faktor historis bangsa Indonesia yang mempunyai perbedaan 

suku, bahasa, budaya, agama dan ras.Sedikitnya terdapat lima sistem hukum yang 

tumbuh dan berkembang di dunia.  

1. Sistem Common law, sistem common law ini dianut oleh Inggris dan bekas 

penjajahan inggris, pada umumnya, bergabung dalam negara-negara  

persemakmuran,  

2. Sistem Civil Law yang berasal dari hukum romawi,yang dianut di Eropa Barat, 

dan di bawa ke negara-negara bekas penjajahanya oleh pemerintah kolonial 

dahulu,  

3. Hukum Adat,hukum adat berlaku di negara Asia dan Afrika,hukum adat berlaku 

tergantung adat masing masing atau suatu wilayah tersebut,  

4.  Hukum Islam, hukum islam di anut oleh orang-orang Islam di manapun 

berada,baik di negara-negara di Afrika Utara, afrika Timur, Timur Tengah (Asia 

Barat) dan Asia. 

5. Sistem Hukum Komunis atau sosialis yang dilaksanakan di negara-negara 

seperti Uni Soviet. 

Indonesia hanya menganut tiga dari lima sistem hukum tersebut yakni sistem 

hukum Adat, sistem hukum Islam dan hukum Barat, ketiga hukum  tersebut saling 

berkesinambungan antara satu dengan yang lain mereka saling beriringan 

menggapai tujuan yang sama, namun di dalam perjalanannya mereka mengikuti 

aturan yang terdapat di dalam hukum tersebut.  

Posisi hukum adat, hukum Islam dan hukum barat (civil law) di masyarakat 

1. Ketiga hukum tersebut adalah hukum positif Indonesia. 

2. Ketiga hukum tersebut dinyatakan berlaku oleh UUD 1945 

3. UU No. 10 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2011 Ttg Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan megakui ketiganya. 

HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL 

EMILE DURKHEIM   Perubahan sosial terjadi sebagai hasil dari faktor-faktor 

ekologis dan demografis, yang mengubah kehidupan masyarakat dari kondisi 

tradisional yang diikat solidaritas mekanistik, ke dalam kondisi masyarakat modern 

yang diikat oleh solidaritas organistik. Hukum sebagai alat perubahan social Agen 

of change adalah hukum sebagai pengubah masyarakat. Yakni: 

1. a tool of social engineering 

2. a toll of social control 
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SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP) 

Standar Kompetensi  :  Kompetensi Dasar 1 (Satu) 

Tujuan Umum  : Peserta mampu memahami dan mengidentifikasi tentang  

    kondisi dan kelompok-kelompok kepentingan dalam  

    masyarakat serta bagaimana hukum mengatur 

Tujuan Khusus  : Peserta mempunyai pemahaman HAM dan  demokrasi 

Total Waktu   :  9 JP 

 

KompetensiDasar 

 

HAM Dan Demokrasi 

Materi/Sub 

Materi 
Pengantar, Defenisi, Sejarah Dan Kerangka HAM 

Tujuan 
Peserta bisa mengetahui dan memahami defenisi, Sejarah dan 

kerangka HAM  

Metode 
1. Ceramah; dan 

2. Diskusi. 

Waktu 2 JP 

Alat Belajar 

1. Infocus; 

2. Papan tulis; dan 

3. Spidol. 

Bahan Belajar Power Point 

Langkah-

Langkah 

Pembelajaran 

1. Narasumber menjelaskan tujuan pembelajaran; 

2. Narasumber mempresentasikan materinya; 

3. Narasumber melakukan tanya jawab kepada peserta; dan 

4. Narasumber menyimpulkan materi yang telah dilakukan. 
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TEKS PENGANTAR 

Pengertian Hak Asasi Manusia 

Oleh: Fadli Andi Natsif 

Beberapa Pengertian Ham 

o Marthen Kriale: Berpendapat Bahwa  Ham   Adalah Hak Yang Bersumber Dari 

Allah,Oleh Sebab Itu Tdk Benar Kalau Ada Yg Mengklaim Bahwa Ham Itu Adalah 

Konsep Mereka  

o Jack Donnaly: Mendefinisikan Ham Adalah Hak Yg Bersumber Dari Hukum 

Alam, Tetapi Sumber Utamanya Adalah Allah 

o Df. Scheltens Berpendapat Hakekat Ham; Adalah Kebebasan, Tetapi Kebebasan 

Itu Berakhir Ketika Mulai Merambah Kewilayah Kebebasan Orang Lain. 

Menurut D.F. Scheltens Membedaka Ham Dan Hak Dasar: 

o HAM: Mensenrechten Yakni: Hak Yang Melekat Dalam Diri Manusia 

Konsekuensinya Dilahirkan Sbg Manusia. Sumbernya Dari Tuhan,Bersifat 

Universal, Dan Peran Negara Sebagai Pengawal 

o Hak Dasar :Grondrechten Yakni: Hak Yang Diperoleh Oleh Manusia 

Konsekuensinya Sebagai Warga Negara. Sumbernya Dari Negara, Berifat  

Domestic, Dan Peran Negara Sebagi Regulator/Pengatur. 

Apa Arti Dan Hakikat Ham ? 

o Arti Umum: Hak Yang Melekat Apda Diri Manusia Yang Bersifat Kodrati Dan 

Fundamental Sbg Suatu Anugrah Tuhan Yang Harus Dihormati, Dijaga, Dan 

Dilindungi Oleh Setiap Individu, Masyarakat Atau Bangsa. 

o Arti Uu: Seperangkat Hak Yang Melekat Pada Hakikat Dan 

KeberadaanManusia Sebagai Mahluk Tuhan Yang Maha Esa Dan Merupakan 

Anugerah-Nya Yang Wajib Dihormati,Dijunjung Tinggi Dan Dilindungioleh 

Negara, Pemerintah,Dan Setiap Orang Demi Kehormatan Serta Perlindungan 

Harkat Dan Martabat Manusia.  (Pasal 1 Butir 1 Uu N0.39 Tahun 1999). 

 Arti Dan Tafsirnya Sebagai Berikut: 

 Hak: Klaim Yang Berdasar Atau Sah 

 Hakikat Manusia;  Saripati Atau Ciri-Ciri Yang Secara Inheren Melekat 

Melekat Pada Entitas Manusia Yang Berbeda Dengan Entitas Lain Yang Bukan 

Manusia (Binatangtumbuhan, Benda). Manusia Adalah:Kombinasi Materi 

(Badan,Jasad,Matter,Body) Dan Idea (Roh,Akal-Budi,Spirit) 

 Keberadaan Manusia : Perwujudan Sesuatu (Manusia) Di Dalam 

Matra/Dimensi Ruang (Spasial) Dan Waktu (Temporal). Matra Ruang: Lingkungan 

Pemikiran,Gagasan/Idea,Lingkungan Alamaiah,Lingkungan Sosial;Lingkungan 
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Ekonomi,Lingkungan Polirik.Matra Waktu: Lampau (Pra-Natal); Kini (Saat Hidup) 

Dan Nanti (Paska Hidup) 

 Harkat Dan Martabat: Manusia Adalah Mahluk Yang Paling Tinggi 

Derajatnya Dibanding Dengan Mahluk Lainnya. Manusia Adalah Khalifah Dimuka 

Bumi (Rahmatan Lil Alamin) Manusia Adalah Zoon Politicon, Manusia Adalah 

Homo Economicus,Manusia Adalah Mahluk Sosial, Mahluk Yang 

Berkebudayaan/Berperadaban.Manusia Adalah Mahluk Yang Paling Mulia (Kalifah 

Al Allah Fi’ Il Ardhi); (Imago Dei) 

 Melekat;  Melekat (Inheren) Berarti Sama Sekali Tidak Bisa Dipisahkan, 

Karena Jika Dipisahkan Maka Entitas (Manusia) Itu Akan Kehilangan Hakikat, 

Harkat Dan Martabatnya.Ini Berati Bahwa Ham; Tidak Bisa, Tidak  Boleh Direnggut, 

Tidak  Boleh Dilecehkan Dalam Keadaan Apapun.  

Hakikat Ham: 

 Ham Ada Karena Harkat Dan Martabat Manusia 

 Hak Dalam Konteks Ham Ada Karena Manusia, Bukan Karena Diberikan Oleh 

Negara. 

 Ham Sebagai Upaya Menjaga Keselamatan Eksistensi Manusia Secara Utuh 

Melalui Aksi Keseimbangan, Yaitu Keseimbangan Antara Hak & Kewajiban, 

Serta Keseimbangan Antara Kepentingan Perseorangan Dengan Kepentingan 

Umum;  

 Upaya Menghormati, Melindungi, Dan Menjunjung Tinggi Ham, Menjadi 

Kewajiban Dan Tanggungjawab Bersama Antara Individu, Pemerintah (Sipil & 

Militer), Dan Negara. 

Beda Hak Dan Kewajiban Dalam Konteks Hukum Dan Ham 

 

 

 

 

 

 

 

Hak Selalu Mengandung 2  Hal Atau Aspek Yakni: 

 Keberhakan (Entitlement) 
 Kebebasan (Freedom) 
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Apa Yang Kita Sebut Hak Sama Artinya Dengan Apa Yang Kita Namakan  

Kebebasan,Mis:Bebas Dari Tindakan Pembunuhan, Berarti Kita  Memiliki Hak Untuk 

Hidup. Contoh: Hak Atas Pendidikan, Tidak Dapat Maksimal Jika Tidak Ada  

JaminanKebebasanBerpendapat. Atau Pemilu Merupakan Hak, Selain Itu Juga Ada 

Unsur KebebasanUntuk Memilih Calon Atau Partai Tertentu. 

Sejarah Generasi Perjuangan HAM  

1. Perjuangan Ham Generasi Pertama, Meliputi: 

 Hak Sipil Dan Politik (Liberte). Perjuangan Generasi Ham Ini Muncul Karena 

Negara-Negara Pada Abad Ke-17 Dan 18 Dipimpin Oleh Para Raja Yang 

Memerintah Secara Mutlak. Kelompok Bangsawan Yang Dekat Dengan Raja 

Yang Berkuasa Memiliki Hak-Hak Khusus (Istimewa).  

 Melihat Kondisi Ini Akhirnya Masyarakat Berjuang Untuk Lepas Dari Kekuasaan 

Yang Sewenang-Wenang. Masyarakat Menuntut Hak Untuk Hidup Dan 

Perkembangan Kehidupan Yang Bebas Seperti Hak Atas Perlindungan Dari 

Penangkapan Sewenang-Wenang, Hak Untuk Tidak Disiksa, Hak Untuk 

Berpendapat, Hak Berpikir Dan Beragama Serta Hak-Hak Yuridis Lainnya 

2. Perjuangan Ham Generasi Kedua, Pada Abad Ke-19. 

 Perjuangan Ham Diperluas Secara Horisontal, Meliputi Hak Ekonomi, Sosial, 

Dan Budaya (Egalite).  

 Perjuangan Masyarakat Dalam Generasi Ini Terpusat Pada Tuntutan Hak Atas 

Pekerjaan, Hak Atas Kesempatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Seperti 

Papan, Sandang, Dan Pangan. 

Kerangka HAM 

 

 

 

 

 

Bebas Dari  

(Freedom For It Self) 

 Bebas Untuk   

 (Freedom In It Self) 

 Bisa Dibatasi 

 Penyiksaan,Perlakuan Dan 

Penghukuman Yang Keji 

 Penerapan Pidana Yang Berlaku Surut 

 Penangkapan Dan Penahanan 

Sewenang-Wenang 

 Tidak Bisa Dibatasi 

 Berpikir; 

 Bergerak, Memilih Tempat Tinggal 

 Berpendapat Dan Berekspresi 

 Berkumpul Dan Berorganisasi 
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Kompetensi 

Dasar 

HAM Dan Demokrasi 

Materi/Sub 

Materi 

Instrumen HAM Nasional dan Internasional (Ekosob, Sipol, Cedaw) 

 

Tujuan 

 

Peserta bisa mengetahui Instrumen HAM Nasional dan Internasional 

(Ekosob, Sipol, CEDAW) 

Metode 
1. Ceramah; dan 

2. Diskusi. 

Waktu 4 JP 

Alat Belajar 

1. Infocus;  

2. Papan tulis; dan 

3. Spidol. 

Bahan Belajar Power Point 

Langkah-

Langkah 

Pembelajaran 

1. Narasumber menjelaskan tujuan pembelajaran; 

2. Narasumber mempresentasikan materinya; 

3. Narasumber melakukan tanya jawab kepada peserta; dan 

4. Narasumber menyimpulkan materi yang telah dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Panduan Sekolah Paralegal Makassar                                                                                            

LBH Makasssar 52 

 

TEKS PENGANTAR 

INSTRUMEN HAM 

INSTRUMEN HAM INTERNASIONAL INSTRUMEN HAM NASIONAL 

a. Universal Declaration of Human Right 

(UDHR) = Deklarasi Universal Hak 

Asasi Manusia. 

b. The International Covenant on Civil 

and Political Rights (ICCPR) = Kovenan 

Internasional tentang Hak Sipil dan 

Politik (Hak Sipol) 

c. The International Covenant on 

Economic, Social and Cultural Rights 

(ICESCR) = Kovenan Internasional 

tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan 

Kultural (Hak Ekosob) 

d. The International Convention on the 

Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination (ICRD) = Konvensi 

Internasional tentang Penghapusan 

Seluruh Bentuk Diskriminasi Rasial. 

e. The International Convention on the 

Elimination of All Forms of 

Discrimination Against Women 

(ICEDAW) = Konvensi Internasional 

tentang Penghapusan Seluruh Bentuk 

Diskriminasi terhadap Perempuan. 

f. The International Convention Against 

Torture and Other Cruel, Inhuman and 

Degrading Treatment or Punisment  

(CAT) = Konvensi Internasional 

menentang Penyiksaan dan Perlakuan 

atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak 

Manusiawi atau Merendahkan. 

g. The International Convention on the 

Rights of The Child (Konvensi Hak 

Anak).   

a. Pancasila  

b. UUD 1945 

c. Ketetapan MPR No. VII/1998 tentang 

HAM  

d. UU No. 39/1999 tentang HAM 

e. UU  No. 26/2000/ Tentang Pengadilan 

HAM 
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Kompetensi 

Dasar 

HAM Dan Demokrasi 

Materi/Sub 

Materi 

Sistem Pemerintahan (Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik, 

Kelembagaan Negara) 

Tujuan 

 

Peserta bisa mengetahui sistem pemerintahan (asas-asas 

pemerintahan yang baik, kelembagaan negara) 

Metode 
1. Ceramah; dan 

2. Diskusi. 

Waktu 3JP 

Alat Belajar 

1. Infocus; 

2. Papan tulis; dan 

3. Spidol. 

Bahan Belajar Power Point 

Langkah-

Langkah 

Pembelajaran 

1. Narasumber menjelaskan tujuan pembelajaran; 

2. Narasumber mempresentasikan materinya; 

3. Narasumber melakukan tanya jawab kepada peserta; dan 

4. Narasumber menyimpulkan materi yang telah dilakukan. 
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TEKS PENGANTAR 

SISTEM PEMERINTAHAN, ASAS-ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK,  

KELEMBAGAAN NEGARA 

Oleh: Fadli Andi Natsif 

 

Kenapa diterapkan perlu diterpkanAsas-Asas Pemerintahan Yang Baik(AUPB)? 

Karena pemerintah menjalankan kekuasaan berdasarkan konsep negara 

kesejahteraan (welfare state). Pemerintah memiliki kewenangan melalui 

jabatannya, akan tetapi apakah kebijakan tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan. AUPB lahir sebagai jawaban kekhawatiran warga 

negara akan terjadinya kesewenang-wenangan pemerintah. 

 

Dalam menilai kebijakan apakah itu merupakan kejahatan atau kesewenang-

wenangan pun mesti dilihat apakah mencocoki asas Actus Reus Mens Rea. 

Sekalipun sebuah kebijakan mencocoki aturan sebagai sebuah kesewenang-

wenangan, atau perbuatan jahat (Actus Reus), harus dilihat pula apakah 

kebijakan tersebut mengandung Niat Jahat (Mens Rea). 

 

Lebih lanjut terkait AUPB yang lahir untuk mencegah Abuse Of Power, pada 

tahun 1946 pemerintah belanda membuat suatu komisi yang dipimpin oleh De 

Monchy. Meski kemudian komisi tersebut dibubarkan karena pemerintah 

belanda saat itu tidak sepenuh hati dalam upaya peningkatan perlindungan 

hukum negaranya. Walaupun AUPB tidak memasuki wilayah birokrasi, hasil 

penelitian De Monchy ini dipakai dalam putusan-putusan pengadilan 

administrasi. Di Belanda kemudian AUPB dipandang sebagai norma hukum tidak 

tertulis tapi tetap harus ditaati pemerintah. 

 

Seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan politik Indonesia, asas-asas ini 

kemdian muncul dan dimuat dalam suatu undang-undang, yaitu UU No. 

28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme (KKN).[5] Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa asas 

umum pemerintahan negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi 

norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan 

penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan 

nepotisme.Dalam Bab III Pasal 3 UU No. 28/1999 menyebutkan asas-asas umum 

penelenggaraan negara meliputi: 

a. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan 

landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam 

setiap kebijakan penyelenggara negara. 

b. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan 

keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian 

penyelenggara negara. 

file:///C:\Users\HP%20Mini\Documents\HAN.doc%23_ftn5
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c. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum 

dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. 

d. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat 

untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif 

tentang penyelenggraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan 

atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. 

e. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara 

hak dan kewajiban penyelenggara negara. 

f. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang 

berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

g. Asas akuntabilitas, yaitu asas  yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan 

hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang 

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

AUPB di Indonesia memang belum memiliki kriteria kongkrit meski begitu 

penerapannya dalam pengadilan menjadikan asas tersebut sebagai norma-

norma dan terpencar ke aturan-aturan hukum terkait administrasi.  

AUPB mengandung asas persamaan, dimana hal-hal yang sama harus 

diperlakukan sama, asas kepercayaan, yakni harapan-harapan yang ditimbulkan 

sedapat mungkin harus dipenuhi. Selanjutnya asas kepastian hukum, dimana 

pemerintah harus cepat dan jelas dalam mengambil kebijakan. Asas kecermatan, 

suatu ketetapan harus diambil dan disususn dengan cermat. Asas 

keseimbangan, yakni penjatuhan hukuman yang wajar. Asas motivasi, kemudian 

asas tidak mencampuradukkan kewenangan. Di indonesia AUPB dituangkan 

dalam UU penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN. 
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SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP) 

Standar Kompetensi  :  Kompetensi Dasar 1 (Satu) 

Tujuan Umum  : Peserta mampu memahami dan mengidentifikasi tentang  

    kondisi dan kelompok-kelompok kepentingan dalam  

    masyarakat serta bagaimana hukum mengatur 

Tujuan Khusus  :  Peserta mampu memahami bantuan hukum 

Total Waktu   :  12 JP 

 

Kompetensi 

Dasar 

Bantuan Hukum 

Materi/Sub 

Materi 

1. Pengertian, sejarah  dan perkembangan Bantuan Hukum; 

2. Bantuan hukum sebagai kewajiban Negara dan hak 

konstitusional; 

3. Jenis bantuan hukum; 

a. Bankum Konvensional; 

b. Bankum Struktural; 

c. Bankum Gender Struktural; dan 

d. Bantuan Hukum Dalam UU No. 16 Tahun 2011. 

Tujuan 

 

1. Peserta mampu memahami dan mengerti sejarah bantuan 

hukum di Indonesia; 

2. Peserta mampu memahami kewajiban Negara dalam 

memberikan bantuan hukum serta hak warga Negara untuk 

memperoleh bantuan hukum; 

3. Peserta mampu membedakan jenis-jenis/tipe bantuan 

hukum dan ruang lingkupnya: 

a. Bantuan Hukum Konvensional 

b. Bantuan Hukum Struktural 

c. Bantuan Hukum Gender Struktural 

4. Peserta mampu memahami materi bantuan hukum yang 

tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 

Hukum. 

Metode 
1. Ceramah; dan 

2. Diskusi. 

Waktu 2 JP 
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Alat Belajar 

1. Infocus; 

2. Papan tulis; dan 

3. Spidol. 

Bahan Belajar Power Point 

Langkah-

Langkah 

Pembelajaran 

1. Narasumber menjelaskan tujuan pembelajaran; 

2. Narasumber mempresentasikan materinya dan menjelaskan 

beberapa pengertian dan sejarah serta perkembangan 

bantuan hukum; 

3. Narasumber melakukan tanya jawab kepada peserta; dan 

4. Narasumber menyimpulkan materi yang telah dilakukan. 
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TEKS PENGANTAR 

PENGERTIAN BANTUAN HUKUM 

Oleh: Awaluddin Yasir 

Pengertian 

Bantuan hukum dalam pengertian yang paling luas dapat diartikan sebagai 

upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. 

Menurut Frans Hedra Winarta : Bantuan hukum merupakan jasa yang khsusus 

diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara Cuma-Cuma 

baik di dalam maupu diluar pengadilan secara pidana, perdata, dan tata usaha 

negara dari seorang yang mengerti seluk belik pembelaan hukum, asas-asas dan 

kaidah hukum serta hak asasi manusia  (Frans Hendra Winarta;2000) 

Menurut  Pasal 1 ayat (1) UU No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan hukum, 

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan 

Hukum secara cuma-Cumakepada Penerima Bantuan Hukum. 

Beberapa Istlah Bantuan Hukum 

Dari segi konsep bantuan hukum mengalami pergeseran yaitu dari individu ke 

bantuan hukum yang sifatnya struktural. Dari istilah, juga bantuan hukum 

mengalami perkembangan yaitu dari istilah legal assistance menjadi legal aid. 

Istilah legal aid selalu dihubungkan dengan orang miskin yang tidak mampu 

membayar advokat, sementara legal assistance adalah pelayanan hukum dari 

masyarakat  advokat kepada masyarakat mampu dan tidak mampu. Untuk 

konteks Lembaga Bantuan Hukum (LBH) istilah yang tepat adalah legal 

aidkarena memang kerja-kerja LBH selalu dihubungkan dengan orang miskin 

secara ekonomi dan buta hukum. 
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Sejarah Bantuan Hukum 

Pemberian Bantuan Hukum berawal sikap kedermawanan (charity) sekelompok 

elit gereja terhadap pengikutnya4. Dan Bantuan Hukum yang bersifat charity ini 

pula diberikan pula kepada pemuka adat kepada penduduk sekitarnya.5  

Pendapat demikian adalah ada benarnya mengingat pada zaman itu, posisi 

patron klien sebagai lembaga terstruktur pada organisasi kemasyarakatan di 

Indonesia cukup kental6. Patron terkadang memberikan bantuan kepada 

kliennya jika memang klienny 

Namun, bantuan yang diberikan oleh patron kepada klien tersebut bukanlah 

bantuan yang bersifat ‚hak‛, oleh karena bantuan yang diberikan pada waktu itu 

belum begitu jelas dan tidak merupakan sesuatu yang bersifat penting. Dalam 

literatur yang ada, pemberian bantuan dalam kultur bangsa Indonesia dapat 

pula diartikan sebagai gotong royong 

Pemberian bantuan (hukum) kepada klien yang membutuhkan tersebut 

tergantung keinginan dari patron, apakah mau membantu atau tidak? meskipun 

perkara yang dihadapi oleh kliennya tersebut bersifat urgensi serta dirasakan 

ada ketidakadilan dan oleh patron perkara tersebut diabaikan dan ditelantarkan 

sehingga merugikan kepentingan kliennya. 

Perjalanan sejarahlah yang membuat sifat bantuan (hukum) yang dermawan 

kemudian menjadi bantuan (hukum) adalah bersifat ‚hak‛. Setiap klien yang 

memperoleh masalah dapat memperoleh Bantuan Hukum dan konsep Bantuan 

Hukum semakin dipertegas dengan dikaitkan pada hak sipil, politik dan sosial 

sehingga lambat laun konsep Bantuan Hukum tersebut dikaitkan dengan 

kesejahteraan sosial (welfare) dan kesejahteraan politik.  

Pada zaman pemerintahan Belanda, Belanda membuat hukum tertulis yang 

berlaku di Indonesia sebagai hukum positif dengan nama Herzien Inlandsch 

Reglement (HIR) dimana dalam Pasal 250 HIR memberikan perintah kepada 

Advokat untuk membantu para tersangka yang diancam hukuman mati dan 

hukuman seumur hidup. Meskipun dalam konsep HIR tersebut lebih 

mengutamakan bangsa Belanda daripada bangsa Indonesia. Namun HIR dalam 

perjalanannya telah menjadi acuan bagi pemerintah Indonesia. Pada tahun 1970, 

Undang-Undang Nomor  14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman memasukkan Bantuan Hukum sebagai hak para tersangka 

Selepas masa kolonialisme, beberapa ketentuan hukum positif mulai 

memperkenalkan istilah dan makna bantuan hukum seperti Undang-Undang No. 

8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
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KUHAP mengatur bantuan hukum di dalam pasal 54 sampai dengan pasal 56. 

Undang-Undang (UU) Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman No.4 Tahun 2004 

khususnya pasal 37 sampai dengan pasal 39.  

Dari aspek konsep, bantuan hukum juga mengalami perkembangan seiring 

dengan kondisi social dan politik. Ada konsep bantuan hukum konvensial-

tradisional dan konsep bantuan hukum konstitusional serta bantuan hukum 

struktural.  Konsep bantuan hukum konvensional adalah 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 

permasalahannya tanpa peduli atau responsif terhadap kondisi hukum, 

sementara legalistic formal dalam arti melihat permasalahan yang dihadapi oleh 

masyarakat atau klien hanya dalam perspektif hukum saja.          

Konsep bantuan hukum konvensional-tradisional mendapatkan kritik dari para 

penganut paham konstitusionalisme, maka lahirlah konsep bantuan hukum 

konstitusional. Konsep bantuan hukum konstitusional lebih diilhami oleh 

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

dijadikan panglima (supreme of law) dan penghormatan hak azasi manusia. Rule 

of law mewarnai aktivitas-aktivitas bantuan hukum konstitusional, yang antara 

lain  berupa (i) Penyadaran hak-hak masyarakat miskin sebagai subyek hukum; 

dan (ii) Penegakan dan 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 masyarkat secara kolektif. Dalam melakukan 

pembelaan terhadap klien, advokat tidak hanya menggunakan jalur litigasi saja, 

juga menggunakan pendekatan mediasi dan jalur politik. Konsep bantuan 

hukum konstitusional harus dipahami lahir seiring dengan munculnya 

pemerintahan orde baru, yang mana di awal pemerintahan orde baru 

mengkampanyekan supremasi hukum walaupun akhirnya gagal. 
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Kompetensi 

Dasar 

Bantuan Hukum 

Materi/Sub 

Materi 

Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Dan Hak 

Konstitusional 

Tujuan 

 

Peserta mampu memahami kewajiban Negara dalam 

memberikan bantuan hukum serta hak warga Negara untuk 

memperoleh bantuan hukum 

Metode 
1. Ceramah; dan 

2. Diskusi. 

Waktu 2 JP 

Alat Belajar 

1. Infocus; 

2. Papan tulis; dan 

3. Spidol. 

Bahan Belajar Power Point 

Langkah-

Langkah 

Pembelajaran 

1. Narasumber menjelaskan tujuan pembelajaran; 

2. Narasumber mempresentasikan materinya dan menjelaskan 

kewajiban negara dalam memberikan bantuan hukum serta 

hak untuk memperoleh bantuan hukum; 

3. Narasumber melakukan tanya jawab kepada peserta; dan 

4. Narasumber menyimpulkan materi yang telah dilakukan. 
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TEKS PENGANTAR 

Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Dan Hak Konstitusional 

Oleh: Awaluddin Yasir 

Bantuan hukum merupakan hak dalam konteks hak asasi manusia. Salah satu 

prinsip dalam dalam hak asasi adalah semua orang mempunyai kedudukan yang 

setara di depan pengadilandan badan peradilan. Pasal 14 ICCPR /UU No.12 Thn 

2005. Ketentuan ini melahirkan prinsip Access to justice. Access to justice  

dalammakna yang luas yang tidak hanya diartikan sebagai pemenuhan akses 

seseorang terhadap pengadilan, Namun harus pula memberikan jaminan bahwa 

hukum dan hasil akhirnya layak dan berkeadilan). Termasuk peradilan, harus dapat 

diakses semua warga Negara  (justice for all atau accessible to all);  

Pengertian Akses Menuju Keadilan adalah ‚Kesempatan atau kemampuan setiap 

warga negara tanpa membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, 

pendidikan, atau tempat lahirnya) untuk memperoleh keadilan melalui lembaga 

peradilan.‛ Kelompok miskin, buta hukum, dan tidak berpendidikan terhadap 

mekanisme yang adil dan akuntabel (bertanggungjawab) untuk memperoleh 

keadilan dalam sistem hukum positif melalui lembaga peradilan. 

Hak atas bantuan hukum didasari dari lahirnya pemikiran-pemikiran mengenai 

‚Akses Menuju Keadilan‛ adalah kenyataan bahwa tidak semua golongan dalam 

masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan 

pada saat menghadapi masalah hukum di pengadilan. Warren Burger, seorang 

hakim Pengadilan di Amerika Serikat mengatakan bahwa: ‚Sistem Pengadilan 

telah dipenuhi dengan pengacara yang buas, hakim yang ganas dan pegawai 

dengan beban kesibukan yang tinggi sehingga tidak dapat menyediakan prosedur 

yang 

Pemberian bantuan hukum adalah salah satu perwujudan dari amanat Pasal 28 D 

ayat (1) UndangUndangDasar 1945 yang menyatakan ‚[s]etiap orang berhak atas 

pengakuan, jaminan, perlindungan,dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 

yang sama di hadapan hukum‛. Undang-Undang Dasar1945 mengualifikasikan 

hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adilserta 

perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia. 

Penyebutan hak dalam Undang-Undang Dasar 1945 membawa konsekuensi 

tertentu, baikterhadap pengualifikasiannya maupun pihak mana yang memiliki 

kewajiban utama dalampemenuhannya. Oleh karena disebutkan secara resmi 

dalam konstitusi, maka hak tersebutdikualifikasi sebagai hak konstitusional setiap 

warga negara.Sehingga pemegang kewajiiban utamadalam pemenuhannya adalah 

negaraSehingga bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan 

hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan tersebut. 
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Kompetensi 

Dasar 

Bantuan Hukum 

Materi/Sub 

Materi 

Jenis bantuan hukum 

a. Bankum Konvensional 

b. Bankum Struktural 

c. Bankum Gender Struktural 

d. Bantuan Hukum Dalam UU No. 16 Tahun 2011 

Tujuan 

 

1. Peserta mampu membedakan jenis-jenis/tipe bantuan 

hukum dan ruang lingkupnya: 

a. Bantuan Hukum Konvensional 

b. Bantuan Hukum Struktural 

c. Bantuan Hukum Gender Struktural 

2. Peserta mampu memahami materi bantuan hukum yang 

tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 

Hukum 

Metode 1. Ceramah; dan 

2. Diskusi. 

Waktu 2 JP 

Alat Belajar 

1. Infocus;  

2. Papan tulis; dan 

3. Spidol. 

Bahan Belajar Power Point 

Langkah-

Langkah 

Pembelajaran 

1. Narasumber menjelaskan tujuan pembelajaran; 

2. Narasumber mempresentasikan materinya dan menjelaskan 

perbedaan jenis-jenis/tipe bantuan hukum dan ruang 

lingkupnya: 

a. Bantuan Hukum Konvensional 

b. Bantuan Hukum Struktural 

c. Bantuan Hukum Gender Struktural 

3. Narasumber melakukan tanya jawab kepada peserta; dan 

4. Narasumber menyimpulkan materi yang telah dilakukan. 
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TEKS PENGANTAR 

JENIS BANTUAN HUKUM 

Oleh: Awaluddin Yasir 

 

Perbedaan Konsep Bantuan Hukum 

 BANTUAN 

HUKUM 

TRADISIO

NAL 

BANTUAN HUKUM 

KONSTITUSIONAL 

BANTUAN 

HUKUM  

STURKTURAL 

LEGITIMASI Tanggungjaw

ab Negara 

dan etika 

advokat 

Peran organisasi 

bantuan hukum  

Peran organisasi 

bantuan hukum & 

kelompok 

komunitas 

DASAR 

KEBUTUHAN 

Akses pada 

bantuan 

hukum dan 

persmanaan 

orang di 

muka hukum 

Negara hukum & 

konstitusionalisme/netr

alitas hukum 

Kemiskinan 

Struktural dan 

perubahan 

struktural 

METODE KARITATIF: 

Individual, 

pasif, legal 

formal, litigasi 

Pendidikan/penyadaran  

hukum, kolektif, litigasi 

dan non-litigasi 

Nonlitigasi 

(Pengorganisasian, 

advokasi HAM,dll), 

Litigasi sebagai 

media kampanye 

 

Bantuan Hukum Struktral (BHS) 

Konsep bantuan hukum struktural lahir sebagai konsekwensi dari pemahaman 

kita terhadap hukum. Realitas yang kita hadapi adalah adalah produk dari 

proses-proses sosial yang terjadi di atas pola hubungan tertentu di antara 

infrastruktur masyarakat yang ada. Hukum sebenarnya merupakan superstruktur 

yang selalu berubah dan merupakan hasil interaksi antar infrastruktur 

masyarakat.  Oleh karena itu,  selama pola hubungan antar infrastruktur 

menunjukan gejala yang timpang maka hal tersebut akan mempersulit 

terwujudnya hukum yang adil (Adnan Buyung Nasution:1981). 

BHS merupakan bentuk bantuan hukum bersifat  kolektif dengan tujuan 
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mempersoalkan kekuasaan negara lewat regulasi/kebijakan negara dengan  

memperkuat hadirnya rakyat/civil society. Bantuan hukum yang dilakukan tidak 

sekedar pelayanan bantuan hukum litigasi maupun non-litigasi kepada 

masyarakat marjinal.  

LBH/YLBHI sebagai organisasi masyarakat sipil pertama yang concen dalam 

bantuan  hukum model BHS sebagai bantuan hukum yang khas dan spesifik. BHS 

dijadikan sebagai  ideologi gerakan dan menjadi roh atau ‚gairah magis‛ dalam 

pendekatan hukum dan advokasi hukum pembelaan oleh pekerja bantuan LBH.  

Lewat BHS Bantuan hukum dijadikan sebagai aktivisme masyarakat sipil atau 

rakyat untuk menggunakan hukum sebagai alat untuk mendorong perubahan 

lewat pemahaman hak asasi warga dan demokratisasi. Term ‚struktural‛;  konsep 

strutural yang dibangun dalam konsep BHS; tidak semata-mata untuk perubahan 

sistem hukum tetapi sekaligus merombak struktur yang menindas. Sementara 

Term ‚bantuan hukum‛;  tujuan lbh adalah menjadikan hukum sebagai alat 

transformasi sosial. Adanya hukum yang menjamin akses pada sistem yang ada 

(content,stucture,culture). 
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Kompetensi 

Dasar 

Bantuan Hukum 

Materi/Sub 

Materi 

Bantuan hukum yang tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2011 

tentang Bantuan Hukum 

Tujuan 

 

Peserta mampu memahami materi bantuan hukum yang tertuang 

dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 

Metode 
1. Presentasi; dan 

2. Diskusi. 

Waktu 2 JP 

Alat Belajar 

1. Infocus; 

2. Papan tulis; dan 

3. Spidol. 

Bahan Belajar 
1. Power Point; dan 

2. UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 

Langkah-

Langkah 

Pembelajaran 

1. Narasumber menjelaskan tujuan pembelajaran; 

2. Narasumber mempresentasikan materinya dan Menjelaskan 

muatan materi bantuan hukum yang tertuang dalam UU No. 

16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;  

3. Narasumber melakukan tanya jawab kepada peserta; dan 

4. Narasumber menyimpulkan materi yang telah dilakukan.  
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TEKS PENGANTAR 

Sistem Bantuan Hukum Nasional  

Oleh: Awaluddin Yasir 

Bantuan hukum oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan 

sosial yang berkeadilan. Untuk itu kemudian negara mengeluarkankebijakan 

bantuan nasinal lewat  Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan 

hukum. Dalam pelaksanaannya kebijakan ini dilaksanakan oleh negara lewat 

BPHN, dimana Organissi Bantuan hukum (OBH) sebagi pemberi bantuan hukum, 

dan masyarakat miskin sebagai penerima bantuan hukum. 

Uraian Penjelasan Umum tersebut menegaskan bahwa UU Bantuan Hukum 

merupakan upaya yang ditempuh negara untuk menjamin hak konstitusional 

warga negara untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan 

hukum. Pembentuk undang-undang juga menyadari bahwa pelaksanaan hak 

konstitusional warga negara selama ini belum berjalan secara baik. Keberadaan 

UU Bantuan Hukum sebagai sesuatu yang wajar dan sudah selayaknya dilakukan 

oleh pemerintah. 

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 pada umumnya mengatur penyelenggaraan 

pemberianbantuan hukum melalui pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan 

hukum). Negara berperan memberi dukungan dalam menjamin pelaksanaan 

bantuan hukum. Dalam pengaturan ruang lingkup pemberian bantuan hukum, 

menurut UU Bantuan Hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang 

menghadapi masalah hukum. Dimana masalah hukum tersebut ditentukan secara 

limitatif yaitu (i) masalah hukum keperdataan, (ii) pidana, dan (iii) tata usaha 

negara, baik litigasi maupun non litigasi. 

Selain itu, UU Bantuan Hukum juga mengatursyarat dan tata cara pemberian 

bantuan hukum. Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum 

harus memenuhi syarat-syarat: 

a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya 

identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang 

dimohonkan bantuan hukum; 

b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan 

c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang 

setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.  

Meski terdapat syarat bahwa permohonan harus diajukan secara tertulis, Pasal 14 

ayat (2) UU Bantuan Hukum memberikan pengecualian. Jika pemohon bantuan 

hukum tidak mampu menyusunpermohonan secara tertulis, maka permohonan 

dapat diajukan secara lisan. 
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SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP) 

 

Standar Kompetensi  : Kompetensi Dasar 2 (Dua) 

Tujuan Umum  : Peserta mampu melakukan penguatan masyarakat dalam  

    memperjuangkan Hak Asasi Manusia, dan hak-hak lain 

    yang dilindungi oleh hukum 

Tujuan Khusus  : Memahami Analisa Sosial 

Total Waktu   :  6 JP 

 

Kompetensi 

Dasar 
Analisa Sosial 

Materi/Sub 

Materi 
Pengantar Analisa Sosial 

Tujuan 

 

Mampu memahami situasi sosial dengan menggali hubungan-

hubungan historis dengan struktural pada masyarakat di 

sekitarnya 

Metode 

1. Presentasi; 

2. Diskusi; 

3. Role Play; dan 

4. Penugasan. 

Waktu 2 JP 

Alat Belajar 

1. Kertas plano; 

2. Papan tulis;  

3. Infocus; dan 

4. Kertas metaplan. 

Bahan Belajar 
1. Power point;  dan 

2. Video. 

Langkah-

Langkah 

Pembelajaran 

1. Narasumber menjelaskan tujuan pembelajaran; 

2. Narasumber mempresentasikan materinya;  

3. Narasumber memutarkan video kepada peserta. Video 

tersebut menunjukkan bagaimana analisis sosial dilakukan 

terhadap makanan ringan yang mengandung bahan 

berbahaya di sebuah desa. Video tersebut menunjukkan 
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secaraterperinci mulai darikandungan makanan ringan yang 

banyak dikonsumsi anak-anak di desa tersebut, jumlah 

penjual makanan ringan, rata-rata konsumsi makanan ringan 

tiap anak perharinya, hingga sampai pada kesimpulan bahwa 

kesadaran tentang makanan yang berbahaya bagi anak para 

orangtua di desa tersebut sangat kurang. 

4. Narasumber meminta para peserta memaparkan 

pendapatnya tentangvideo tersebut.  

5. Narasumber melakukan tanya jawab kepada peserta 

berkaitan dengan analisis sosial; dan 

6. Narasumber menyimpulkan materi yang telah dilakukan.  
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TEKS PENGANTAR 

Pengantar Analisa Sosial 

Oleh: Gunawan 

Apakah Analisis Sosial Itu? 

Kata Analisis Berarti Penyelidikan Terhadap Suatu Peristiwa Untuk Mengetahui 

Keadaan Sebenarnya (Sebab Atau Duduk Perkara). Analisis Juga Diartikan Sebagai 

Penguraian Suatu Pokok Atas Berbagai Bagiannya Dan Penelaahan Bagian Serta 

Hubungan Antar Bagian Untuk Memperoleh Pengertian Yang Tepat Dan Pehaman 

Arti Keseluruhan. Jadi Analisis Sosial Adalah Aktivitas Pengumpulan, Penguraian Dan 

Penelaahan Informasi Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Untuk Mengetahui 

(Kebenaran) Dari Akar Persoalan Masyarakat. Analisis Sosial Diyakini Dapat Berperan 

Sebagai Perangkat Yang Memungkinkan Untuk Menangkap Dan Memahami 

Realitas Yang Sedang Dihadapi Oleh Masyarakat (Makinudin, 2006;38). 

Istilah ‚Analisis Sosial‛ Mulai Digunakan Oleh Banyak Kalangan, Bahkan Sudah Mulai 

Dipersyaratkan Sebagai Suatu Keharusan Dalam Setiap Perumusan Kebijakan Publik 

Dan Perencanaan Program. Namun, Pengertian Analisis Sosial Sering Dirancukan 

Dengan Banyak Jenis Analisis Kemasyarakatan Yang Lazim. Inti Analisis Sosial 

Sesungguhnya Adalah Pada Hubungan-Hubungan (Relasi-Relasi) Sosial Yang 

Terjadi Di Balik Suatu Gejala, Kejadian, Peristiwa Atau Permasalahan 

Kemasyarakatan Yang Tampak Di Permukaan Serta Kepentingan-Kepentingan Dan 

Pertentangan Kepentingan Yang Ada Di Balik Hubungan-Hubungan Tersebut. Maka, 

Menjadi Jelas Bahwa Analisis Sosial Bukan Sekadar Suatu ‚Deskripsi Sosiografis‛ 

Atau ‚Sosiogram‛ Yang Hanya Menguraikan Pola-Pola Hubungan Sosial Dalam 

Masyarakat Tanpa Mempertanyakan Kepentingan-Kepentingan Tersembunyi Di 

Balik Hubungan-Hubungan Tersebut. Kerangka dasar analisis social, dalam 

paradigm ilmu sosisl dapat dilihat pada bagam berikut: 

 

 

 

 

 

 

Analisis Sosial Adalah Bagian Penting Dari Perubahan. Bahkan Masyarakat Dapat 

Menggunakan Analisis Sosial Untuk Mengelompokkan Gerakan Sosial Gerakan 

Sosial Yang Berkembang Di Masyarakat , Apakah Gerakan Itu Rasional Atau 

Emosional. 

HUMANIS 

(Kultur,norma,nilai) 

STRUKTURALIS 

(Masyarakat,hukum, 

birokrasi) 

Tujuan 

PERUBAHAN 

FENOMENLOGIS 

(konstruksi realitas) 

FUNGSIONALIS 

(Pola tingkah laku, 

interaksi sosial) 

PENGATURAN 

tujuan 

 

Pendekatan  

OBYEKTIF 

 

Pendekatan  

SUBYEKTIF 
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Kompetensi 

Dasar 
Analisa Sosial 

Materi/Sub 

Materi 
Metode, Tahap dan Penyusunan Laporan Analisa Sosial 

Tujuan 

 

Mampu memahami situasi sosial dengan menggali hubungan-

hubungan historis dengan struktural pada masyarakat di 

sekitarnya 

Metode 

1. Presentasi; 

2. Diskusi; 

3. Role Play; dan 

4. Penugasan. 

Waktu 2 JP 

Alat Belajar 

1. Kertas plano; 

2. Papan tulis; 

3. Infocus; dan 

4. Kertas metaplan. 

Bahan Belajar 
1. Power point; dan 

2. Video. 

Langkah-

Langkah 

Pembelajaran 

1. Narasumber menjelaskan tujuan pembelajaran. 

2. Narasumber mempresentasikan materinya. 

3. Narasumber melakukan tanya jawab kepada peserta. 

4. Narasumber menyimpulkan materi yang telah dilakukan. 
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TEKS PENGANTAR 

Metode, Tahap dan Penyusunan Laporan Analisa Sosial 

Oleh: Gunawan 

Melakukan analisis sosial (ansos) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pelibatan berbagai pihak dalam ansos tidak hanya atas nama partisipasi tetapi 

pengakuan  terhadap berbagai macam kebenaran (truth) para pihak (kebenaran 

ilmiah maupun kebnaran masyarakat). 

2. Sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial, analisis sosial sebaiknya 

menggunakan konsep perubahan struktur dan relasi-relasi kekuatan yang 

dianggap problematik oleh masyarakat 

3. Analisis sosial penting untuk menelisik sejarah versi korban yang menjadi 

korban penindasan. 

4. Sebagai alat untuk melakukan perubahan, ansos tidak melihat persoalan sosial 

itu berdiri sendiri, persoalan sosial harus dilihat sebagai hasil dari proses 

tertentu yang dibentuk oleh kekuatan dan kepentingan tertentu dalam 

masyarakat 

5. Metode dan kerangka berfikir yang dipakai dalam analisis sosial harus sensitif 

terhadap watak ‚instrument kekuasaan‛. 

6. Analisis sosial dapat digunakan secara terus menerus sepanjang proses 

perubahan berlangsung. (Makinuddin, 2000) 

 

Langkah-Langkah Melakukan Ansos adalah sebagai berikut: 

1. Orientasi Masalah (dasar): menyingkap dan memperjelas nilai-nilai yang 

mendorong kita melakukan ansos. Dalam arti kita bersentuhan dengan 

berbagai perspektif, praduga, asas serta pendirian yang mempengaruhi 

penilaian kita. (tidak ada analisis sosial yng bebas nilai. 

2. Deskripsi masalah: langkah ini membantu kita menemuka gambaran masalah 

yang penting untuk di ketahui lebih lanjut. Bertolak dari masing-masing isu 

strategis yang telah disepakati, kita mendeskipsikan masalah komunitas. Untuk 

itu perlu instrumen yang mengarahkan kita dalam mendeskripsikan masalah. 

3. Analisis Masalah: merupakan sebuah usaha untuk memperleh gambaran yang 

lengkap tentang satuan/lembaga/masalah sosial dengan cara menggali 

hubungan-hubungan dalam perspektif sejarah dan struktural. 

Teknik Analisis Sosial 

a. Wawancara: yaitu suatu percakapan dengan maksud tertentu antara dua pihak 

dengan tujuan  mengkonstruksi, memproyeksi, memverifikasi, mengubah atau 

memperluas pandangan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, 

perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dsb. 

b. Fokus Grup Diskusi (FGD): merupkan metode penelitian yang bersifat 

partisipatif yang digunakan oleh peneliti atau pun fasilitator berkaitan dengan 
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pemberdayaan rakyat ataupun sebagai alat untuk memperoleh informasi secara 

cepat. 

c. Sensus masalah: adalah sebuah tahapan mengorganisasikan berbagai masalah 

yang telah tergali sebelumnya dengan menggunakan berbagai macam teknik. 

Masalah-masalah tersebut disusun dan diurutkan penanganannya. 

d. Pemetaan/mapping: yaitu pembuatan peta di tingkat satuan, lembaga atau 

masalah yang menggambarkan situasi persoalan, masyarakat dan 

lingkungannya. Dengan membuat peta wilayah, masyarakat menjadi lebih 

mengenali keadaan, tata batas wilayah sendiri, kawasan hutan, kebun, 

pemukiman, dsb. 

e. Diagram Peran: mengkaji hubungan kelembagaan  (hubungan antar pihak), baik 

hubungan masyarakat dengn pihak-pihak tertentu yang mempengaruhi 

kehidupan masyarakat. Hasil penggalian akan menunjukkan besarnya pengaruh 

dan kedekatan hubungan suatu lembaga dengan masyarkat serta manfaat dan 

peranan berbagai lembaga, berdasarkan penilaian dan pandangan masyarakat. 
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SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP) 

 

Standar Kompetensi  : Kompetensi Dasar 2 (Dua) 

Tujuan Umum  : Peserta mampu melakukan penguatan masyarakat dalam  

    memperjuangkan Hak Asasi Manusiadan hak-hak lain  

    yang dilindungi oleh hukum 

Tujuan Khusus  : Memahami Komunikasi Publik 

Total Waktu   :  4 JP 

Kompetensi 

Dasar 

Komunikasi Publik 

Materi/Sub 

Materi 

Pengantar Komunikasi Publik 

 

Tujuan 
Peserta memiliki kemampuan melakukan komunikasi verbal, non 

verbal dan presentasi 

Metode 

1. Presentasi; 

2. Diskusi; dan 

3. Game. 

Waktu 2 JP 

Alat Belajar 

1. Infocus; 

2. Spidol; dan 

3. Kertas metaplan. 

Bahan Belajar Power point 

Langkah-

Langkah 

Pembelajaran 

1. Narasumber menjelaskan tujuan pembelajaran; 

2. Narasumber meminta setiap peserta menganalogikan 

karakter pribadi seperti benda atau hewan; 

3. Satu per satu peserta memperkenalkan diri 

danmenganalogikan karakter pribadi seperti benda atau 

hewan; 

4. Narasumber menjelaskan makna permainan tersebut; 

5. Narasumber mempresentasikan materinya; 

6. Narasumber melakukan tanya jawab kepada peserta; dan 
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7. Narasumber menyimpulkan materi yang telah dilakukan. 

 

TEKS PENGANTAR 

PENGANTAR KOMUNIKASI PUBLIK 

Oleh: Gunawan 

 

Komunikasi Publik sering pula disebut sebagai komunikasi massa (mass 

communication), meski komunikasi massa lebih spesifik, yakni komunikasi 

melalui media massa (communicating with media). Komunikasi publik lebih luas 

daripada komunikasi massa. Komunikasi massa ‛hanya‛ menggunakan media 

massa, seperti suratkabar, majalah, website, radio, dan televisi. Komunikasi publik 

lebih luas lagi. Selain menggunakan media massa, komunikasi publik juga 

menggunakan e-mail, blog, jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter, Yahoo 

Messengger, Handphone (SMS), dan medium lain yang bisa menjangkau khalayak 

luas/banyak seperti aksi demo, seminar, diskusi, dan sebagainya. 

Fungsi Komunikasi 

 Mencapai pengertian satu sama lain 

 Membina kepercayaan 

 Mengkoordinir tindakan 

 Merencanakan strategi 

 Melakukan pembagian pekerjaan 

 Berbagi rasa 

Arti Komunikasi Publik 

Komunikasi publik merupakan kombinasi antara hubungan dengan media masa 

(media relations), jangkauan komunitas (community outreach), komunikasi krisis 

(crisis communication), relasi pelanggan (customer relations), perencanaan acara 

(event planning), komunikasi risiko (risk communication).Komunikasi Publik adalah 

penyampaian pesan (message), berupa ide atau gagasa, informasi, ajakan, dan 

sebagainya kepada orang banyak. Sarananya, bisa media massa, bisa pula melalui 

orasi pada rapat umum atau aksi demonstrasi, blog, situs jejaring sosial, kolom 

komentar di website/blog, e-mail, milis, SMS, surat, surat pembaca, reklame, 

spanduk, atau apa pun yang bisa menjangkau publik. Yang pasti, Komunikasi Publik 

memerlukan keterampilan komunikasi lisan dan tulisan agar pesan dapat 

disampaikan secara efektif dan efisien. 

Komunikasi Publik dapat diakukan oleh siapa pun, dapat pula dilakukan oleh 

seorang komunikator publik profesional. Mereka yang termasuk Komunikator Publik 

Profesional antara lain, manager dan staf PR/Humas, wartawan, penyiar radio, 

presenter, penyaji ramalan cuaca, dan sebagainya. 

http://romeltea.com/category/kabar-media/
http://romeltea.com/category/radio/
http://romeltea.com/category/blogging/
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Kecanggihan teknologi komunikasi saat ini membuat semua orang bisa melakukan 

komuniksi publik. Sekadar contoh, jika kita memposting sebuah komentar pada 

sebuah kolom komentar yang dapat diakses banyak orang, maka itu Komunikasi 

Publik. Jika kita mengatakan sesuatu di ruang publik yang dapat diakses banyak 

orang, maka itu Komunikasi Publik.Ciri utama Komunikasi Publik adalah berisi pesan 

yang penting diketahui publik –dikenal dengan Informasi Publik. Yang 

dikomunikasikan menyangkut urusan publik (Public Affairs) atau yang diharapkan 

menggugah orang banyak. 
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Kompetensi 

Dasar 

Komunikasi Publik 

Materi/Sub 

Materi 

Teknik Komunikasi (Verbal, Non Verbal, Visual,    Presentasi, 

Komunikasi Efektif) 

Tujuan 
Peserta memiliki kemampuan melakukan komunikasi verbal, non 

verbal dan presentasi 

Metode 

1. Presentasi; 

2. Diskusi; 

3. Role Play; dan 

4. Game. 

Waktu 2 JP 

Alat Belajar 

1. Infocus; 

2. Spidol; dan 

3. Kertas metaplan. 

Bahan Belajar Power Point 

Langkah-

Langkah 

Pembelajaran 

1. Narasumber menjelaskan tujuan pembelajaran; 

2. Narasumber meminta setiap peserta untuk menanyakan 

identitas peserta di sampingnya; 

3. Peserta saling bertanya mengenai identitas masing-masing; 

4. Narasumber kemudian memberikan satu pertanyaan kepada 

peserta untuk menjelaskan identitas peserta di sampingnya; 

5. Narasumber menjelaskan makna permainan tersebut; 

6. Narasumber mempresentasikan materinya; 

7. Narasumber melakukan tanya jawab kepada peserta; dan 

8. Narasumber menyimpulkan materi yang telah dilakukan.  

 

 

 

 



Panduan Sekolah Paralegal Makassar                                                                                            

LBH Makasssar 78 

 

 

TEKS PENGANTAR 

TEKNIK KOMUNIKASI 

Oleh: Gunawan 

 

 

Menurut Steward L. Tubbs & Sylvia MossKomunikasi yang efektifminimal 

menghasilkan 5 hal:  

1. Pengertian 

2. Kesenangan 

3. Pengaruh pada sikap 

4. Hubungan yang makin baik 

5. Tindakan 
 

 

 

 

1. Komunikasi verbal ( verbal communication ) adalah bentuk komunikasi yang 

disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis (written) atau 

lisan (oral). Komunikasi verbal menempati porsi besar. san bisnis yang panjang dan 

memerlukan pemahaman dan pengkajian matang,  

2. Komunikasi non verbal 

Komunikais non verbal ( non verbal communicarion) menempati porsi penting. 

Banyak komunikasi verbal tidak efektif hanya karena komunikatornya tidak 

menggunakan komunikasi non verbal dengan baik dalam waktu bersamaan. 

Melalui komunikasi non verbal, orang bisa mengambil suatu kesimpulan mengenai 

suatu kesimpulan tentang berbagai macam persaan orang, baik rasa senang, benci, 

cinta, kangen dan berbagai macam perasaan lainnya. Kaitannya dengan dunia 

Komunikasi Yang Efektif 
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bisnis, komunikasi non verbal bisa membantu komunikator untuk lebih 

memperkuat pesan yang disampaikan sekaligus memahami reaksi komunikan saat 

menerima pesan. 

 

Keterampilan Komunikasi Verbal dan Non Verbal 
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SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP) 

 

Standar Kompetensi  :  Kompetensi Dasar 2 (Dua) 

Tujuan Umum  :  Pesertamampu melakukan penguatan masyarakat dalam  

    memperjuangkan Hak Asasi Manusiadan hak-hak lain  

    yang dilindungi oleh hukum 

Tujuan Khusus  :  Memahamipengorganisasian 

Total Waktu   :  8 JP 

 

Kompetensi 

Dasar 

Pengorganisasian 

Materi/Sub 

Materi 
Pengantar Pengorganisasian 

Tujuan 
1. Peserta memahami pentingnya berorganisasi; dan 

2. Peserta memahami manfaat dan tujuan berorganisasi. 

Metode 
1. Presentasi; dan 

2. Diskusi. 

Waktu 2 JP 

Alat Belajar 
1. Spidol; dan 

2. Selotip kertas. 

Bahan Belajar Power point 

Langkah-

Langkah 

Pembelajaran 

1. Narasumber menjelaskan tujuan pembelajaran; 

2. Narasumber mempresentasikan materinya; 

3. Narasumber melakukan tanya jawab kepada peserta; dan 

4. Narasumber menyimpulkan materi yang telah dilakukan. 
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TEKS PENGANTAR 

Pengantar Pengorganisasian 

Oleh: Dahlang 

PENGERTIAN PENGORGANISASIAN  

Pengorganisasian: merupakan kerangka menyeluruh dalam memecahkan masalah 

ketidakadilan, untuk membangun tatanan kehidupan yang lebih adil.  

Pengorganisasian Rakyat bukan kumpulan  ‘resep’ atau ‘rumus ilmiah’, karena 

setiap masalah dan tindakan mengandung pengertian khas sesuai konteks sosial, 

budaya, politik, ekonomi. Mengorganisir rakyat merupakan akibat logis dari 

analisis sosial: ketidakadilan dan penindasan. 

Ada pilihan terlibat dalam kehidupan rakyat. Seseorang yang terlibat dalam proses 

pengorganisasian rakyat, disebut Community Organizer (CO). Seorang CO harus 

menentukan pilihan berpihak pada rakyat yang tertindas. Tidak ada pilihan ganda 

atau samar. Proses pengorganisasian rakyat tidak netral, tetapi sarat dengan 

pilihan nilai, azas, prinsip: bagaimana agar keadilan, perdamaian dan hak asasi 

manusia ditegakkan dalam aspek kehidupan masyarakat  

Mengorganisir rakyat bukan pekerjaan yang akan membawa keuntungan 

material, atau ketenaran nama, yang menjadikan Anda seorang pahlawan. 

Justru sebaliknya, seorang Organizer dapat dianggap berhasil, jika sang pahlawan 

adalah rakyat itu sendiri. Bukannya sang Organizer. 

 

Membangun Basis 
Gerakan Melalui 
Pengorganisasian 
Rakyat Bukan 

Sekolah Gajah 
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Kompetensi 

Dasar 

Pengorganisasian 

Materi/Sub 

Materi 
Prinsip-prinsip pengorganisasian 

Tujuan 
1. Peserta memahami pentingnya berorganisasi; 

2. Peserta memahami manfaat dan tujuan berorganisasi; 

Metode 

1. Ceramah; 

2. Diskusi; 

3. Role Play; 

4. Tugas dan evaluasi. 

Waktu 2 JP 

Alat Belajar 

1. Selotip kertas; 

2. Infocus; dan 

3. Spidol. 

Bahan Belajar Power point 

Langkah-

Langkah 

Pembelajaran 

1. Narasumber menjelaskan tujuan pembelajaran; 

2. Narasumber mempresentasikan materinya; 

3. Narasumber melakukan tanya jawab kepada peserta; dan 

4. Narasumber menyimpulkan materi yang telah dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

TEKS PENGANTAR 
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 Datanglah Kepada Rakyat 

 Hiduplah Bersama Mereka 

 Belajarlah dari Mereka 

 Kasihilah Mereka 

 Mulailah dari yang Mereka 

Tahu  

 Bangunlah dari yang 

Mereka Punya 
Hingga suatu saat, mereka 

berkata: Kami sendiri yang 

mengerjakannya. 

Prinsip Pengorganisasian 

Oleh: Dahlang 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prinsip Dasar 

Pengorganisasian 

Semua unsur  
pengorganisasian rakyat  
saling berkait,  
sehingga tak mungkin 
hanya memusatkan  
perhatian pada  
satu unsur dan 
mengabaikan unsur  
yang lain 
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Kompetensi 

Dasar 
Pengorganisasian 

Materi/Sub 

Materi 
Tahapan dan Strategi Pengorganisasian 

Tujuan 
1. Peserta memahami pentingnya berorganisasi; dan 

2. Peserta memahami manfaat dan tujuan berorganisasi. 

Metode 

1. Ceramah; 

2. Diskusi; 

3. Role Play; dan 

4. Tugas dan evaluasi. 

Waktu 2 JP 

Alat Belajar 
1. Selotip kertas; dan 

2. Spidol. 

Bahan Belajar Power Point 

Langkah-

Langkah 

Pembelajaran 

1. Narasumber menjelaskan tujuan pembelajaran; 

2. Narasumber mempresentasikan materinya; 

3. Narasumber melakukan tanya jawab kepada peserta; dan 

4. Narasumber menyimpulkan materi yang telah dilakukan. 
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t •Informasi awal

•Membangun
kontak person

•Menjalin
pertemanan

•Memberitahukan
kedatangan

•Terlibat sebagai
pendengar

•Terlibat aktif
dalam diskusi

•Ikut bekerja 
bersama-sama

•Monitoring & 
Evaluasi

P
en
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an

So
si

al •Survey : Data 
primer & 
sekunder

•Analisis sosial

•Dokumentasi

•Publikasi

•Monitoring & 
Evaluasi

M
er
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g
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an
A

w
al •Mengumpulka

n Isu

•Musyawarah
bersama

•Indentifikasi m
asalah dan pot
ensi

•Menentukan
agenda 
bersama

•Dokumentasi
proses
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an •Dialog; 

Pelatihan; 
Unjuk

•Rasa; Negosi
asi; dll.e. 

•Pembentuka
n Organisasi
Rakyatf. 

•Monitoring & 
Evaluasi

 

TEKS PENGANTAR 

Tahapan Pengorganisasian 

Oleh: Dahlang 

Tahapan Pengorganisasian secara umum dan sederhana sebagi berikut: 

1. Pendekatan awal 

2. Proses memfasilitasi 

3. Penyusunan Strategi 

4. Pengerahan Tindakan Bersama 

5. Pengembangan Organisasi dan keberlangsungan 
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SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP) 

 

Standar Kompetensi  :  Kompetensi Dasar 2 (Dua) 

Tujuan Umum  : Pesertamampu melakukan penguatan masyarakat dalam  

    memperjuangkan Hak Asasi Manusiadan hak-hak lain  

    yang dilindungi oleh hukum 

Tujuan Khusus  :  MemahamiPendokumentasian Masalah Masyarakat 

Total Waktu   :  6 JP 

 

Kompetensi 

Dasar 
Mendokumentasikan Masalah Masyarakat 

Materi/Sub 

Materi 
Pengantar Pendokumentasian 

Tujuan 
Peserta mampu mengkelompokkan dan menganalisis data yang 

telah didapatkan 

Metode 
1. Presentasi; dan 

2. Diskusi. 

Waktu 2 JP 

Alat Belajar 

1. Kertas plano; 

2. Spidol; 

3. Selotip kertas; dan 

4. Kertas metaplan. 

Bahan Belajar Power Point 

Langkah-

Langkah 

Pembelajaran 

 Narasumber menjelaskan tujuan pembelajaran. 

 Narasumber mempresentasikan materinya. 

 Narasumber melakukan tanya jawab kepada peserta 

 Narasumber menyimpulkan materi yang telah dilakukan. 
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TEKS PENGANTAR 

PENGANTAR PENDOKUMENTASIAN 

Oleh: Gunawan 

 

Dokumentasi Adalah Proses merekam secara  sitematis informasi yg di kumpulkan 

selama investigasi atau pencarian fakta. Mengorganisir informasi yg terkumpul 

sehingga dpt dgn mudah dianalisa, diambil kembali&disebarluaskan jika 

dibutuhkan. 

Kapan Dokumentasi Dimulai ? 

Pendokumentasian dimulai saat Kegiatan Pencarian Fakta seperti 

wawancara,pengumpulan alat bukti 

Prinsip-Prinsip Umum Dokumentasi 

a. Belajar menghargai data (data sekecil apapun harus selalu dicatat/direkam)  

b. Menjaga kerahasian data (ada data yang sifatnya tidak dapat 

diexpose/dipublikasikan)    

c. Tempat penyimpanan data harus aman   

 

Metode Perekaman Data 

 Formulir dengan format standar (sebuah formulir isian yang sudah terstruktur 

daftar isiannya dengan menggunakan istilah yang sudah baku dan cara 

pengisiannya pun juga dibakukan    

 Quesioner (daftar pertanyaan yang siap diisi oleh responden)   

 Pencatatan bebas (pencatatan secara manual tidak memakai format tetapi 

metode bebas)   

 

Bukti Dan Fakta Hukum Apa Saja Yang Perlu Didokumentasi ? 

a. Waktu peristiwa hukum (hari,tanggal dan jam) 

b. Tempat peristiwa hukum 

c. Identitas para pihak 

d. Uraian kejadian/kronologi  

e. Barang yang terkait dengan peristiwa hukum 

f. Upaya yang sudah dilakukan   

INGAT :Surat-surat asli yang menjadi alat bukti dalam peristiwa hukum tidak boleh 

disimpan oleh paralegal. Cukup foto copynya saja.   

Buku Catatan Kasus 

o No  

o Tanggal (mulai/selesai/layanan) 

o Deskripsi/uraian peristiwa 

o Jenis Kasus 

o Upaya, Rekomendasi dan hasilnya dalam menyelesaikan kasus. 
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Kompetensi 

Dasar 

 

Mendokumentasikan Masalah Masyarakat 

Materi/Sub 

Materi 
Teknik Pengumpulan Data  

Tujuan 

 

Mampu mengkelompokkan dan menganalisis data yang telah 

didapatkan 

Metode a. Presentasi 

b. Penugasan 

Waktu 2 JP 

Alat belajar 

1. Kertas plano 

2. Spidol 

3. Selotip kertas 

4. Kertas metaplan 

Bahan belajar Power Point 

Langkah-

langkah 

Pembelajaran 

 Narasumber menjelaskan tujuan pembelajaran. 

 Narasumber mempresentasikan materinya. 

 Narasumber membagi peserta ke dalam 4 kelompok. 

 Narasumber menjelaskan metode pengumpulan data masalah 

terkait dengan sejarah tanah, proses litigasi dan non litigasi 

serta pasca kemenangan 

 Narasumber meminta keempat kelompok untuk menyebar ke 

lingkungan Kassi-Kassi 

 Keempat kelompok mempresentasikan hasil pengumpulan 

data dan analisis 

 Narasumber melakukan tanya jawab kepada peserta 

 Narasumber menyimpulkan materi yang telah dilakukan. 
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TEKS PENGANTAR 

 

Lembar Kasus 

Sejarah Tanah Dan Sengketa Kassi-Kassi 

TANAH sengketa itu terletak di kelurahan Kassi-Kassi, dahulu merupakan tanah adat 

milik kerajaan Gowa.Ketika itu wilayah Kota Makassar merupakan bagian dari wilayah 

kerajaan Gowa. Jika menelusuri jejak kepemilikannya, ditemukan nama seorang 

bangsawan, Karaeng, sebagai pemilik tanah yang terletak di Kelurahan Kassi-Kassi. 

Karaeng sendiri meninggal pada tahun 1943 di Jongaya dan dikebumikan di Kabupaten 

Gowa. Kepemilikan Karaeng ini didasarkan pada Rincik atau Surat Ketetapan Pajak Hasil 

Bumi Persil, seluas 4,25 Ha.  

SEORANG pengusaha, RT,mulai mengaku sebagai pemilik dari tanah yang ditempati 

warga Kassi-KassiPada tahun 1998.RT mengklaim sebelah selatan tanah warga Kassi 

Kassi.Tahun itu orang-orang RT membangun pondasi, dan pada 2003 mereka 

membangun tembok sebagai batas tanah.Sebenarnya dasar klaim RT adalah tanah milik 

KS yang dijaminkan ke sebuah bank, lalu dimenangkan oleh RT. 

Juli 2006, BPN mengunjungi lokasi kawasan yang akan menjadi sengketa di Kassi Kassi, 

untuk mengukur lokasi tersebut, dengan alasan pengukuran jalan. Beberapa bulan 

setelah itu Petta (makelar), Dg. Turu (suami dari Dg Tarring, makelar,yang saat itu telah 

meninggal dunia) dan wargamendapat undangan untuk datang kekantor kelurahan. 

Sedangkannama SP (orang kepercayaan RT) tertulis sebagai pengirim undangan 

tersebut. Pada saat itu SP mengaku bahwa tanah tersebut dia beli dari RT seharga 200 

juta rupiah. Pada pertemuan tersebut Petta dimintai surat kuasa untuk menjual tanah 

tersebut. Namun, surat kuasa yang diberikan ahli waris itu tidak bisa ditunjukkan oleh 

Petta, hanya Dg.Turu yang memperlihatkan surat kuasa menjual tanah tersebut. Pada 

pertemuan tersebut beberapa warga juga hadir. 

Setelah undangan tersebut dua orang warga berinisiatif mencari bukti-bukti kepemilikan 

tanah tersebut.Salah satu yang mereka temui adalah mantan pegawai BPN.Mereka 

berdua membawa salinan (foto copy) surat-surat yang mereka miliki.Oleh mantan 

pegawai BPN itu, mereka berdua diminta mencari surat-surat asli dari salinan tersebut. 

Tapi menurutnyauntuk bisa melihat surat-surat tersebut warga harus mempunyai surat 

kuasa dari ahli waris.  

Setelah itu, mereka berdua mendatangi rumah Dg.Kulle, keluarga yang sejak lama 

dipercayakan menggarap tanah itu ketika masih dimiliki oleh keluarga Karaenguntuk 

mempertanyakan kepemilikan tanah tersebut.Pertemuan dengan Dg.Kulle ternyata tidak 

memberi titik terang.Dg.Kulle malah mengakui bahwa tanah tersebut milik, saudara 

sepupu Dg. Nuntung, yangmemang juga mempunyai tanah warisan namun telah habis 

terjual.Tanah yang dibeli oleh RTpun awalnya milik sepupu Dg Nuntung yang dibeli oleh 

KS. 

Pada September 2006, Polresta Makassar Timur memberikan surat panggilan kepada 

dua orang warga. Keesokan harinya dua warga itu berangkat ke kantor Polresta 

Makassar Timur.  
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Pemeriksaan pertama dilakukan kepada warga pertama, yang dimulai sejak jam 10.00 

sampai 15.00.Kelak warga ini termasuk salah satu yang menerima ongkos pindah dari RT. 

Setelah dia selesai diperiksa, warga kedua mendapatkan gilirannya.Penyidik kepolisian 

menanyakan asal mula pembelian tanahnya.Lelaki itu mengatakan, ‚saya ambil tanah di 

Makelar.Pemilik tanahnya Dg. Nuntung.‛Selain itu dia ditanyai alas hak kepemilikan 

tanahnya.Kemudian dia terus dipaksa untuk mengakui bahwa tanah itu bukan tanah 

milik Dg. Nuntung (ahli waris).Namun dia bertahan tidak mau mengakui pernyataan 

tersebut.Ia tetap ngotot bahwa tanah itu adalah miliknya yang dibeli pada ahli 

warisdengan perantara makelar. Hari sudah sore, dan dia diperbolehkan pulang, tapi 

pemeriksaan akan tetap dilanjutkan keesokan harinya. Hari kedua, dia kembali ke kantor 

tersebut. Pemeriksaan hari kedua berlangsung dari pukul 10.00 pagi hingga 17.30 

sore.Penyidik mengulang kembali semua pertanyaannya, dan dia tetap teguh dengan 

pendiriannya. 

Tak lama kemudian,pada 13 November 2006, warga yang tinggal dilokasi tanah sengketa 

mendapatkan surat panggilan dari kepolisian Makassar Timur. Itu merupakan panggilan 

kedua dari kepolisian.Dengan menyewa pete-pete (angkot Makassar) warga beramai-

ramai mendatangi Kantor Polisi. Dikantor polisi warga diminta untuk mengambil uang 

ganti rugi dan meninggalkan tanah tersebut. Dikantor polisi bukannya dimediasi, 

menurut warga, oknum kepolisianjuga turut memberi andil untuk meminta warga 

menerima ganti rugi yang akan diberikan oleh RT. Pihak RT, diwakili oleh SP, 

mengatakan kepada warga bahwa mereka akan diberikan ongkos untuk pindah rumah. 

Selain SP, hadir juga dua perwakilan dari RT yang lain. Seorang ibu yang melihat salah 

satu perwakilan itu langsung menunjuki dan mengatakan ‚kitami lagi?(Anda lagi?)Dulu 

kita yang kasih pindahka, sekarang *Anda+ lagi.‛Perwakilan itu sebelumnya adalah kaki 

tangan dari pengembanglain yang memaksa keluarga ibu itu dan beberapa warga lain 

untuk pindah ke lokasi sekarang. 

Pada kedatangan kedua ke kantor polisi Makassar Timur, pertemuan itu membahas soal 

ongkos pindah yang akan diberikan kepada warga. Foto-foto yang telah diambil pada 

survei‚tangan kanan‛ RT ditampilkan berikut ongkos pindah yang akan mereka berikan 

ke warga. Ongkos pindah yang akan diberikan ke warga berbeda setiap rumah. Rumah 

berupa rumah permanen akan diberi ongkos lima juta rupiah, yang lainnya dijanjikan 

ongos pindah satu setengah juta rupiah, sedangkan warga yang baru sebulan tinggal 

akan diberi ongkos pindah lima ratus ribu rupiah. Perwakilan RT lainnya mengatakan 

kepada warga jika rumah panggung bisa mereka angkut menggunakan pete-pete atau 

becak yang mereka miliki.Akhirnya, RAD yang datang sebagai pendamping warga malah 

meminta mereka mengalah dan mengambil uang ongkos pindah yang dijanjikan oleh 

RT. ‚Lebih baik jatuh dikasur daripada dilumpur,‛katanya.Maksudnya, lebih baik ambil 

uang daripada tidak dapat apa-apa. 
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KOMPETENSI DASAR 2 (DUA) 

Tujuan Umum :  Pesertamampu melakukan penguatan masyarakat 

dalam memperjuangkan hak asasi manusia, dan 

hak-hak lain yang dilindungi oleh hukum 

Tujuan Khusus   :  Memahami rencana kerja secara sistematis 

Total Waktu    :  6 JP 

Kompetensi 

Dasar 
Rencana Kerja 

Materi/Sub 

Materi 

1. Pengantar Rencana Kerja 

2. Teknik Penyusunan Rencana Kerja 

3. Monitoring dan Evaluasi 

Tujuan 

 

Peserta mampu menyusun rencana kerja secara sistematis dan 

komprehensif 

Metode a. Presentasi 

b. Penugasan 

Waktu 2 JP 

Alat belajar 

1. Kertas plano 

2. Spidol 

3. Selotip kertas 

4. Kertas metaplan. 

Bahan belajar Power Point 

Langkah-

langkah 

Pembelajaran 

 Narasumber menjelaskan tujuan pembelajaran. 

 Narasumber mempresentasikan materinya. 

 Narasumber membagi peserta ke dalam 2 kelompok 

 Narasumber menugaskan kepada kelompok untuk membuat 

pohon masalah 

 Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya (pohon 

masalah yang mendeteksi akar masalah dan dampaknya) 

 Narasumber menugaskan kembali kepada setiap kelompok 

untuk mencari solusi dari akar masalah dan dampak yang 

diidentifikasi sebelumnya untuk menentukan goals, outcome 

dan output 

 Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi 

 Narasumber melakukan tanya jawab kepada peserta 

 Narasumber menyimpulkan materi yang telah dilakukan. 
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Kompetensi 

Dasar 
Rencana Kerja 

Materi/Sub 

Materi 
Teknik Penyusunan Rencana KerjaMonitoring dan Evaluasi 

Tujuan 

 

Peserta mampu menyusun rencana kerja secara sistematis dan 

komprehensif 

Metode 1. Presentasi 

2. Diskusi 

3. Penugasan 

Waktu 2 JP 

Alat belajar 

1. Kertas plano 

2. Spidol 

3. Selotip kertas 

4. Kertas metaplan. 

Bahan belajar Power Point 

Langkah-

langkah 

Pembelajaran 

 Narasumber menjelaskan tujuan pembelajaran. 

 Narasumber mempresentasikan materinya. 

 Narasumber menugaskan kelompok sebelumnya untuk 

membuat analisis stakeholder untuk menentukan strategi 

pelaksanaan rencana kegiatan dalam hal ini pembagian peran 

stakeholder 

 Peserta membuat workplan terdiri dari bentuk kegiatan, jangka 

waktu, pihak-pihak yang terlibat baik sebagai peserta, 

narasumber atau fasilitator dan capaian dari kegiatan tersebut 

 Narasumber melakukan tanya jawab kepada peserta 

 Narasumber menyimpulkan materi yang telah dilakukan. 
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TEKS PENGANTAR 

TEKNIK PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN MONITORING DAN EVALUASI 

Oleh: Haswandy Andy Mas 

Harus menentukan target, yakni target jangka panjang seperti apa goals yang akan 

dicapai.Dalam menyusun rencana kerja, data harus jelas dan dikuasai betul 

sehingga tidak dianggap oleh publik sebagai asumsi. 

 

Selain itu harus diketahui betul kategori penerima layanan. Jadi harus spesifik. 

Contoh dalam pengurusan KTP harus dispesifikkan kategori miskin yang seperti 

apa yang akan dibantu. Contoh lain harus ada kapasitas untuk mengintervensi 

misalnya kasus HIV/AIDS, LBH hadir sebagai pendukung, untuk intervensi langsung 

tetap diserahkan kepada NGO atau lembaga lain yang fokusnya pada isu-isu 

HIV/AIDS.  

Trend/ kasus-kasus yang marak juga perlu ada yang dikerjakan sebagai langkah 

untuk memberikan pelayanan.  

Dalam penjabaran rencana kerja, hal yang harus diperhatikan adalah : 

1. visi misi 

2. trend saat ini dan waktu ke depan 

Dari permasalahan Raskin diidentifikasi penyebab-penyebabnya diantaranya data 

warga miskin yang tidak valid, hanya 25% yang memperoleh raskin berarti ada 75% 

yang belum mendapatkan, harga raskin yang berbeda-beda. Outcome yang 

diharap adalah pembagian raskin merata, harga merata, dengan kualitas beras 

yang baik. Untuk menjawab goalnya maka harus dilakukan langkah-langkah 

berikut : 

 Melakukan pendataan ulang secara efektif 

 Sosialisasi tentang hak-hak warga negara 

 Monitoring atau pengawalan distribusi raskin 

Menentukan strategi melaksanakan harus dianalisis terlebih dahulu stakeholder 

dengan cara : 

Stakeholder Kekuatan/kewenangan Kepentingan Peran 

    

    

NB: Beri nomor  pada stakeholder yang memiliki kewenangan dan kepentingan paling besar 

Setelah diberikan bagan ini, peserta diminta untuk kembali kelompok masing-masing 

mengidentifikasi stakeholder sesuai permasalahan yang diangkat masing-masing 

kelompok. 
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Kompetensi 

Dasar 
Rencana Kerja 

Materi/Sub 

Materi 
Monitoring dan Evaluasi 

Tujuan 

 

Peserta mampu menyusun rencana kerja secara sistematis dan 

komprehensif 

Metode 1. Presentasi 

2. Diskusi 

Waktu 2 JP 

Alat belajar 

1. Kertas plano 

2. Spidol 

3. Selotip kertas 

4. Kertas metaplan. 

Bahan belajar Power Point 

Langkah-

langkah 

Pembelajaran 

 Narasumber menjelaskan tujuan pembelajaran. 

 Narasumber mempresentasikan materinya 

 Narasumber memberikan bagan analisis SWOT kepada peserta. 

Bagan tersebut mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan 

internal (internal) dan peluang dan ancaman (eksternal) 

 Peserta menganalisis berdasarkan bagan tersebut 

 Peserta diminta kembali menganalisis SDM (jumlah dan 

kapasitas), management, keuangan dan jaringan dan dukungan 

pemerintah berdasarkan hasil analisis SWOT 

 Narasumber melakukan tanya jawab kepada peserta 

 Narasumber menyimpulkan materi yang telah dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Panduan Sekolah Paralegal Makassar                                                                                            

LBH Makasssar 95 

 

 

TEKS PENGANTAR 

MONITORING DAN EVALUASI 

Oleh: Haswandy Andy Mas 

PME (Perencanaan, Monitoring, Evaluasi) 

Dalam PME sebelum dilakukan harus ada alat ukur yang dipakai. Dalam 

perencanaan harus ada metode analisis yang dipakai misalnya analisis SWOT, atau 

pembuatan Pohon Masalah untuk melihat pokok permasalahan utama. 

Metodenya melihat sebuah masalah kemudian analisa sebab dan dampaknya.  

Peserta diberikan contoh-contoh permasalahan seperti : 

1. Tersangka disiksa 

2. Masyarakat tidak sekolah 

3. Orang miskin digusur 

4. Pendidikan mahal, termasuk pendidikan hokum 

5. Banyaknya masyarakat miskin 

6. Kurangnya layanan bantuan hukum 

Yang kemudian masalah-masalah ini dimasukkan dalam kerangka pohon masalah.  

Pada intinya masalah sekecil apapun dalam merencanakan kegiatan harus di 

identifikasi. Identifikasi semua masalah kemudian analisis yang mana penyebab, 

dampak dan sumber utama permasalahan lalu menyusun rencana kerja. 

Analisis stakeholder dalam rangka mencapai goals. Dalam analisis stakeholder 

harus diidentifikasi pula stakeholder primer. Stakeholder sekunder dan tersiernya. 

Stakeholder mana yang paling besar pengaruhnya dalam intervensi kebijakan.  

Penerima dampak perlu juga dianalisis dengan baik dalam penentuan rencana 

kerja. Siapa yang menjadi korban dan bagaimana menyusun strateginya dikaitkan 

dengan Pemberi layanan, Penerima layanan dan Pengambil kebijakan.Melihat 

masalah harus memperhatikan system yang ada, yakni : 

1. Substansi (peraturan perundang-undangan) 

2. Struktur (Pelaksana) 

3. Kultur (Budaya masyarakat) 

Stakeholder primer: berhubungan langsung dengan program dan memiliki 

dampak utama, memiliki kepentingan yang sangat tinggi. 

Kerja-kerja program adalah kerja-kerja jaringan sehingga perlu dalam menyusun 

rencana kerja melihat dan mengidentifikasi jaringan atau stakeholder sekunder 

maupun tersier. Misalnya LBH dalam melakukan pendampingan masyarakat 

melibatkan WALHI, mahasiswa dan sebagainya. 

Setelah materi dibawakan, peserta diajak untuk menyusun rencana kerja 

berkelompok, dengan mengidentifikasi masalah-masalah, penyebab dan dampak 

kemudian peserta diminta merumuskan goals nya.-Presentase hasil diskusi- 

Penyusunan fokus program/rencana kerja sebagai agenda advokasi akan disusun 

selanjutnya. 
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SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP) 

Standar Kompetensi   :  KompetensiDasar 3 (tiga) 

Tujuan Umum :  Peserta  terampil dalam melakukan pembelaan dan 

dukungan terhadap masyarakat yang lemah untuk 

mendapatkan hak-haknya antara lain dengan 

melakukan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, 

investigasi kasus, penelitian hukum, mediasi, 

negosiasi, pemberdayaan masyarakat, 

pendampingan diluar pengadilan, dan drafting 

dokumen hukum. 

Tujuan Khusus :  Peserta memahami hukum formil dan materiil 

Total Waktu    : 32 JP 

 

Kompetensi 

Dasar 

Memahami Hukum Formil dan Materiil 

Materi/Sub 

Materi 

1. HUKUM PIDANA 

2. HUKUM PERDATA 

3. HUKUM ACARA PIDANA 

4. HUKUM ACARA PERDATA 

5. HUKUM TATA USAHA NEGARA 

6. HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA 

7. HUKUM TATA NEGARA 

8. HUKUM PERLINDUNGAN ANAK (UU PA DAN SPPA) 

9. HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 

10. KEWARGANEGARAAN DAN IMIGRASI 

11. HUKUM PERBURUHAN DAN PERDAGANGAN ORANG 

(TERMASUK BURUH MIGRAN) 

12. HUKUM PERKAWINAN DAN WARIS 

13. HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN 

14. HUKUM PERTANAHAN 

 

Tujuan 

 

Peserta mampu memahami hukum formil dan materiil 

1. Peserta mampu menjelaskan  hukum materil dan formil yang 

ada di Indonesia meliputi Hukum Pidana, dan Hukum 

Perdata,TUN 

2. Peserta mampu menjelaskan karakteristik dan ruang lingkup 

masing-masing hukum materil dan formil  

3. Peserta mampu membedakan persoalan-persoalan hukum 

yang ada di Indonesia meliputi ( Hukum Pidana, dan Hukum 
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Perdata,TUN). 

Metode 1. Presentasi; 

2. Diskusi; 

Waktu 
2 JP 

Alat belajar 

1. Kertas plano 

2. Meta plan 

3. Spidol 

4. Selotip kertas 

5. Papan tulis 

6. Flipchart 

7. Lakban 

8. Infocus 

Bahan belajar Power Point 

Langkah-

langkah 

Pembelajaran 

 Narasumber menjelaskan tujuan pembelajaran. 

 Narasumber mempresentasikan materinya. 

 Narasumber melakukan tanya jawab kepada peserta 

 Narasumber menyimpulkan materi yang telah dilakukan. 
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SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP) 

Standar Kompetensi   :  KompetensiDasar 3 (tiga) 

Tujuan Umum :  Peserta  terampil dalam melakukan pembelaan dan 

dukungan terhadap masyarakat yang lemah untuk 

mendapatkan hak-haknya antara lain dengan 

melakukan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, 

investigasi kasus, penelitian hukum, mediasi, 

negosiasi, pemberdayaan masyarakat, 

pendampingan diluar pengadilan, dan drafting 

dokumen hukum. 

Tujuan Khusus :  Peserta memahami hukum formil dan materiil 

Total Waktu    :  32 JP 

 

Kompetensi 

Dasar 

Memahami Hukum Formil dan Materiil 

Materi/Sub 

Materi 

Hukum Pidana 

 

Tujuan Peserta mampu memahami hukum pidana, karakteristik/ruang 

lingkup hukum pidana serta mampu membedakan persoalan-

persoalan hukum yang ada di Indonesia  

Metode 1. Presentasi; 

2. Diskusi; 

Waktu 
2 JP 

Alat belajar 

1. Kertas plano 

2. Meta plan 

3. Spidol 

4. Selotip kertas 

5. Papan tulis 

6. Flipchart 

7. Lakban 

8. Infocus 

Bahan belajar Power Point 

Langkah-

langkah 

Pembelajaran 

 Narasumber menjelaskan tujuan pembelajaran. 

 Narasumber mempresentasikan materinya. 

 Narasumber melakukan tanya jawab kepada peserta 

 Narasumber menyimpulkan materi yang telah dilakukan. 
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TEKS PENGANTAR 

HUKUM PIDANA 

Oleh: Muh. Nursal 

Hukum Pidana: 

Hukum pidana yang dimaksud adalag hkum pidana formil. Secara defenisi Hukum 

Pidana adaah Keseluruhan Hukum Yang Berlaku Di Suatu Negara Yang Menjalankan 

Dasar-Dasar Dan Aturan Untuk Menentukan Perbuatan-Perbuatan Mana Yang Tidak 

Boleh Dilakukan, Yang Dilarang Dan Disertai Ancaman Atau Sanksi Berupa Pidana 

Tertentu Bagi Barang Siapa Yang Melanggar. (PROF.Moeljatno, SH) 

Hukum pidana materil merupakan seluruh peraturan yang memuat perbuatan 

apakah yang dapat diancam pidana. Sederhananya hukum pidana materil mengatur 

hukum pidana dari aspek substansi atau isi pokok. Untuk menegakkan atau 

menjalankan pidana materil tersebut maka ada Hukum pidana formil. Hukum pidana 

formil lebih berbicara pada tataran prosedur atau tata cara, bagaimana mengadili 

pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana 

materil. 

Hukum pidana materil di Indonesia diwujudkan dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana, sedang Hukum pidana formil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana. 

Lebih lanjut dilihat dari perbuatan pidana, Hukum Pidana dikategorikan Hukum 

Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Ada beberapa tindak pidana yang diatur 

secara khusus seperti korupsi, KDRT, atau perlindungan tergadap anak. Disamping 

karena ada UU yang mengatur khusus, latar belakang pidana diatur secara khusus 

karena ada semangat untuk memperbaiki lewat regulasi UU, karena urgensi untuk 

melindungi korban dari perbuatan pelaku, sehingga tidak dapat sekedar diatur 

dalam regulasi pidana umum. 

Pembagian Hukum Pidana 

a. Pidana materil:seluruh peraturan yang memuat perbuatan apakah yang dapat 

diancam pidana 

b. Pidana formil: seluruh peraturan tentang bagaimana menjalankan/menegakkan 

pidana meteril 

c. Pidana umum: hukum yang berlaku umum atau yang berlaku bagi semua 

orang= termuat dalam KUHP  

d. Pidana khusus:     hukum yang berlaku khusus bagi golongan orang tertentu 

atau memuat perkara pidana tertentu; mis:tindak pidana korupsi, KDRT, Tindak 

pidana terorisme, Hak asasi manusia 

 

Perbuatan Pidana oleh (Prof. Moelyatno, SH); Perbuatan Yang Dilarang Oleh Suatu 

Aturan Hukum, Larangan Mana Disertai Ancaman (Sanksi) Yang Berupa Pidana 

Tertentu. Istilah Lain perbuatan pidana adalah Tindak pidana atau Delik. 
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Orang yang melakukan dibagi lagi menjadi: 

1. Orang yang melakukan (pleger) (psl.55 ayat 1 ke-1)  

2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) atau intelektual dader 

3. Orang yang turut melakukan (medepleger) 

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan. 

UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA 

UNSUR OBYEKTIF UNSUR SUBYEKTIF 

 Perbuatan atau kelakuan manusia 

 Ada akibat sebagai syarat mutlak 

 Ada unsur melawan hukum 

 Ada unsur lain yang menetukan sifat 

tindak pidana 

 Ada unsur memberatkan. 

 

 

 

 

 Kesengajaan (dolus) 

mis: pembunuhan (psl.338) 

 Ketidaksengajaan atau kealpaan 

(culpa). mis: kecelakaan lalulintas (psl. 

359) 

 Niat, mis: percobaan 

 Maksud 

 Dengan rencana terlebih dahulu 

mis; pembunuhan berencana 

(psl.340). 

Jenis-Jenis Delik antara lain dibagi antara lain Delik biasa dan delik aduan. 

a. Delik biasa; delik yang tampa  laporan dari korban tetap harus diproses 

pidana; 

b. Delik aduan; delik yang didahului dengan adanya laporan dari korban 

Sebauh Tindak Pidana Menurut KUHP Terbagi AtasKejahatan dan Pelanggaran, beda 

kejakhatan dan pelanggaran sebagai berikut: 

Perbedaan Kejahatan Dan Pelanggaran 

KEJAHATAN PELANGGARAN 

 Ada ancaman penjara 

 Kesalahan (sengaja & alpa) harus 

dibuktikan 

 Percobaan melakukan kejahatan 

dapat dipidana 

 

 Tidak ada ancaman penjara hanya 

denda 

 Kesalahan tidak perlu dibuktikan 

 Percobaan melakukan 

pelanggaran tidak dipidana 
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Kompetensi 

Dasar 
Memahami Hukum Formil dan Materiil 

Materi/Sub 

Materi 
Hukum Acara Pidana 

Tujuan 

 

Peserta mampu memahami hukum acara pidana, 

karakteristik/ruang lingkup hukum acara pidana serta mampu 

membedakan persoalan-persoalan hukum yang ada di Indonesia 

Metode 1. Ceramah 

2. Diskusi 

Waktu 
2 JP 

Alat belajar 

1. Kertas plano 

2. Spidol 

3. Selotip kertas 

4. Kertas metaplan. 

Bahan belajar Power Point 

Langkah-

langkah 

Pembelajaran 

 Narasumber menjelaskan tujuan pembelajaran. 

 Narasumber mempresentasikan materinya 

 Narasumber melakukan tanya jawab kepada peserta 

 Narasumber menyimpulkan materi yang telah dilakukan. 
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TEKS PENGANTAR 

HUKUM ACARA PIDANA 

Oleh: Muh. Nursal 

Hal-Hal Yang Diatur Dalam KUHAP 

 Penyelidikan dan penyidikan (psl.4-7)  

 Penangkapan dan penahanan (psl.16-19) 

 Penyitaan / pengeledahan (psl.38 -49) 

 Bantuan hukum (psl.69-74) 

 Praperadilan (psl.77-83) 

 Penuntutan 137-144 

 Pemeriksaan sidang pengadilan 145-182 

 Pembuktian 183-232 

 Upaya hukum 233-239 

 Pelksanaan putusan/ekseskusi 

Penyelidikan & Penyidikan 

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan dan 

menemukansuatu peristia pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan 

penyidikan (psl.1 ayat 5). Sementara Penyidikan merupakan serangkaian tindakan 

penyidik untuk mecari dan mengumpulkan bukti yang untuk membuat terang tindak 

pidana dan menemukan tersangkanya (Psl.1 ayat 2) 

Siapa itu Penyelidik &Penyidik ? 

 Penyelidik:pejabat polisi yang diberi wewenang undang-undang untuk 

melakukan penyelidikan ------- serse 

 Penyidik: 

a. Pejabat polisi      

b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu  yang diberi wewenang khusus oleh 

undang-undang. Mis: pejabat imigrasi,pejabat kehutanan 

 

Penangkapan 

 Penangkapan dilakukan oleh  penyelidik (polisi) atas perintah penyidik untuk 

kepentingan penyelidikan (psl.16) 

 Penangkapan dilakukan penyelidik (polisi) dengan memperlihatkan: 

 a. Surat tugas  

 b.. Surat perintah penangkapan yang berisi; identitas tersangka, 

alasanpenangkapan, dan uraian singkat perkara (psl.18) 

 Penangkapan dilakukan paling lama satu hari 

 

Penahanan 

 Untuk kepentingan penyidikan,penuntutan, pemeriksaan hakim pejabat masing-

masing tingkatan melakukan penahanan 



Panduan Sekolah Paralegal Makassar                                                                                            

LBH Makasssar 103 

 

 Penahanan penyidik: 20 hari + 40 hari= 60 hari 

 Penahanan penuntut umum: 20 = 30 = 50 hari 

 Penahanan hakim: 30 hari + 60 hari = 90 hari 

 Penahanan hakim pt: 30 hari + 30 hari = 90 har 

Jenis Penahanan 

 Penahanan rumah tahanan negara 

 Penahanan rumah 

 Penahanan kota 

Praperadilan 

 Pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, 

penggeledahan,peyitaan dan penghentian penyidikan & penuntutan 

 Bentuknya dalam bentuk permohonan 

 Tuntutannya :ganti rugi dan rehabilitasi 

 Pihak yang mengajukan 

   a. Tersangka atau kelurganya tentang sah atau tidaknya penangkapan, 

penahanan,   penggeledahan,peyitaan  

  b. Penyidik atau penutut umum atau pihak ketiga:tentang penghentian 

penyidikan & penututan 

Bantuan Hukum (Psl.69-74) 

 Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau 

ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut cara yang ditentukan dalam 

uu. 

 Penasehat hukum berhak menghubungi dan berbicara pada setiap tingkat 

pemeriksaan 
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 Atas permintaan tersangka atau penasehat hukumnya pejabat yang 

bersangkutan memberikan turunan barita acara demi kepentingan 

pembelaanya 

 Penasehat hukum berhak menerima surat dari tersangka 

 

Alat Bukti (Psl.184) 

a. Keterangan saksi 

b. Keterangan ahli 

c. Surat 

d. Petunjuk 

e. Keterangan terdakwa 

 

Barang Bukti 

 Barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana 

 Barang yang merupakan hasil dari tindak pidana 
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HAK-HAK TERSANGKA 

NO 

(PASAL 

DALAM 

KUHAP) 

TERSANGKA TERDAKWA 

1.  
50 

 Segera mendapat pemeriksaan oleh 

penyidik dan selanjutnya dapat diajukan 

kepada penuntut umum. 

 Perkaranya segera dimajukan ke pengadilan 

oleh penuntut umum. 

 Segera diadili oleh pengadilan. 

2.  
51 

 Diberitahukan dengan jelas dalam bahasa 

yang dimengerti olehnya tentang apa yang 

disangkakan kepadanya pada waktu 

pemeriksaan dimulai. 

 Diberitahukan dengan jelas dalam 

bahasa yang dimengerti olehnya 

tentang apa yang didakwakan 

kepadanya. 

3.  
52 

 Memberikan keterangan secara bebas 

(tanpa paksaan atau tekanan) kepada 

penyidik. 

 Memberikan keterangan secara bebas 

kepada hakim. 

4.  
53 

 setiap waktu mendapat bantuan juru 

bahasa jika ia bisu dan atau tuli, 

memperoleh penterjemah. 

 Idem tersangka. 

5.  
54 

 untuk kepentingan pembelaan, mendapat 

bantuan hukum dari seorang atau lebih 

penasehat hukum 

 Idem tersangka. 

6.  
55  Untuk mendapatkan penasehat hukum 

tersebut, memilih sendiri. 

 Idem tersangka. 

7.  
56 

 Dalam hal diancam pidana mati atau lebih 

atau bagi yang tidak mampu diancam 5 

tahun atau lebih yang tidak mempunyai 

penasehat hukum sendiri memperoleh 

penasehat hukum yang ditunjuk oleh 

pemeriksa secara Cuma-Cuma dalam hal 

dikenakan penahanan. 

 Idem tersangka. 

8. a 
57 

 Menghubungi penasehat hukumnya, jika 

berkebangsaan asing menghubungi dan 

berbicara dengan perwakilan negaranya. 

 Idem tersangka. 

b. 58  menghubungi dan menerima kunjungan 

dokter pribadinya. 

 Idem tersangka. 

c. 59 

 Diberitahukan tentang penahanan atas 

dirinya kepada keluarganya atau orang lain 

yang bantuannya dibutuhkan untuk 

mendapatkan bantuan hukum atau jaminan 

penangguhannya. 

 Idem tersangka. 

d. 60 

 Menghubungi dan menerima kunjungan 

sanad keluarga atau lainnya untuk 

memperoleh jaminan bagi penangguhan 

penahanan atau untuk usaha mendapatkan 

bantuan hukum. 

 Idem tersangka. 

e. 61  Berhubungan dengan sanad keluarga untuk 

kepentingan kekeluargaan atau pekerjaan. 

 Idem tersangka. 

9.  

 

 

 

62 

 Menerima dan mengirim surat menyurat 

dengan penasehat hukumnya atau 

keluarganya setiap kali diperlukan. Untuk ini 

disediakan alat tulis menulis dan surat 

menyurat tidak diperiksa, kecuali jika 

diduga disalah gunakan. 

 Idem tersangka. 

 Untuk disidang di pengadilan yang 

terbuka untuk umum 

10.  
63  Menerima kunjungan rohaniawan  Idem tersangka. 

11.  
65 

 Mengusahakan dan mengajukan saksi dan 

atau orang yang memiliki keahlian khusus 

guna memberikan keterangan yang 

menguntungkan baginya. 

 Idem tersangka. 

12.  
67 

 Menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi 

(lihat prosedur IV tentang praperadilan*) 

 Idem tersangka. 

 Untuk meminta banding terhadap 

putusan pengadilan. 
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Kompetensi 

Dasar 
Memahami Hukum Formil dan Materiil 

Materi/Sub 

Materi 
Hukum Perdata 

Tujuan 

 

Peserta mampu memahami hukum perdata, karakteristik/ruang 

lingkup hukum perdata serta mampu membedakan persoalan-

persoalan hukum yang ada di Indonesia 

Metode 1. Ceramah 

2. Diskusi 

Waktu 
2 JP 

Alat belajar 

1. Kertas plano 

2. Spidol 

3. Selotip kertas 

4. Kertas metaplan. 

Bahan belajar Power Point 

Langkah-

langkah 

Pembelajaran 

 Narasumber menjelaskan tujuan pembelajaran. 

 Narasumber mempresentasikan materinya 

 Narasumber melakukan tanya jawab kepada peserta 

 Narasumber menyimpulkan materi yang telah dilakukan. 
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TEKS PENGANTAR 

HUKUM PERDATA 

Oleh: Muh. Nursal 

Hukum Perdata  

Himpunan paraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan satu 

sama lain dalam hubungan kekeluargaan dan dan hubungan pergaulan dalam 

masyarakat. Dalam arti luas hukum perdata meliputi semua hukum privat materil; 

segala hukum pokok yang kepentingan perseorangan 

 

Subyek Hukum, 

1. Orang (persoon) 

2. Badan hukum 

 

Orang adalah pemangku hak dan kewajiban (subyek hukum). Syarat orang sebagai 

subyek hukum harus dewasa (18 thn, 21 thn) dan harus cakap (akal sehat). Seseorang 

sbg pembawa hak sejak  lahir sampai meninggal bila diperlukan saat dalam 

kandungan juga dapat menjadi pembawa hak). Orang dan badan hukum harus 

memiliki domisili/tempat sbg tempat dimana dpt bertindak 

 

Perkawinan 

Menurut BW : pertalian yang sah seorang laki-laki dan perempuan dalam waktu yang 

lama. Sementara Menurut uu no.1/1974: ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita 

sebagi suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga berdasarkan tuhan. Usia 

perkawinan perkawinan bw; pria 18 tahun perempuan 15 tahun . Usian perkawinan uu 

no.1/1974; pria: 18 tahun, wanita 16 tahun. 

Akibat-akibat perkawinan 

o Suami istri harus setia satu sama lain, bantu membantu, berdiam bersama-sama, 

saling memberikan nafkah dan bersama-sama mendidik anak 

o Anak-anak yang lahir dalam perkawinan adalah anak sah 

o Suami menjadi waris dari istri demikian njuga sebaliknya 

o Dilarang jual beli antara suami dan istri 

o Perjanjian perburuhan antara suami istri tak diperbolehkan 

o Sebelum perkawinan diperbolehkan dilakukan perjanjian kawin  

 

Perceraian 

 Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau 

tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan 

 Alasan-alasan  cerai adalah  

a. Berzina 

b. Pergi meninggalkan rumah dengan sengaja 2 thn 
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c. Dihukum melakukan kejahatan 5 tahun lebih  

d. Penganiayaan berat dan  membahayakan jiwa 

 

Batalnya Sebuah Perbuatan Hukum 

 Batal demi hukum: perbuatan-perbuatan hukum yang pernah dilakukan 

dianggap tidak pernah ada sejak semula  

 Dapat dibatalkan: perbuatan-perbuatan hukum yang pernah dikeluarkan pernah 

ada tetpai tidak memenuhi syarat. 

Perjanjian: Dalam Buku III Bw dikenal istilah perikatan. Perikatan ini memiliki 

pengertian yang lebih luas dari kata perjanjian. Perikatan adalah suatu hubungan 

hukum ( mengenai kekayaan harta benda ) antara 2 orang yang membrikan hak 

pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang 

yang lainnya itu diwajibkan memenuhi kebutuhan itu. 

Syarat Perjanjian(PASAL 1320 KUHPerdata) 

 Syarat obyektif 

1. Kecakapan para pihak  

2. Adanya kata sepakat 

 Syarat subyektif 

1. Mengenai hal tertentu 

2. Suatu hal/kausa yang halal 

Sebuah perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif maka perjanjian tersebut 

diatas batal demi hukum. Sedangkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif 

maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. 
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Kompetensi 

Dasar 
Memahami Hukum Formil dan Materiil 

Materi/Sub 

Materi 
Hukum Acara Perdata 

Tujuan 

 

Peserta mampu memahami hukum acara perdata, 

karakteristik/ruang lingkup hukum acara perdata serta mampu 

membedakan persoalan-persoalan hukum yang ada di Indonesia 

Metode 1. Ceramah; 

2. Diskusi; 

3. Games 

Waktu 
2 JP 

Alat belajar 

1. Infocus 

2. Kertas plano 

3. Spidol 

4. Selotip kertas 

5. Kertas metaplan 

6. Kursi 

Bahan belajar Power Point 

Langkah-

langkah 

Pembelajaran 

 Narasumber menjelaskan tujuan pembelajaran. 

 Narasumber mempresentasikan materinya 

 Narasumber menyebutkan beberapa perkara  

 Peserta diminta menentukan kewenangan absolut pengadilan 

berdasarkan perkara-perkara yang disebutkan narasumber 

 Narasumber melakukan tanya jawab kepada peserta 

 Narasumber menyimpulkan materi yang telah dilakukan. 
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TEKS PENGANTAR 

HUKUM ACARA PERADATA 

Oleh: Muh. Mursal 

 
Pengertian Sengketa 

adalah bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan/kemauan 

yang berbeda, dan terdapat praktek-praktek untuk saling menghilangkan pengakuan 

(hak) orang atau kelompok lain. Dalam sengketa, perbedaan kepentingan biasanya 

disertai dengan: ketidak-percayaan satu sama lain, kurangnya komunikasi, 

ketegangan dan perasaan/sikap yang emosional. 

 

Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum 

a. Litigasi : Proses penyelesain kasus atau sengketa melalui jalur formal yakni 

melalui pengadilan 

b. Non Litigasi : Proses penyelesain kasus atau sengketa melalui jalur nonformal 

atau diluar pengadilan lewat alternative penyelsaian sengketa (alternatif 

disputies resolution) 

 

GUGATAN ;PERMASALAHAN YANG MENGADUNG SENGKETA DIANTARA PARA 

PIHAK YANG BERPERKARA YANG PEMERIKSAANNYA DIBERIKAN DAN DIAJUKAN 

KEPADA PENGADILAN DENGAN POISISI SEBAGAI PARA PIHAK 

 

PERBEDAAN PEMOHONAN DAN GUGATAN 
 

PEMOHONAN 

 

 

GUGATAN 

 

1. Masalahnya bersifat sepihak 

2. Masalahnya pada intinya bukan 

sengketa. 

3. Tidak ada orang lain yang ditarik 

sebagai lawan atau tergugat.. 

 

1. Masalahnya hukumnya 

mengandung sengketa 

2. Ada orang lain yang ditarik sebagai 

lawan atau tergugat 

3. Yang mengajukan penyelsaian 

sengketa disebut  penggugat 

sedangkan . 

 

Bentuk Atau Model Gugatan 

1. Gugatan biasa; 

2. Gugatan ‚khusus‛: 

a. Gugatan kelompok ; 

b. Gugatan lembaga (legal standing); 

c. Gugatan warga negara (citizen law suit). 

 

 

Tahapan Perkara Perdata 
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1. Surat kuasa (jika diwakili kuasan hukum) 

2. Pendaftaran gugatan 

3. Pembacaan gugatan oleh penggugat 

4. Mediasi 

5. Jawaban gugatan oleh tergugat 

6. Replik 

7. Duplik 

8. Putusan sela 

9. Pembuktian  

10. Kesimpulan 

 

Surat Kuasa 

Persetujuan Dengan Mana Seoarang Mewmberikan Kekuasaan Kepada Seoarang Lain 

Yang Menerima Untuk Dan Tasa Namanya Menyelenggarakan Suatu Urusan. Jenis 

Kuasa: Kuasa Umum , Kuasa Khusus, Kuasa Istimewa , Kuasa Perantara  

 

   Mediasi  

Media merupakan proses perundingan untuk pemecahan masalah yang melibatkan 

pihak ketiga yang netral (impartial). Pihak ketiga bekerja membantu para pihak yang 

bersengketa untuk memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan, namun 

tidak mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan penyelesaian atas suatu 

sengketa. Keputusan tetap pada para pihak yang bersengketa. 

Penyelsaian Sengketa Melalui Proses Perundingan Para Pihak Dengan Dibantu Oleh 

Mediator. Sidang mediasi dilakukan oleh mediator internal pengadilan dengan  masa 

waktu 20 hari     kerja dan  Mediator ekternal berdasarkan pilihan para pihak dengan 

waktu 30 hari 
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Kompetensi 

Dasar 
Memahami Hukum Formil dan Materiil 

Materi/Sub 

Materi 
Hukum Acara Tata Usaha Negara 

Tujuan 

 

Peserta mampu memahami hukum Tata Usaha Negara, 

karakteristik/ruang lingkup Tata Usaha Negara serta mampu 

membedakan persoalan-persoalan hukum yang ada di Indonesia 

Metode 1. Ceramah; 

2. Diskusi; 

Waktu 2 JP 

Alat belajar 

1. Infocus 

2. Kertas plano 

3. Spidol 

4. Selotip kertas 

5. Kertas metaplan 

Bahan belajar Power Point 

Langkah-

langkah 

Pembelajaran 

 Narasumber menjelaskan tujuan pembelajaran. 

 Narasumber mempresentasikan materinya 

 Narasumber melakukan tanya jawab kepada peserta 

 Narasumber menyimpulkan materi yang telah dilakukan. 
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TEKS PENGANTAR 

HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA 

Oleh: Zulkifli Hasnuddin 

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) 

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara:Rangkaian peraturan-peraturan yang 

memuat cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk 

melaksanakan berjalannya peraturan hukum tata usaha negara (Hukum Administrasi 

Negara) ‛Wirjono Prodjodikoro‛.Atau hukum yang mengatur tentang cara-cara 

bersengketa di peradilan tata usaha negara, serta mengatur hak dan kewajiban pihak-

pihak yang terkait dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. 

Apa yang disengketakan dalam TUN ? 

Yang disengketakan dalam bidang tata usaha negara adalah, antara orang atau 

badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat 

maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, 

termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh 

badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara 

yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat 

konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang. (pasal 

1 ayat 3 UU PTUN. 

 

Keputusan TUN yang dpt digugat harus memenuhi syarat : 

1) Bersifat tertulis, hal ini diperlukan untuk memudahkan pembuktian. Pengertian 

tertulis bukanlah dalam arti bentuk formalnya, melainkan cukup tertulis asal saja: 

 Jelas badan atau pejabat tata usaha yang mengeluarkannya ; 

 Jelas isi dan maksud tulisan tersebut yang menimbulkan hak dan kewajiban; 

 Jelas kepada siapa tulisan itu ditujukan;  

2. Bersifat konkrit, artinya obyek yang diputus dalam keputusan tata usaha negara itu 

berwujud tertentu atau dapat ditentukan ;  

3)    Bersifat individual, artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk 

umum, tetapi ditujukan untuk orang-orang atau badan hukum perdata tertentu. 

Jadi tidak berupa suatu peraturan yang berlaku umum; 

4)    Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat 

hukum, atau ketetapan yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari instansi 

atasannya ;  
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Apa Yang dapat digugat di PTUN ? 

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku apabila  

2. Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan keputusan 

telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya 

wewenang  

3. Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan atau tidak 

mengeluarkan keputusan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya 

tidak sampai pada pengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut   

 

Bentuk upaya Administrasi yaitu :  

1) Banding administrasi, yaitu penyelesain upaya administrasi yg dilakukan oleh 

instansi atasan atau instansi lain dr yg mengeluarkan keputusan yg 

bersangkutan 

2) Keberatan, yaitu penyelesaian upaya administrasi yg dilakukan sendiri oleh 

badan atau pejabat tata usaha negara yg mengeluarkan keputusan itu Ad 2. 

artinya apabila didlm ketentuan perundang-undangan yg berlaku tdk ada 

kewajiban untuk menyelesaikan   
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Kompetensi 

Dasar 
Memahami Hukum Formil dan Materiil 

Materi/Sub 

Materi 

Hukum Perlindungan Anak (Diversi, UU Perlindungan Anak dan UU 

Sistem Peradilan Pidana Anak) 

Tujuan 

 

Peserta mampu memahami hukum Perlindungan Anak, 

karakteristik/ruang lingkup Perlindungan Anak serta mampu 

membedakan persoalan-persoalan hukum yang ada di Indonesia 

Metode 1. Ceramah; 

2. Diskusi; 

Waktu 
2 JP 

Alat belajar 

a. Infocus 

b. Kertas plano 

c. Spidol 

d. Selotip kertas 

e. Kertas metaplan 

Bahan belajar  Power Point 

 Kliping koran 

Langkah-

langkah 

Pembelajaran 

 Narasumber menjelaskan tujuan pembelajaran. 

 Narasumber membagikan kliping koran tulisan narasumber 

kepada peserta terkait perlindungan anak yang berhadapan 

dengan hukum 

 Narasumber mempresentasikan materinya 

 Narasumber melakukan tanya jawab kepada peserta 

 Narasumber menyimpulkan materi yang telah dilakukan. 

 

\ 
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TEKS PENGANTAR 

HUKUM PERLINDUNGAN ANAK  

(Diversi, UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak) 

 

Definisi Anak di Bawah Umur 

UU SPPA mendefenisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 

tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam 

suatu tindak pidana dalam tiga kategori: 

a.    Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA); 

b.    Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 

4 UU SPPA); dan 

c.    Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU 

SPPA).  

Sebelumnya, UU Pengadilan Anak tidak membedakan kategori Anak Korban dan 

Anak Saksi. Konsekuensinya, Anak Korban dan Anak Saksi tidak mendapatkan 

perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak 

terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan 

menghadapi sistem peradilan pidana. 

Diversi dan Restoratif Justice 

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana 

yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan 

Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, 

Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), 

Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial (LPKS)sebagai institusi atau lembaga yang menagani ABH 

mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak 

akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak 
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akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan 

dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif.  

Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari 

proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk: 

a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak; 

b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;  

c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;  

d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan  

e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.  

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat 

mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan 

menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum 

yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodfikasi 

sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh 

hukumpun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah 

dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan 

"musyawarah untuk mufakat‛. Sehingga diversi khususnya melalui konsep 

restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam 

menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. 

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang 

terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah 

serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi 

lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi 

untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan 

pembalasan.  

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana 

ke proses di luar peradilan pidana.Jika kesepakan diversi tidak dilaksanakan 

sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing 

Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan 

perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim 

dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian 

kesepakatan diversi. 

Dalam PERMA 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak 

yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) 

tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi 

belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana 

(Pasal 2).  
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Kompetensi 

Dasar 
Memahami Hukum Formil dan Materiil 

Materi/Sub 

Materi 
Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Tujuan 

 

Peserta mampu memahami hukum Hukum Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga, karakteristik/ruang lingkup Hukum Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga serta mampu membedakan persoalan-persoalan Hukum 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga,yang ada di Indonesia 

Metode 1. Ceramah; 

2. Diskusi; 

Waktu 
2 JP 

Alat belajar 

1. Infocus 

2. Kertas plano 

3. Spidol 

4. Selotip kertas 

5. Kertas metaplan 

Bahan belajar Power Point 

Langkah-

langkah 

Pembelajaran 

 Narasumber menjelaskan tujuan pembelajaran. 

 Narasumber mempresentasikan materinya 

 Narasumber melakukan tanya jawab kepada peserta 

 Narasumber menyimpulkan materi yang telah dilakukan. 
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TEKS PENGANTAR 

 

HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 

Oleh: Nursal 

 

Setiap WN berhak mndapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk 

kekerasan.Segala bentuk kekerasan, utamanya KDRT merupakan pelanggaran HAM 

dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus 

dihapus.Kebanyakan korban KDRT adalah perempuan, harus mendapat perlindungan 

dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau 

ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat & 

martabat kemanusiaan.  

 

Arti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)  

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap 

seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga 

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan 

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. 

 

Untuk itu perlu penghapusan KDRT sebaga jaminan yang diberikan oleh negara 

untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku 

kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah 

tangga.  

 

Siapa Saja Yang Termasuk  Lingkup Rumah Tangga ? 

a. Suami, istri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); 

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana 

dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, 

pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau; 

c. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota 

keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang 

bersangkutan. 

 

Bentuk-Bentuk KDRT 

1. Kekerasan fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit 

atau luka berat; 

2. Kekerasan Psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya 

rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, 

dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang 

3. Kekerasan seksual, meliputi: - Pemaksaan hubungan seksual dengan orang 
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yang menetap dalam lingkup RT tsb. – Pemaksan hubungan seksual dengan 

orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.  

4. Penelantaran rumah tangga, adalah seseorang yang mnelantarkan orang dalam 

lingkup RTnya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena 

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau 

pemeliharaan kepada orang tersebut, termasuk pelarangan untuk bekerja bagi 

yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah 

kendali orang tersebut.  

 

Hak-Hak Korban 

1) Mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, 

pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lain baik sementara maupun 

berdasarkan penetapan perlindungan dari pengadilan; 

2) Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis; 

3) Mendapatkan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan 

korban; 

4) Mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada 

setiap proses pemeriksaan sesuai dgn ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan 

5) Mendapatkan pelayanan bimbingan rohani.  

 

Dalam konteks Pelaporan ;Korban berhak melaporkan secara langsung KDRT kepada 

kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Selain 

itu Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk 

melaporkan KDRT kepada pihak kepolisian baik di tempat korban kerada maupun di 

tempat kejadian perkara. 

Dalam korban adalah anak, laporan dapat dilakukan oleh orangtua, wali, 
pengasuh atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai ketentuan 

perundangan yang berlaku. 

 

Karakteristik Penanganan kasus KDRT:  

A. Sanksi Pidana Tambahan: 

 Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku 

dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak 

tertentu dari pelaku; 

 Menetapkan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan 

lembaga tertentu 

 Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 

yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik 

aduan. 

B. Pengakuan Korban Sudah Cukup: 

Sebagai salah satu bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah 

cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai suatu alat 

bukti sah lainnya. 
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Kompetensi 

Dasar 
Memahami Hukum Formil dan Materiil 

Materi/Sub 

Materi 
Kewarganegaraan dan Imigrasi 

Tujuan 

 

Peserta mampu memahami hukum Hukum Kewarganegaraan dan 

Imigrasi, karakteristik/ruang lingkup Kewarganegaraan dan 

Imigrasiserta mampu membedakan persoalan-persoalan 

Kewarganegaraan dan Imigrasi yang ada di Indonesia 

Metode  Ceramah; 

 Diskusi; 

Waktu 
2 JP 

Alat belajar 

1. Infocus 

2. Kertas plano 

3. Spidol 

4. Selotip kertas 

5. Kertas metaplan 

Bahan belajar Power Point 

Langkah-

langkah 

Pembelajaran 

 Narasumber menjelaskan tujuan pembelajaran. 

 Narasumber mempresentasikan materinya 

 Narasumber melakukan tanya jawab kepada peserta 

 Fasilitator melanjutkan materi dengan metode diskusi 

 Narasumber menyimpulkan materi yang telah dilakukan. 
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TEKS PENGANTAR 

KEWARGANEGARAAN DAN IMIGRASI 

Oleh: Muh. Nursal 

 

Hak atas kewarganegaraan  adalah hak asasi untuk itu Hak Warga Negara harus 

diperjuangkan karena.  Jika tidak ada kewarganegaraan :  

1 Akibatnya tidak bisa melakukan perbuatan hukum 

2 eksklusif, akan dianggap sebagai orang lain dan berakibat pada konflik 

sosial 

3 ada hak-hak yang tidak bisa didapatkan  

4 penting untuk memiliki kewarganegaraan, seperti konflik Rohingnya, 

bagaimana di tindasnya mereka yang tidak memiliki 

kewarganegaraan(stateless) 

 

Syarat Warga Negara Indonesia mengacu pada UU No 12 Tahun 2006 yang 

memberikan legitimasi terhadap orang-orang peranakan dan lain-lain sebagai 

Warga Negara Indonesia, tidak ada lagi rasis dan sebagainya. 

 semua manusia yang sudah menjadi WNI sebelum tahun 2006 

 anak yang lahir : 

 perkawinan yang sah, dibagi menjadi tiga : 

a) ibu-bapaknya WNI 

b) ibu WNI-bapak WNA 

c) ibu WNA-bapak WNI 

 perkawinan yang tidak sah yang tidak sesuai dengan UU No. 1 tahun 

1974: 

a) Ibu WNI, Bapak WNA menikah, anaknya bisa menjadi WNI 

b) Ibu WNA, bapak WNI, anak boleh menjadi WNI jika diakui oleh 

bapak sebagai anak kandung. 

 

Anak yang lahir di Indonesia : 

 Tapi tidak diketahui bapak dan Ibunya, bisa menjadi warga Negara Indonesia 

 Diketahui bapak dan Ibunya tapi kedua orangtuanya staatless, dengan kategori 

ini anak-anak Rohingnya yang lahir di Indonesia dapat diberikan 

kewarganegaraan Indonesia dengan kategori tidak mendapat 

kewarganegaraan Myanmar. 

Anak yang lahir di luar Indonesia tapi bapak-ibunya Warga Negara Indonesia, tetap 

anaknya berkewarganegaraan Indonesia. 

 

Kewarganegaraan Ganda 

a) Misalnya : Ibu WNA, bapak WNI maka anaknya WNI. Bagaimana jika hukum 

Negara asing maka yang terjadi adalah anak berkewarganegaraan ganda. 

Umur 18 tahun anak tersebut harus memilih kewarganegaraan atau belum 18 
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tahun tetapi sudah  menikah . 

b) Anak yang lahir di luar Indonesia atau Negara yang menganut hukum bahwa 

siapa yang lahir di negaranya adalah warganegaranya. Misalnya anak lahir di 

Singapura maka dia dianggap sebagai warga Negara Indonesia juga warga 

Negara Singapura. Pada saat umur 18 tahun atau sudah menikah akan memilih 

kewarganegaraannya.  

c) Anak yang lahir sebelum ayahnya WNI tapi secara administrasi sudah terdaftar 

sebagai WNI, tinggal disumpah (Memohonkan kepada Negara Indonesia untuk 

menjadi Warga Negara Indonesia). 

 

Pewarganegaraan/Naturalisasi: Adalah jika ada Warga Negara Asing yang mau 

menjadi warga Negara Indonesia.  Syaratnya sebagai berikut: 

a. Umur 18 tahun 

b. 5 tahun berturut turut tinggal di Indonesia 

c. Kalau tidak  berturut-turut selama 10 tahun 

d. Bisa berbahasa Indonesia 

e. Tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan dengan ancaman pidana 

maksimal 1 tahun 

f. Bersedia tunduk pada konstitusi 

Prosesnya adalah : permohonan dalam bahasa Indonesia ke Kemenkumhan Dirjen 

Kewarganegaraan dan Imigrasi, kemudian Presiden, setelah mendapat persetujuan 

amak disumpah oleh Menkumham sebagai WNI. Jalur khusus pewarganegaraan : 

Kewarganegaraan langsung dapat diperoleh karena ada jasa ke Negara Indonesia 

diberikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sementara Hilangnya 

kewarganegaraan : 

1) Berafiliasi dengan Negara lain 

o Passport Negara lain 

o Sumpah setia kepada Negara lain 

o Menerima kewarganegaraan dari Negara lain 

o Masuk militer 

o Ikut pemilihaan ketatanegaraan Negara lain 

o Berkhianat kepada Indonesia 

2) Dicabut kewarganegaraan oleh RI 

3) Kewarganegaraan ganda tapi tidak memilih Indonesia 

4) Bermohon WNA kepada Negara lain 

5) Lima tahun berturut-turut tinggal di Negara asing dan tidak menyatakan tetap 

ingin menjadi WNI 
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Kompetensi 

Dasar 
Memahami Hukum Formil dan Materiil 

Materi/Sub 

Materi 
Perdagangan Orang (Trafiking) 

Tujuan 

 

Peserta mampu memahami Perdagangan Orang (Trafiking), 

karakteristik/ruang lingkup Perdagangan Orang (Trafiking)Tangga 

serta mampu membedakan persoalan-persoalan Perdagangan 

Orang (Trafiking)di Indonesia 

Metode 3. Ceramah; 

4. Diskusi; 

Waktu 
2 JP 

Alat belajar 

6. Infocus 

7. Kertas plano 

8. Spidol 

9. Selotip kertas 

10. Kertas metaplan 

Bahan belajar Power Point 

Langkah-

langkah 

Pembelajaran 

 Narasumber menjelaskan tujuan pembelajaran. 

 Narasumber mempresentasikan materinya 

 Narasumber melakukan tanya jawab kepada peserta 

 Narasumber menyimpulkan materi yang telah dilakukan. 
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TEKS PENGANTAR 

PERDAGANGAN ORANG (TRAFIKING) 

Oleh: Nursal 

 

Definisi Perdagangan Orang (Trafiking) 

Dalam Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, 

adalah  Pelarangan Tindakan  perekrutan, pengangkutan, penampungan, 

pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, 

penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 

penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi 

bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang 

memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara 

maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang 

tereksploitasi.  

Sementara Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 83: 

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri 

sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan 

paling sedikit 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000,000,- dan paling sedikit      

Rp.  60.000.000,-  

 

Jadi perdagngan orang berarti mencakup: 

• Perdagangan orang berarti perekrutan, pemindahan, pemindahtanganan, 

penampungan atau penerimaan orang  

• Dengan cara ancaman atau penggunaan paksaan atau bentuk-bentuk lain dari 

kecurangan, penculikan, kebohongan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan 

atas posisi rentan atau menerima atau memberikan bayaran atau keuntungan 

untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang memiliki kewenangan atas 

orang lain,  

• Untuk tujuan eksploitasi  

• Mencakup, minimal, eksploitasi prostitusi, kerja atau pemberian jasa secara 

paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan atau 

pemindahan organ tubuh 

 

Lingkup Nasional:Dasar Hukum Tindak Pidana Perdangan Orang 

a. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 83; 

b. KUHP pasal 297; 

c. KUHP pasal 324; 

d. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pelarangan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 
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P
ro

se
s Perekrutan

Atau

Pemindahan

Atau
Pemindahtangan
Atau

Penampungan

Atau

Penerimaan

C
ar

a Ancaman

Atau

Kecurangan

Atau

Penculikan

Atau

Pemalsuan

Atau

Penipuan

Atau

Jeratan Hutang

Atau

Penyalahgunaan 
kekuasaan

tu
ju

an

Pelacuran

Atau

Pornografi

Atau

Kekeasan/Eksploita
si seksual

Atau

Kerja Paksa

Atau 

Praktik serupa 
perbudakan

Atau 

Pengambilan organ 
tubuh

 

3 (TIGA) ELEMEN  PERDAGANGAN ORANG 

 

Hak-Hak Korban 

a. Hak Restitusi = Ganti Kerugian (pasal 48-50) 

b. Pasal 51-52: Hak rehabilitasi kesehatan, sosial, pemulangan, reintegrasi sosial 

dari pemerintah apabila korban mengalami penderitaan fisik dan psikis akibat 

perdagangan orang. 

c. Pasal 53: Hak mendapatkan pertolongan segera. 

d. Pasal 54: Hak mendapatkan perlindungan hukum dan pemulangan atas biaya 

negara bagi korban yang berada di luar negeri. 

 

Pencegahan Dan Penanganan 

 Kewajiban pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga untuk 

mencegah terjadinya perdagangan orang. 

 Membuat kebijakan, program dan kegiatan untuk melaksanakan pencegahan 

dan penanganan perdagangan orang. 

 Mengalokasikan anggaran. 

o Membentuk gugus tugas yang beranggotakan: wakil-wakil dari pemerintah, 

penegak hukum, ormas, LSM, organisasi profesi dan peneliti/akademisi 
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Kompetensi 

Dasar 
Memahami Hukum Formil dan Materiil 

Materi/Sub 

Materi 
Hukum Perburuhan dan Perdagangan Orang (termasuk Buruh Migran) 

Tujuan 

 

Peserta mampu memahami Hukum Perburuhan, 

karakteristik/ruang lingkup Hukum Perburuhan serta mampu 

membedakan persoalan-persoalan Hukum Perburuhan yang ada di 

Indonesia 

Metode a. Ceramah; 

b. Diskusi; 

Waktu 2 JP 

Alat belajar 

1. Infocus 

2. Kertas plano 

3. Spidol 

4. Selotip kertas 

5. Kertas metaplan 

Bahan belajar 
 Power Point 

 Lembar kasus 

Langkah-

langkah 

Pembelajaran 

 Narasumber menjelaskan tujuan pembelajaran. 

 Narasumber mempresentasikan materinya 

 Narasumber melakukan tanya jawab kepada peserta 

 Fasilitator membagi peserta kedalam 3 kelompok 

 Fasilitator membagikan satu kasus kepada setiap kelompok 

untuk dianalisis 

 Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya 

 Narasumber menyimpulkan materi yang telah dilakukan. 
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TEKS PENGANTAR 

HUKUM PERBURUHAN 

Oleh: Muh. Nursal 

 

Perburuhan diatur dalam UU No13 tahun 2003 / UU No 2 Tahun 2004. Hukum 

tenaga kerja mengacu pada UU 13 tahun 2003. Siapa itu pekerja? Pekerja adalah 

mereka yang mendapat upah dari bekerja pada orang lain. Siapa itu pengusaha? 

Adalah mereka yang memiliki usaha sendiri baik itu individu maupun kolektif. 

Pekerja anak dilarang untuk bekerja hanya ada pasal lain yang mengecualikan itu. 

Syarat: 

a. Umur 13 tahun  

b. Jam kerja maksimal 3 jam  

c. Pekerjaan ringan  

d. Ada izin dari orangtua  

Tanggung jawab pidana dan perdata semuanya di tanggung orangtua si anak. 

Anjuran ketenagakerjaan anak tidak boleh bekerja karna pada dasarnya anak harus 

memiliki masa kecilnya. Harus ada tanggung jawab Negara kepada anak.Terkait 

pekerja wanita memiliki hak khusus; 

1. Tidak boleh bekerja malam catatan pengusaha harus menjamin pekerjanya  

2. Wanita hamil mutlak tidak boleh bekerja.  

Pengusaha boleh individu atau badan hukum. Adapun terkait waktu kerja; 

 6 hari kerja 7 jam/hari 

 5 hari kerja 8 jam/hari 

 40 jam/minggu. 

Jika pekerja bekerja lembur semestinya dapat upah lebih. Kita tidak boleh mengacu 

pada peraturan perusahaan karna peraturan perusahaan itu kerap bertolak belakang 

dengan aturan UU.Terkait Libur atau cuti:  

 Cuti tahunan 2 minggu  

 Cuti 2 bulan hanya bisa diambil jika sudah 7 tahun kerja 

 Untuk perempuan haid bisa cuti 1 dan 2 hari 

 Hamil 1,5 bulan sebelum melahirkan dan setelah melahirkan 

Masalah haid 2 bulan yang lalu mendapatkan peraturan jika haid harus bikin surat 

sakit. Jika kita cuti pengusaha tetap membayar upah meskipun tidak bekerja.Perihal 

hubungan kerja, ada yang disebut PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) yakni; 

a. pekerja musiman. 

b. Produk baru  

c. Tidak ada percobaan  

Selanjutnya PKWTT (perjanjian kerja waktu tidak tertentu)  

a. Tidak tertentu  

b. Pegawai tetap  

c. Percobaan 3 bulan  

Kalau ada pekerja baru dalam percobaan lewat dari tiga bulan maka berubah 
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menjadi pegawai tetap.Terkait Upah, pekerja tidak boleh di upah di bawah upah 

minimum. Yang magang tidak boleh dibayar dibawah upah minimum itu di atur 

dalam UU. Ingat pula bahwa upah yang dihitung tidak dari upah minimum tapi  upah 

pokok yang di hitung. Alasan alasan PHK yang dilarang; 

a. Sakit terus menerus selama 12 bulan yang memungkinkan dia tidak bisa 

masuk keja. Pengusaha bisa melakukan phk jika sudah lewat 12 bulan 

dengan catatan memenuhi hak buruh. 

b. Berhalangan karena UU  

c. Ibadah  

d. Menikah 

e. Kawin dengan teman kantor kecuali diatur di pr 

f. Membentuk serikat  

g. Mengadukan pengusaha 

h. Berselisih paham  

Mekanisme PHK harus melapor ke Disnaker, setelah ada penetapan dari disnaker 

baru boleh di PHK. Jika kita tidak setuju dengan keputusan disnaker kita boleh 

menajukan banding. Kapan pengusaha bisa memecat pekerja? (tidak dapat 

pesangon) ; 

 Kesalahan besar, misal menyelundupkan barang 

 Proses hukum 

 SP 3. Contoh ada pekerja dikontrak 1 tahun tapi hanya kerja 7 bulan apakah 

yang dikontrak ini bisa dapat upah 1 tahun harus di lihat dulu spnya  jika 

langsung SP3 itu tidak sah dan wajib dapat pesangon. 

 Perubahan status 

 Perusahaan tutup  

 Mangkir kerja  

 Meninggal  kerja  

Bisa di PHK jika mangkir 5 hari kerja, meskipun begitu buruh tidak masuk 5 hari 

buruh bisa ambil celah dengan cara tidak menerima surat peringatan dari 

pengusaha. Taktik pengusaha memberikan surat pesangon untuk di tandatangani 

tapi itu adalah surat pengunduran diri. Kalau terjadi perselisihan hak antara pekerja 

dengan pengusaha yang pertama diperhatikan adalah;  

o Ada hubungan kerja/ kontrak  

o Upah  

o Masa kerja 

Misalnya 2009-2012 lalu upah minimum 1,9 juta lalu cuma di bayar 1,5 jadi upah 

minimum yang belum dibayar dalam sebulan 400.000 ribu jadi kalau dari 2009-2012 

upah yang yang belum dibayar sebanyak Rp 14.000.000. Salah satu yang dapat di 

jadikan bahan bukti yaitu jamsostek.  

Pertama langsung ke kantor bpjs lalu tanyakan kartunya. Taktik pengusaha yaitu 

tidak memberikan slip gaji. Jadi semakin lama orang bekerja lalu di phk maka 

semakin banyak uang pesangon yang didapat sehingga sangat penting masa kerja. 

Ketika berperkara di disnaker misalnya dari bulan mei sampai agustus maka 

termasuk pula waktu dia tidak bekerja 3 bulan itu, intinya sampai dengan 

pengadilan menetapkan. Bentuk-bentuk konflik HI; 
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o Perselisihan Hak  

o Perselisihan Kepentingan  

o Perselisihan PHK tidak di kasasi 

o Konflik Serikat  

Urutan menyelesaikan urusan industrialBipartite adalah pengusaha dan pekerja jika 

tidak ada kesepakatan maka maju ke tripartite (disnaker). Di disnaker dilakukan;  

o Mediasi 

o Arbit  

o Negosiasi  

o Konsiliasi 

Misal jika ada pekerja yang ingin bertemu dengan pengusaha lalu pengusaha tidak 

mau menemui buruh. Maka kita kirimkan surat ke pengusaha meskipun pengusaha 

tidak membaca surat tersebut, jangka waktu putusan surat itu 30 hari. Jika disnaker 

gagal untuk memediasi maka maju ke Pengadilan Hubungan Industrial. Gugatan-

jawaban-R-D- bukti sampai putusan hanya 90 hari. 
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Kompetensi 

Dasar 
Memahami Hukum Formil dan Materiil 

Materi/Sub 

Materi 
Hukum Perkawinan dan Waris 

Tujuan 

 

Peserta mampu memahami Hukum Perkawinan dan Waris, 

karakteristik/ruang lingkup Hukum Perkawinan dan Waris serta 

mampu membedakan persoalan-persoalan Hukum Perkawinan dan 

Waris yang ada di Indonesia 

Metode a. Ceramah; 

b. Diskusi; 

Waktu 2 JP 

Alat belajar 

1. Infocus 

2. Kertas plano 

3. Spidol 

4. Selotip kertas 

5. Kertas metaplan 

Bahan belajar Power Point 

Langkah-

langkah 

Pembelajaran 

 Narasumber menjelaskan tujuan pembelajaran. 

 Narasumber mempresentasikan materinya 

 Narasumber melakukan tanya jawab kepada peserta 

 Narasumber menyimpulkan materi yang telah dilakukan. 
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TEKS PENGANTAR 

HUKUM PERKAWINAN DAN WARIS 

Oleh: Muh. Nursal 

HUKUM PERKAWINAN  

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang 

membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam 

budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim 

dan seksual. 

Menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mendefenisikan 

perkawinan yaitu " perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah 

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

 

Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan " Perkawinan adalah sah, apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". 

Artinya perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam, Kristen, Budha, 

Hindu adalah sah menurut UU Perkawinan. 

 

Syarat-syarat perkawinan  

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 

2. Seorang yang belum mencapai umur 21  tahun harus mendapat izin kedua 

orang tua. 

3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan 

tidakmampu cukupdiperoleh dari orang tua yang masih hidup  

 

Perkawinan dilarang antara dua orang yang: 

c. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, 

antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan 

saudara neneknya; 

d. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; 

e.  berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan; 

f.  berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari 

isteri, 

dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; 

g.  yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang 

berlaku 

dilarang kawin. 
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Mahar adalah hak istri. Sekalipun telah dilakukan perkawinan, mahar tidak masuk 

harta gono gini sehingga bila pasangan suami istri bercerai mahar tidak masuk 

harta bersama yang dibagi oleh kedua belah pihak.Dalam konteks panaik, apabila 

itu dimaksudkan sebagai biaya pesta seperti pada umumnya, bukan mahar,  maka 

panaik bukan mahar dan tidak ada hubungan hukum dengan perkawinan. 

Mahar dapat diminta kembali ketika ada pembatalan perkawinan. Sepanjang belum 

ada hubungan suami istri. 

Lebih lanjut dalam perceraian. Bila diajukan oleh suami maka disebut permohonan 

cerai, sebab suami yang sebelumnya mengucapkan ikrar perkawinan. Bila istri yang 

mengajukan, maka disebut gugat cerai. Adapun alasan dibolehkannya perceraian 

oleh pengadilan adalah: 

a. Pasangan pergi dan tidak ada kabar selama dua tahun 

b. Pasangan di penjara selama 5 tahun 

c. Cekcok terus menerus yang tidak memungkinkan untuk bersatu lagi. 

d. Pindah agama (dalam islam) 

e. Suami melanggar taktik talak (tidak akan poligami misalnya) 

Pengurusan perceraian dalam Islam di pengadilan agama, dan bagi non muslim di 

pengadilan negeri. Prinsip perkawinan dalam islam adalh monogami, dan mutlak 

tidak boleh poliandri. Tetapi untuk poligami, dibolehkan sepanjang ada izin dari 

istri. 

Syarat objektif pernikahan, ada dalam agama masing-masing. Dalam islam misalnya, 

ada wali dan ada mahar. Pernikahan dapat dibatalkan apabila syarat tersebut tidak 

dipenuhi. 

 

Hukum Waris  

Dasar hukum waris beda-beda. Tergantung agama. Bila ia non muslim, berlaku BW/ 

KUH Perdata. Namun bagi muslim berlaku kompilasi hukum islam. Di samping 

kedua aturan tersebut berlaku pula hukum adat, meski nyaris punah, sepanjang 

disepakati bersama. Dalam hukum islam dikenal wasiat waris baru bisa berlaku waris 

ketika pewaris telah meninggal dan ahli waris masih hidup. Sedangkan bagi non 

muslim, pewaris tidak harus meninggal. Ahli waris harus lebih lama hidup dari 

pewaris. Syarat sebagai ahli waris: 

o Tidak pernah melakukan kejahatan kepada pewaris 

o Tidak menolak menjadi ahli waris, tidak menolak warisan. Khusus dalam islam 

tidak boleh menolak warisan. Sedangkan yang tunduk pada BW/ KUH perdata 

dimungkinkan menolak warisan. 

o Tidak murtad, pindah agama (dalam islam). 

Apabila pewaris ingin memberikan waris pada yang bukan ahli waris, dapat 

diberikan melalui hibah dan tidak boleh lebih dari 1/3 hartanya karena disitu ada 

hak dari para ahli waris. 

Apabila salah satu ahli waris pernah berbuat jahat kepada pewaris. Salah satu ahli 

waris dapat menggugat ke pengadilan untuk membatalkan statusnya sebagai ahli 

waris karena pernah mencoba membunuh pewaris, 

 



Panduan Sekolah Paralegal Makassar                                                                                            

LBH Makasssar 134 

 

Kompetensi 

Dasar 
Memahami Hukum Formil dan Materiil 

Materi/Sub 

Materi 
Hukum Perlindungan Konsumen 

Tujuan 

 

Peserta mampu memahami Hukum Perlindungan Konsumen, 

karakteristik/ruang lingkup Hukum Perlindungan Konsumen serta 

mampu membedakan persoalan-persoalan Hukum Perlindungan 

Konsumen yang ada di Indonesia 

Metode a. Ceramah; 

b. Diskusi; 

Waktu 2 JP 

Alat belajar 

1. Infocus 

2. Kertas plano 

3. Spidol 

4. Selotip kertas 

5. Kertas metaplan 

Bahan belajar Power Point 

Langkah-

langkah 

Pembelajaran 

 Narasumber menjelaskan tujuan pembelajaran. 

 Narasumber mempresentasikan materinya 

 Narasumber melakukan tanya jawab kepada peserta 

 Narasumber menyimpulkan materi yang telah dilakukan. 
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TEKS PENGANTAR 

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN 

Oleh: Muh. Nursal 

 

Di Indonesia perlindungan terhadap konsumen diatur dalam UU No.8/1999 tentang 

Perlindungan  Konsumen. Di negara-negara lain, pengakuan hak-hak konsumen 

diatur, bahkan dalam konstitusi (UUD) suatu negara. Sebagai contoh, Filipina, 

Thailand dan Vietnam. Dari segi isinya ada tiga model pendekatan dalam upaya 

perlindungan konsumen di bawah undang-undang, sebagai berikut: 

(1) Pendekatan sektoral. Artinya, hak-hak konsumen diakomodir dalam berbagai 

produk undang-undang sektoral. Contohnya hak-hak konsumen pangan diatur 

dalam undang-undang pangan, dan seterusnya; 

(2) Pendekatan holistik. Ada undang-undang yang secara khusus mengatur 

masalah perlindungan konsumen, sekaligus menjadi payung undang-undang 

sectoral yang berdimensi konsumen. 

(3) Pendekatan gabungan. Selain ada UU No. 8/1999 tentang Perlindungan 

Konsumen(selanjutnya disebut UUPK) secara khusus, untuk hal-hal yang lebih 

detail dan teknis masih dipertegas dalam undangundang sektoral. Di Indonesia 

pendekatan inilah yang dipakai pemerintah. 

 

APA SAJA HAK-HAK KONSUMEN ? 

 Hak Atas Kenyamanan,Keselamatan dan Keamanan 

 Hak Untuk Memilih 

 Hak Atas Informasi 

 Hak Untuk Didengar Pendapat dan 

 Keluhannya 

 Hak Untuk Mendapatkan Advokasi 

 Hak Untuk Mendapat Pendidikan 

 Hak Untuk Tidak Diperlakukan 

 Secara Diskriminatif 

 Hak Untuk Mendapatkan Ganti Rugi 

 

Kehadiran UU Perlindungan Konsumen secara umum sekurang-kurangnya dapat 

dilihatdari berbagai perspektif.  

(1) Sebagai simbol kebangkitan hak-hak sipil. Hak-hak konsumen pada dasarnya 

juga adalah hak-hak sipil masyarakat. Karena itu, dengan adanya UU 

PerlindunganKonsumen, berarti hak-hak sipil masyarakat akan terjamin, 

terlindungidan terawasi dengan baik; 

 (2) Merupakan penjabaran lebih detil dari hak asasi manusia, lebih khusus lagi 

hak-hak ekonomi. Sebagai bagian dari HAM, keberadaan UU Perlindungan 

Konsumen tidak dapat dilepaskan daridoktrin-doktrin HAM yang berlaku secara 

universal. 
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Seperti Apa Isi UUPK? 

Selain asas dan tujuan serta hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, dari 

segi materi hukum, secara umum UUPK mengatur sekaligus hukum acara/formil dan 

hukum materiil. Pengaturan hukum acara dalam UUPK, antara lain tentang: 

(1) Hak gugat lembaga konsumen/legal standing; 

(2) Gugatan konsumen kelompok/class action; dan 

(3) Beban pembuktian terbalik.  

Sedangkan pengaturan hukum materiil dalam 

UUPK meliputi pengawasan tentang: 

(1) Pelabelan; 

(2) Periklanan; 

(3) Metode pemasaran; 

(4) Klausula baku; dan 

(5) Sanksi dan tanggung jawab pelaku usaha. 

 

 

 

 

 

 

, 
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Kompetensi 

Dasar 
Memahami Hukum Formil dan Materiil 

Materi/Sub 

Materi 
Hukum Pertanahan 

Tujuan 

 

Peserta mampu memahami Hukum Pertanahan, karakteristik/ruang 

lingkup Hukum Pertanahan serta mampu membedakan persoalan-

persoalan Hukum Pertanahan yang ada di Indonesia 

Metode a. Ceramah; 

b. Diskusi; 

Waktu 2 JP 

Alat belajar 

1. Infocus 

2. Kertas plano 

3. Spidol 

4. Selotip kertas 

5. Kertas metaplan 

Bahan belajar Power Point 

Langkah-

langkah 

Pembelajaran 

1. Langkah Pembelajaran 1: 

 Narasumber menjelaskan tujuan pembelajaran. 

 Narasumber mempresentasikan materinya 

 Narasumber melakukan tanya jawab kepada peserta 

 Narasumber menyimpulkan materi yang telah dilakukan. 

2. Langkah Pembelajarn 2: 

o Fasilitator membagikan lembar/cerita kasus kepada 

peserta dan menjelaskan rencana permainan peran (role 

play). 

o Fasilitator mempersilahkan peserta membagi peran dan 

mendiskusikan peran yang akan dimainkan. 

o Fasilitator kemudian mempersilahkan kelompok yang 

memainkan peran untuk melakukan permainan peran.  

 Fasilitator memberikan penegasan dan kesimpulan 
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TEKS PENGANTAR 

 

HUKUM PERTANAHAN 

Oleh: Muh. Nursal 

Arti Tanah 

Menurut UU No.5 Tahun 1960 Tentang UUPA:  Tanah adalah: permuakaan bumi yang 

berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. 

Manusia Dan Tanah 

 Konsepsi Filosofi  

a) Materi (bahan) dari proses penciptaan manusia pertama adalah tanah. 

b) Menjadi ‚maqam‛ atau kuburan saat menusia meninggalkan alam dunia. 

 Konsepsi Adat 

a) Tanah adalah IBU (Suku Kajang) 

b) Tanah adalah DARAH (Amarika Latin) 

Pengertian Hukum Agraria 

a. Dalam arti sempit; keseluruhan ketentuan/peraturan baik tertulis maupun yang 

tidak tertulis menyangkut tanah saja (diatur dalam UUPA- UU no. 5 tahun 1960). 

Ini kemudian dikenal dengan hukum tanah 

b. Dalam arti luas;  keseluruhan ketentuan/peraturan baik tertulis maupun yang 

tidak tertulis bukan hanya menyangkut tanah (uu no.5 tahun 1960)tetpai juga 

menyangkut pertambangan (uu no. Tentang pertambangan), perikanan (uu no. 

Tentang perikanan),dan ruang angkasa. 

 

Pembagian Hukum Tanah 

a. Hukum tanah adminsitraif: semua ketentuan hukum atanah yang berapek yuridis 

administratif.  

b. Hukum tanah perdata: segala ketentuan yang mengatur hak-hak penguasaan atas 

tanah yang subyeknya preorangan dan badan hukum perdata serta badan 

pemerintahan yang menguasa tanah untuk keperluan memenuhi kebutuhan  dan 

melaksanakan tugas-tugasnya. 

 

Gambaran Hukum Tanah Nasional 

a. Hukum adat sebagai dasar 

b. Hukum yang sederhana 

c. Jaminan kepastian hukum 

d. Unsur unsur hukum agama 

e. Fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dalam pembangunan adil dan makmur 

f. Harus sesuai dengan kepentingan rakyat. 
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g. Harus mewujudkan menjelmakan pancasila. 

 

Hak-Hak Penguasaan  Atas Tanah 

a. Pengertian ‚penguasaan‛ dan ‚menguasai‛ dalam arti yuridis: penguasaan yang 

dilandasi oleh hak, dilindungi oleh hukum dan umumnya memebrikan 

kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yan 

dihaki.  Ddalam arti fisik:   penguasaan yang tidak selamanya dimiliki dengan 

landasan penguasaan yuridis. 

b. Ada juga penguasaan yuridis  yang penguasan fisiknya dilakukan oleh orang 

lain, misalnya tanah yang disewakan, penyewa yang menguasai tanah secara 

fisik. 

Hirarki Penguasaan  Atas Tanah 

1. hak bangsa indonesia, sebagai hak penguasaan atas tanah tertinggi beraspek 

perdata dan publik (pasal 1 UUPA); 

2. hak menguasai negara, semata-mata beraspek publik (pasal 2 uupa); 

3. hak ulayat masyarakat hukumadat, yang beraspek perdata dan publik (pasal 3 

uupa): 

4. hak perorangan/individual, yang semuanya beraspek perdata yang terdiri atas: 

   a. hak atas tanah sebagai hak-hak individual  yang     langsung atau  tidak   

langsung bersumber pada hak bangsa; 

b. hak jamaninan atas tanah atau hak tanggungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalamhukum pertanahan beberapa dikenal beberapa konsepsi yakni: Sifat 

komunalistk relijius, Hak bangsa sebagai hak penguasan tertinggi, Hak menguasai 

negara, Hak perorangan atas tanah, Hak ulayat dan Fungsi sosial hak atas tanah 
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Sifat Komunalistk-Relijius 

 Pasal 1 ayat 2 UUPA 

    Seluruh bumi,air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya di dalam wilayah indonesia merupakan karunia tuhan yang maha esa, 

adalah bumi,air dan ruang angkasa bangsa indonesia dan merupakan kekayaan 

nasional. 

 Komunalistik 

Semua tanah dalam wilayah negara kita adalah tanah-bersama seluruh rakyat 

Indoensia 

 Relijius 

    Bumi,air dan ruang angkasa indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya merupakan karunia tuhan yang maha esa kepada bangsa indonesia 

 

Hak Bangsa Sebagai Hak Penguasan Tertinggi 

 Hak penguasaan atas tanah yang tertinggi 

 Hak-hak penguasaan atas tanah yang lain, termasuk hak ulayat dan hak 

perorangan  atas tanah secara langsung maupun tidak langsung semuanya 

bersumber pada hak bangsa 

 Penjelasan pasal 1 ayat 1 uupa:     bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah ri 

yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa sebagai keseluruhan, menjadi 

hak pula dari bangsa indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak dari 

pemilinya saja.demikian pula tanah di daerah-daerah dan pulau-pulau tidak 

hanya menjadi semata-mata hak rakyat asli daerah atau pulau yang 

bersangkutan dengan pengertia demikian maka hubungan bangsa indonesia 

dengan bumi, air dan ruang angkasa indonesiamerupakan semacam hubungan 

hak ulayat yang diangkat pada tingkatan yang paling atas yaitu pada tingkatan 

yang mengenai seluruh   

 

Hak Menguasai Negara (HMN) 

Hak Menguasai Negara Isinyamengandung 2 (dua) unsur yakni unsur kepunyaan dan 

unsur kewenangan. 

 Pemegangnya: Seluruh Rakyat Indonesia. 

 Tanahnya : Semua tanah yang ada dalam wilayah RI (tidak ada tanah res nullius) 

 Terciptanya  : Karunia Tuhan YME 

 Hubungan yang bersifat abadi : Selama Bangsa Indonesia masih ada 

 

Hak menguasai negara dilaksanakan oleh pemerintah dan dalam bidang pertanahan 

oleh Menteri Agraria. (sekarang : Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia). Pasal 2 ayat 1 UUPA:  ‚atas dasar ketentuan pasal 33 ayat 3 uud 1945 

bahwa bumi,air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi 

kekuasan selruh rakyat‛.Negara tidak mempuyai hak memiliki atas tanah. Tetapai 

hanya menguasai, kewenangan negara untuk menguasai tanah tersebut semata-

mata untukkepentingan rakyat. 

Kata dikuasai dalam pasal diatas bukan pengertian dimiliki tetapi mengandung unsur 
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memberikan kewenangan. Hak menguasai negera memberi wewenang untuk: 

1. Mengatur dan menyelenggarakan persediaan,   peruntukan, penggunaan tanah; 

2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas tanah; 

3. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan 

hukum menganai tanah. 

 

Kewenangan Pengelolaan/HPL 

 Sebagian kewenangan HMN dapat dilimpahkan kepada : 

 1. Instansi Pemerintah, 

 2. Pemerintah Daerah, 

     3. Badan Usaha Milik Negara/Daerah, 

     4. Badan-badan khusus yang ditunjuk. 

 Sebagian kewenangan HMN yang dilimpahkan adalah untuk : 

 1. Merencanakan peruntukkan dan pemanfaatan Tanah, 

  2. Menggunakan Tanah tersebut untuk keperluan sendiri, 

 3. Menetapkan bagian Tanah tersebut yang akan  digunakan pihak  ketiga 

 

Hak Perorangan Atas Tanah 

 Tanah-tanah yang dikuasi oleh negara dapat dikuasai dan dimiliki dan 

dipergunakan secara individual dengan hak-hak yang bersifat pribadi  

 Individual: tanah yang bersangkutan bisa dikuasasi secara perorangan 

 Pribadi: pemegang hak (individu) berhak menggunakan tanah tersebut untuk 

kebutuhan pribadi dan kelurga 

 

Tanah Negara 

 Tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negaraadalah tanah yang 

tidak dipunyai dengan sesuatu  hak atas tanah. Tanah negara terdiri atas: 

A. Tanah negara bebas; tanah negara  yang   di atasnya belum ada pengusaan 

hak atas tanah 

B. Tanah negara tidak bebas; tanah negara yang di atasnya sudah ada 

penguasaan hak atas tanah. Mis: tanah yang secara adminstrasi telah dikuasai 

dengan pembayaran pajak (PBB). 

 

 

Hak Ulayat 

 Serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat adat yang 

berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. 

 Hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam wilayah masyarakat hukum 

yang bersangkutan baik sudah dihaki maupun yang belum. 

 Dalam hak ulayat tidak ada tanah sebagai ‚res nullius‛ (tanah tampa ada pemilik) 

 Hak ulayat bukan orang se orang melainkan seluruh anggota masyarakat hukum 

adat 

 Hak ulayat diakui oleh uupa dengan 2 syarat  

    1. Eksistensinya; diuakui sepanjang kenyataanya masih   ada; 

    2. Pelaksanaannya; sesui keperntingan nasional dan negara. 
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Soal Fungsi Sosial Hak Atas Tanah 

 

Pasal 6 UUPA:   ‚semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial‛. Filosofinya :     

manusia indonesia adalah manusa pribadi sekaligus mahluk sosial, yang berwujud 

keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kepentibgan pribadi dan kepentingan 

bersama.  

Hak atas tanah yang ada pada seseorang tidak hanya digunakan untuk kepentingan 

pribadi dan merugikan kepentingan masyarakat tetapi disesuaikan dengan keadaan 

dan sifat untuk kepentingan masyarakat (kepentingan umum).Kepentingan 

perseorangan harus seimbangan dengan kepentingan masyarakat.tetapi 

kepentingan perseorangan tidak akan terdesak sama sekali dengan kepentingan 

umum. 

 

Kepentingan Umum (Pasal 5) 

 Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang selanjutnya dimiliki atau akan 

dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, meliputi : (lihat jenis-jenis 

kepentingan umum). 
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TEKS PENGANTAR 

Lembar Kasus Hukum Pertahanan 

PEMBANGUNAN WADUK BALASE 

Desa Mardekayya merupakan desa yang paling subur diantara desa-desa lainnya yang 

ada di Kab. Bone Balanta. Kesuburan itu terlihat dari hutan yang lebat dan hamparan 

bedengan sawah yang tidak pernah kering dan ditanami secara tumpangsari. Dibalik 

keseburan dan ketentraman itu terdengar kabar bahwa di desa itu akan dibangun Waduk 

Balase yang akan dimulai pembangunannya pada bulan Desember 2015 nanti. Sekitar 80 

KK Desa Bone Balanta akan kehilangan tanah dan rumah tempat tinggal dengan proyek 

tersebut. Dengan demikian otomatis beberapa tanah penduduk Desa Mardekayya akan 

digusur. Desa tetangga yang juga masuk akan masuk wilayah waduk lebih dahulu tersiar 

kabar tersebut dan jadi bahan pembicaraan terutama menyangkut penyelesaian 

tanah/lahan petani. Diantara masalah yang mengemuka adalah harga tanah yang belum 

sesuai antara keinginan Pemerintah dan warga.  

Tanggal 2 Mei 2015 Kepala Desa Mardekaya kemudian mulai mengadakan musyawarah 

di kantor desa untuk mensosialisasikan rencana pembangunan waduk tersbeut kepada 

warganya. Beberapa hari setalah pertemuan tersbeut beberapa makelar tanah dan 

spekulan bermunculan dan menawarkan dan mempengaruhi warga yang terkena Waduk 

Balase agar mau menjual tanah mereka. Beberapa warga kemudian resah dengan 

beradarnya makelar dan beberapa oknum pegawai desa tersebut Salah seorang warga 

yang juga adalah paralegal di desa itu bernama Andi Mallomo mengajak warga lainnya 

untuk mengusulkan kepada Kepala Desa untuk segera melakukan pencegahan dan 

klarifikasi. Mereka juga meminta penjelasan kepada Kades tentang mekanisme 

pembayaran ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Terutama menyangkut panitia sembilan (9) dan penentuan nilai ganti rugi tanah/lahan 

mereka.           

    

Tugas Permainan Peran (Role Play) :  

1. Tentukan Tema dari Drama ini 

2. Adakan pembagian peran dan uraiakan peran masing. 

3. Perankan sandiwara tersebut sesuai tema dan pengantar cerita diatas. 

4. Drama ini diarahkan pada metode penyelesaian masalah berdasarkan ketentuan 

yang ada terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 
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SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP) 

Standar Kompetensi   :  Kompetensi Dasar 3 (tiga) 

Tujuan Umum :  Peserta  terampil dalam melakukan pembelaan dan 

dukungan terhadap masyarakat yang lemah untuk 

mendapatkan hak-haknya antara lain dengan 

melakukan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, 

investigasi kasus, penelitian hukum, mediasi, 

negosiasi, pemberdayaan masyarakat, 

pendampingan diluar pengadilan, dan drafting 

dokumen hukum. 

Tujuan Khusus :  Peserta memahami keparalegalan, metode litigasi 

dan nonlitigasi 

Total waktu    :  6 JP   

 

Kompetensi 

Dasar 

Keparalegalan 

Materi/Sub 

Materi 
Pengertian Paralegal 

Tujuan Peserta mampu merumuskan batasan pengertian paralegal 

Metode 1. Brainstorming  

2. Role play 

3. Diskusi kelompok 

4. Permainan  

5. Studi kasus 

Waktu 2 JP 

Alat belajar 

1. Kertas plano 

2. Meta plan 

3. Spidol 

4. Selotip kertas 

5. Papan tulis 

6. Flipchart 

7. Lakban 

8. INFOCUS 

Bahan belajar 
 Lembar kasus 

 Power point paralegal 
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Langkah-

langkah 

Pembelajaran 

1. Fasilitator mengawali pertemuan dengan menjelaskan tujuan 

dari kegiatan ini, yaitu agar peserta dapat mengetahui tentang 

paralegal 

2. Fasilitator memulai materi dengan melakukan brainstorming 

dengan beberapa pertanyaann kunci (1) apa yang mereka 

pahami tentang paralegal (2) Pernahkan peserta mendampiingi 

atau membantu masyarakat yang sedang menghadapi masalah 

(3) apa saja yang peserta lakukan ketika memberikan 

pendampingan atau membantu masyarakat.  

3. Fasilitator membagi peserta dalam 5 kelompok dan meminta 

peserta untuk menndiskusikan kasus ‚Bu Aya minta bercerai‛  

4. Masing-masing kelompok hanya mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya tanpa ada ruang diskusi 

5. Fasilitator menyimpulkan hasil presentasi masing-masing 

kelompok dan memberikan penegasan terhadap materi.  
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Lembar Kasus 

BU AYA MINTA BERCERAI 

( Kisah Paralegal,  Mediator, dan Pengacara ) 

Sumber: Modul Revitalization Legal Aid Program 

Bu Aya mengadu pada Bu RT bahwa sudah setahun ini Pak Yanto tidak memberi nafkah untuk dia dan 

anak-anaknya. Pak Yanto memang masih bekerja, tapi uang itu selalu habis di meja judi. Jika Bu Aya 

menuntut uang belanja dari suaminya, Pak Yanto malah marah-marah. Bu Aya sudah tidak tahan, ia 

ingin bercerai dari Pak Yanto.  Bu RT kemudian membawa Bu Aya ke rumah Said. Di rumah Said Bu 

Aya menceritakan masalahnya dan keinginan untuk bercerai. Tentang keputusan Bu RT membawa Bu 

Aya ke rumah Said bukan tanpa alasan. Sesudah mengikuti pelatihan Said memang memberikan 

waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu tetangganya yang sedang mengalami masalah yang 

ada hubunganya dengan hukum. Said kemudian mencatat laporan Bu Aya dan memberikan beberapa 

pilihan bantuan kepada Bu Aya. 

Pertama, Said menawarkan agar Bu Aya melakukan penyelesaian dengan dibantu oleh seseorang 

sebagai penengah. Jika langkah ini disetujui Said membawa bu Aya kepada Bu Fatimah. Bu Fatimah 

tidak hanya dikenal sebagai ketua pengajian, namun beberapa kali ia diminta bantuan oleh dua pihak 

yang sedang bersengketa untuk menjadi penengah. 

Kedua, jika memang Bu Aya benar-benar bertekad untuk bercerai, Said menjelaskan bagaimana 

melakukan gugat cerai, bagaimana prosesnya dan jika dibutuhkan Said mempunyai kontak seorang – 

Dewi, SH – yang memang berprofesi di bidang itu dari  Lembaga Hukum Khusus perempuan yang 

akan membantunya. Bu Aya setuju untuk melakukan pilihan pertama yaitu melakukan pembicaraan 

damai dengan dibantu oleh seorang penengah. Said kemudian menghubungi Pak Yanto dan 

menceritakan pengaduan Bu Aya kepada Pak Yanto. 

Awalnya Pak Yanto marah, karena mengira Bu Aya akan menggugat cerai dirinya. Tapi setelah 

memperoleh penjelasan yang lengkap, kemarahan Pak Yanto  reda. Akhirnya disetujui sebuah 

perundingan antara Bu Aya, Pak Yanto dengan penengah Bu Fatimah. Proses itu terjadi dengan situasi 

agak tegang, karena masing-masing pihak menyalahkan yang lain. Karena Bu Fatimah pandai 

mencairkan suasana dan telah mengikuti pelatihan, ia berhasil mengajak Pak Yanto dan Bu Aya untuk 

menemukan solusi yang tepat. Akhirnya, Pak Yanto berjanji tidak akan main judi lagi dan memberi 

nafkah kepada keluarganya. Bu Aya juga berjanji tidak akan menuntut banyak materi dari Pak Yanto 

yang menyebabkannya mencari uang dengan jalan pintas. 

Seluruh proses dan kesepakatan yang dicapai dicatat oleh Said. Sayangnya kesepakatan itu hanya 

berlangsung beberapa bulan. Pak Yanto rupanya sudah ketagihan berjudi dan kembali menelantarkan 

keluarganya. Bu Aya kembali menemui Said dan berniat mengajukan gugatan cerainya. Said 

kemudian mengantar Bu Aya kepada Dewi, SH yang akan mendampingi Bu Aya dalam berperkara di 

pengadilan. Dewi SH, kemudian membantu Bu Aya mengajukan gugat cerai, mendampingi Bu Aya 

selama proses sidang berlangsung sampai jatuh putusan pengadilan bahwa gugatan cerai Bu Aya 

dikabulkan. 

Pertanyaan: 

Dari kisah diatas  

1. Siapakah Paralegal, Mediator dan Pengacara ? 

2. Apakah Paralegal 

3. Apakah Mediator 

4. Apakah Pengacara  

5. Apa perbedaan paralegal, mediator dan pengacara 
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TEKS PENGANTAR 

PENGERTIAN PARALEGAL 

Oleh: Sri Wahyuningsih 

Bagaimana perbedaan Pengacara, Paralegal, dan Mediator. Mediator dalam hal 

penyelesaian masalah bersifat pasif, tidak harus orang yang paham hukum tetapi 

mediator harus orang yang berepengaruh atau di dengar oleh kedua belah pihak. 

Paralegal itu bukan sarjana hukum yang melakukan pendampingan untuk 

memperjuangkan keadilan di masyarakat. Istilah paralegal pertama kali dikenal di 

Amerika dan sekitar tahun 1990-an di Indonesia dengan model kerja pendampingan 

kepada masyarakat. 

Di AS disebut dengan asisten pengacara tetapi harus dibawa pengawasan pengacara 

dan harus mendapat pendidikan hukum. Di Inggris ada badan Lisensi Paralegal, tetapi 

tidak semua memiliki legalitas. Di Australia ada juga istilah Paralegal di tingkat 

Perguruan Tinggi yang pada praktiknya seputar penelitihan. Di jepang disebut 

Soshisiho, melekat pada pengacara seperti di AS, mereka semua harus mendapat 

pendidikan hukum yang bertugas untuk memberikan bantuan hukum. 

Bantuan hukum adalah penyediaan layanan hukum terhadap masyarakat miskin 

(bukan hanya secara ekonomi tapi miskin pemahaman hukum, politik,dsb) yang 

butuh untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan permasalahan hukum. 

Paralegal bukan advokat tetapi mengetauhi tentang hukum dan memiliki 

keterampilan advokasi sehingga bisa membentu tugas-tugas dari seorang pengacara 

atau pekerja bantuan hukum. Dalam dunia kedokteran Paralegal kedudukan dan 

perannya dengan Paramedis.  

Menurut Andik Hardijanto paralegal didefinisikan sebagai seorang yang bukan 

sarjana hukum tetapi mempunyai pengetahuan dan pemahaman dasar tentang 

hukum dan hak asasi manusia, memiliki keterampilan yang memadai, serta 

mempunyai kemampuan dan kemauan mendayagunakan pengetahuan dan 

keterampilannya untuk berusaha mewujudkan hak-hak rakyat miskin atau 

komunitasnya. 

Sementara menurut Juklak-Juknis BPHN Paralegal adalah seseorang yang berasal dari 

komunitas atau masyarakat yang memiliki kompetensi dan telah mengikuti  pelatihan 

atau pendidikan paralegal untuk pemberian bantuan hukum. Keberadaan paralegal 

sudah Pengaturan fungsi paralegal diatur didalam Pasal 1 ayat (1) UU No 16 Tahun 

2011 Tentang Bantuan Hukum, bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang 

diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima 

Bantuan Hukum. Pasal 9 hurup a menyatakan bahwa pemberi bantuan hukum berhak 

merekrut advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum.  

Dalam pemberian bantuan hukum paralegal merupakan bagian dari bantuan hukum 

sebagimana dalam Pasal 16 PP No. 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara 

pemberian bantuan hukum. Pasal 16 tersebut mengamanatkan paralegal untuk 
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menjalankan layanan bantuan hukum secara non litigasi.Pasal 16 ayat (2) 

mengamanatkan ada 9 fungsi paralegal dalam memberikan layanan bantuan hukum. 

Siapakah yang bisa menjadi paralegal? Masyarakat yang memiliki pengetahuan 

hukum, pengetahuan hukum adalah modal untuk bekerja di masyarakat dalam 

pendampingan-pendampingan terutama non-litigasi. 

Serikat Buruh dalam PHI juga dapat mendampingi buruh yang terlibat dalam kasus 

hukum. Secara jelas memang disebut dalam UU Bantuan Hukum dan dalam UU 

Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) yang 

kerja-kerjanya sama dengan Paralegal. 

Paralegal memang harus memiliki kapasitas dan integritas karena berbeda halnya 

dengan pengacara yang dapat diberikan sanksi oleh PERADI misalnya ketika 

melakukan pelanggaran kode etik. Paralegal harus mampu memotivasi masyarakat 

dalam  penyelesaian perkara, melakukan analisis sosial sehingga masyarakat dapat 

mengetahui bagaimana menghadapi suatu kasus. Kemudian peran lain adalah 

mendidik dan melakukan penyadaran kepada masyarakat atas hak-haknya.  

Tugas Seorang Paralegal: 

1. Penyuluhan Hukum 

2. Konsultasi Hukum 

3. Investigasi  

4. Mediasi dalam konflik horizontal maupun vertikal. 

5. Pemberdayaan Masyarakat 

6. Pendampingan di Luar Pengadilan 

Prinsip kerja Paralegal : 

1. Non diskriminasi 

2. Bisa dipetanggungjawabkan 

3. Harus jujur dan ikhlas bertindak 

4. Non profit 

5. Tanpa ancaman atau anti kekerasan 
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Kompetensi 

Dasar 
Keparalegalan 

Materi/Sub 

Materi 

Peran, tugas dan keterampilan paralegal 

 

Tujuan 

 

a. Peserta mampu merumuskan peran  dan tugas paralegal 

b. Peserta mampu merumuskan ketrampilan yang harus 

dikembangkan oleh paralegal dalam litigasi dan non litigasi. 

Metode 1. Brainstorming  

2. Role play 

3. Diskusi kelompok 

4. Permainan  

5. Studi kasus 

Waktu 2 JP 

Alat belajar 

1. Kertas plano 

2. Meta plan 

3. Spidol 

4. Selotip kertas 

5. Papan tulis 

6. Flipchart 

7. Lakban 

8. INFOCUS 

9. Lembar kasus (tambah) 

Bahan belajar 

 Lembar kasus 

 Handout paralegal 

 UU Bantuan Hukum 

 UU Advokat 

Langkah-

langkah 

Pembelajaran 

1. Fasilitator mengawali pertemuan dengan menjelaskan tujuan 

dari materi ini yaitu memahami peran, tugas dan keterampilan 

yang harus dimiliki oleh paralegal dan materi ini masih 

merupakan lanjutan dari materi sebelumnya 

2. Fasilitator melakukan brainstorming dengan meminta peserta 

untuk menuliskan dalam kertas metaplan, keterampilan apa 

saja yang harus dimiliki oleh seorang paralegal 

3. Fasilitator meminta peserta untuk menempelkan kertas 

metaplannya di papan 

4. Fasilitator melakukan klasifikasi atas hasil brainstorming 

peserta kedalam beberapa cluster seperti pengetahuan, 

komunikasi, kemampuan bekerjasama dan lain-lain 

5. Fasilitator menyimpulkan hasil diskusi dan memberikan 

penegasan atas materi. 
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TEKS PENGANTAR 

PERAN PARALEGAL 

Oleh: Sri Wahyuningsih 

Pada dasarnya peran paralegal didorong pada pembacaan kondisi dan masalah di 

komunitas yang dalam beberbagai kegiatannya bisa berupa perningkatan 

keasadaran hukum kritis masyarakat atau komunitas, kemampuan melakukan 

analisasi social dan penyelesaain masalah lewat alternative penyeleasaian masalash 

seperti negosisoasi , mediasi dan rekonsiliasasi dengan berbasis nilai dan kerifan 

lokal. 

Peran dan Fungsi Seorang Paralegal 

1. Memfasilitasi pembentukan organisasi rakyat 

Memfasilitasi dan memotifasi masyarakat untuk mengorganisir dirinya dalam 

menghadapi masalah-masalah mereka, disamping membantu mereka untuk 

membentuk organisasi mereka sendiri. 

2. Melakukan analisis sosial 

Untuk membantu Paralegal dan masyarakat agar memahami sifat struktural 

dari masalah sehingga dapat menemukan bagaimana jalan pemecahan 

terhadap persoalan-persoalan. 

3. Membimbing, melakukan mediasi (perantara) 

Memberikan bimbingan dan nasehat hukum serta melakukan mediasi dalam 

perselisihan yang timbul di antara anggota masyarakat. 

4. Jaringan Kerja 

Menjalin hubungan kerja dengan organisasi-organisasi dan kelompokkelompok 

lainnya serta individu-individu (wartawan, peneliti) guna mendapat 

dukungan terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. 

5. Advokasi 

Melakukan advokasi dengan mengangkat persoalan-persoalan yang dihadapi 

masyarakat ke permukaan, sehingga diperhatikan oleh para pembuat keputusan dan 

dapat mempengaruhi keputusan mereka. Dalam hal tertentu 

yang dimungkinkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku Parelagal dapat 

mewakili, mendampingi dan / atau memberikan bantuan hukum pada 

masyarakat atau perorangan dalam penyelesaian kasus dihadapan 

pemerintah, pengadilan atau forum-forum peradilan lainnya. 

6.  Mendidik dan melakukan penyadaran 

Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka, memberikan 

informasi tentang hukum-hukum tertentu yang dapat melindungi mereka, 

memberikan informasi mengenai program pengembangan dan kesejahteraan 

masyarakat yang dilaksanakan 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 Pengacara Publik 

Bilamana terdapat kasus-kasus yang harus ditangani oleh seorang pengacara, 



Panduan Sekolah Paralegal Makassar                                                                                            

LBH Makasssar 151 

 

Paralegal dapat membantu pengacara publik dalam kegiatan pemberian 

Bantuan Hukum. 

9. Mendampingi masyarakat untuk melakukan aksi protes dan audiensi 

Menggerakan masyarakat untuk melakukan aksi protes dan audensi terhadap 

tuntutan-tuntutan meraka kepada pemerintah yang terkati. 

10. Dokumentasi 

Mencatat secara sistematis kronologis peristiwa-peristiwa penting dalam 

masyarakat yang berkaitan dengan perkara dan mereka kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan paralegal. Paralegal harus menyimpan arsip-arsip yang 

menyangkut kasus-kasus yang ditangani dan salinan surat-surat penting 

khususnya yang mempunyai kaitannya dengan perkara. Paralagal juga harus 

membuat pertanggungjawaban keuangan 

11. .Bantuan Hukum 

Memberikan jalan pemecahan awal dan secepatnya dalam hal terjadi keadaan 

darurat melakukan pencegahan awal. 

Pola Relasi Sekolah Paralegal dengan Subyek Lainnya 

 

 Subyek  

 

Concern 

 

Peran & Fungsi 

 

Out put 

Sekolah Paralegal Pengembangan 

kapasitas Paralegal 

Menyediakan konsep, metode, 

modul2 pembelajaran bagi 

Paralegal 

Kader Paralegal 

Komunitas 

 

Organisasi Rakyat Kaderisasi Paralegal Mempersiapkan kader2 

Paralegal. 

Memastikan Paralegal 

menjalankan peran dan 

fungsinya dengan baik. 

Adanya minat Rakyat dari 

komunitas untuk menjadi 

Paralegal. 

Paralegal mampu 

menjalankan peran dan 

fungsinya dengan baik. 

Terjaganya komitmen 

dan konsistensi Paralegal. 

Paralegal Pendampingan 

komunitas. 

Pengembangan 

kapasitas kesadaran 

kritis Rakyat dalam 

komunitasnya. 

 

Mencermati, mengidentivikasi, 

mengelaborasi, merumuskan & 

menyusun dokumen, 

menganalisa, merumuskan 

hasil analisa, mendiskusikan 

dengan pimpinan dan 

komunitas, menyusun rencana 

strategi advokasi, 

mengkomunikasikan dengan 

LBH & menyusun rencana 

strategi advokasi bersama LBH 

atas  setiap kasus, problem, 

permasalahan yang terjadi 

sebagai dampak kebijakan 

Negara. 

Paralegal yang memiliki 

visi bagi tujuan 

mendorong terbukanya 

hak akses Rakyat dalam 

komunitasnya diberbagai 

aspek kehidupan dalam 

ketata negaraan. 

 

LBH Pengembangan  

ketrampilan& 

kemampuan Paralegal 

dalam mengadvokasi 

kasus & problem riil di 

komunitas yang terjadi 

sebagai akibat 

kebijakan Negara. 

Fasilitasi. 

Supervisi. 

Pendampingan hukum. 

Menyediakan tenaga Mentor, 

Fasilitator dan Advokat. 

Memfasilitasi terbentuknya 

Organisasi Rakyat dengan 

segala perangkat aturan, kode 

etik yang disandarkan pada 

nilai2 dan kearifan local. 

Paralegal 

mampumenghandle 

mengupaya solusi atas 

problem/ kasus/ masalah 

yang terjadi di 

komunitas.  
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Kompetensi 

Dasar 
Keparalegalan 

Materi/Sub 

Materi 

Kode etik paralegal 

 

Tujuan 

 

a. Peserta mampu merumuskan hal-hal yang tak boleh dilanggar 

dalam menjalankan tugas paralegal 

b. Peserta mampu merumuskan prinsip dalam berhubungan 

dengan klien 

Metode 1. Brainstorming  

2. Role play 

3. Diskusi kelompok 

4. Permainan  

5. Studi kasus 

Waktu 2 JP 

Alat belajar 

1. Kertas plano 

2. Meta plan 

3. Spidol 

4. Selotip kertas 

5. Papan tulis 

6. Flipchart 

Bahan belajar  Handout paralegal 

Langkah-

langkah 

Pembelajaran 

a. Narasumber menjelaskan tujuan pembelajaran. 

b. Narasumber mempresentasikan materinya 

c. Narasumber melakukan tanya jawab kepada peserta 

d. Narasumber menyimpulkan materi yang telah dilakukan. 
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TEKS PENGANTAR 

KODE ETIK PARALEGAL 

Oleh: Sri Wahyuningsih 

Sikap Dan Etika Kepribadian Paralegal 

Hal lain yang menyangkut etika Paralegal adalah bagaimana seorang Paralegal 

menjaga sikap dan tingkah lakunya di tengah-tengah masyarakat. Masalah ini 

menyangkut Sikap dan Tindakan serta Kepribadian. Beberapa hal yang dapat 

dijadikan patokan sebagaimna terurai berikut ini : 

Etika Paralegal 

 Jujur dan simpatik 

 Berpikir analitis dan objektif 

 Kreatif 

 Loyal dan komitmen 

 Kritik dan otokritik 

 Percaya diri dan inisiatif 

 Terbuka dan fleksibel  

 Kemauan yang didasari rasa ingin tahu 

 Percaya diri 

 Berani 

 Baik hati dan tidak sombong 

 Harus proaktif 

 Mesti menghargai prestasi diri sendiri dan orang lain 

 Harus selalu banyak belajar untuk modal pendidikan dan  

pendampingan kepada msyarakat 

 

Apa Yang Terlarang Bagi Seorang Paralegal ? 

Dari beberapa batasan-batasan hubungan paralegal di tengah masyakat seperti 

dikemukakan diatas, maka hal terakhir yang harus menjadi etika adalah 

 Menjadikan ajang promosi diri untuk kepentingan pribadi 

 Mengeksploitasi masyarakat 

 Bersikap seperti seorang Advokat/Pengacara 

 Mengabaikan kepentingan minoritas 

 Mengabaikan budaya local 

 Menciptakan konflik dalam masyarakat 
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SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP) 

Standar Kompetensi   :  Kompetensi Dasar 3 (Tiga) 

Tujuan Umum :  Peserta mampu dan terampil menggunakan 

mekanisme keberatan dan terobosan hukum 

Tujuan Khusus : Peserta mampu dan terampil menggunakan 

mekanisme keberatan dan terobosan hukum 

Total waktu  :  14 JP  

Kompetensi 

Dasar 
Keparalegalan 

Materi/Sub 

Materi 

Mekanisme keberatan  dan terobosan hukum yang diatur dalam 

Undang-Undang  

Tujuan 

 

Peserta mampu Mekanisme keberatan  dan terobosan hukum yang 

diatur dalam Undang-Undang 

Metode 1. Brainstorming  

2. Role play 

3. Diskusi kelompok 

4. Permainan  

5. Studi kasus 

Waktu 8 JP 

Alat belajar 

1. Kertas plano 

2. Meta plan 

3. Spidol 

4. Selotip kertas 

5. Papan tulis 

6. Flipchart 

Bahan belajar 
 Lembar kasus 

 Handout paralegal 

Langkah-

langkah 

Pembelajaran 

a. Narasumber menjelaskan tujuan pembelajaran. 

b. Narasumber mempresentasikan materinya 

c. Narasumber melakukan tanya jawab kepada peserta 

d. Narasumber menyimpulkan materi yang telah dilakukan. 
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TEKS PENGANTAR 

MEKANISME KEBERATAN  DAN TEROBOSAN HUKUM YANG DIATUR DALAM 

UNDANG-UNDANG 

Oleh: Adnan Buyung Azis 

GUGATAN KHUSUS (CA, LA dan CLS) 

Class Action, Citizen Law Suit dan Standinlg NGO. Standing NGO adalah organisasi-

organisasi yang memiliki visi misi terkait dengan isu yang akan didampingi. Dari 

materi ini yang menjadi pokok bahasan adalah : 

Class Action yang terjadi di Indnesia; Aturan yang mengukuhkan keberadaan Class 

action masuk ke wilayah Indonesia; Definisi; Unsur-unsur; dan Jenis Class Action di 

Dunia. 

Sebelum tahun 1997an sudah banyak kasus-kasus yang menggunakan Class Action, 

namun tidak dikabulkan oleh hakim karena saat itu Class action tidak diatur dalam 

Undang-Undang. Prinsipnya adalah harus memiliki hubungan hukum dengan objek 

yang digugat. Yang kedua harus memiliki surat kuasa, yang ketiga belum ada aturan 

yang mengatur dan hanya dikenal dalam Anglo saxon. Bahkan sekarang masih ada 

ketidakpahaman APH tentang Sistem Class action contohnya : ditolaknya gugatan 

Abepura.  

Gugatan Class action ada beberapa unsur yakni : 

1. Gugatan dilakukan secara perdata, bukan pidana 

2. Wakil kelompok 

3. Anggota Kelompok 

4. Ada kerugian, tapi kerugian ini biasanya bukan untuk kepentingan pribadi 

tetapi untuk memperbaiki atau biaya recovery (untuk kasus pelanggaran HAM 

Berat) 

5. Kesamaan peristiwa,  ketika Bili2 ditenggelamkan itu adalah masalah yang sama 

yang dialami oleh beberapa desa 

Jenis-jenis Class action : 

1. Plaintift 

2. Defendent; gugatan bisa sendiri atau ditunjuk untuk mewakili. Jenis ini yang 

banyak dipakai di Indonesia. 

3. Public Class Action adalah class action yang diajukan untuk kepentingan publik. 

Misalnya hak penyandang disabilitas. Aksesibilitas terhadap penyandang 

dosabilitas banyak yang tidak difungsikan.  

4. Privat Class Action, pelanggaran terhadap hak perorangan yang dialami oleh 

sejumlah besar orang. Contoh, air yang tidak dialirkan oleh PDAM 

5. True Class Action 

6. Hybrid, gugatan yang diminta adalah putusan hakim atas suatu keinginan. 

Contoh dari gugatan ini adalah tidak menghapuskan tapi perbaikan dengan 

tujuan tertentu seperti keamanan. 
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Keuntungan gugatan Class action: 

1. Proses berperkara menjadi ekonomis 

2. Akses terhadap keadilan menyentuh dan sampai 

3. Akan membuat Pemerintah hati-hati dalam membuat kebijakan yang 

cenderung main hakim sendiri 

Kerugian: 

Prosesnya agak susah atau lama 

Untuk mengajukan Class Action yakni baca PERMA No. 1 Tahun 2002. 

Gugatan action harus memiliki notifikasi atau pemberitahuan pada khalayak 

ramai di media misalnya. Jika ada dari penggugat yang tidak mau diwakili maka 

dia harus membuat surat pengunduran diri. 

 

Legal standing adalah hak seseorang, kelompok, atau orang untuk tampil di muka 

pengadilan dengan mengatasnamakan kepentingan umum atau untuk kepentingan 

masyarakat banyak. LS diajukan oleh badan hukum, (perhimpunan, dll), tp harus 

memiliki visi misi tertentu sesuai objek yg akan digugat dan biasanya terdaftar di 

Kesbang Pemda.Tapi kita tidak menggunakan ‚seseorang‛ karena biasanya sudah 

diwakili oleh orang tertentu. 

Sedang Class action lebih berbicara soal ganti kerugian. Sebaliknya LS bukan 

bertujuan ganti kerugian tertentu kecuali kerugian yang dialami langsung oleh NGO 

selama proses perkara, tapi lebih kepada untuk meminta adanya sebuah proses 

pemulihan.  

Citizen Law Suit diajukan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat yang 

dirugikan langsung. CLS merupakan gugatan yg diajukan oleh masyarakat secara 

personal (warga negara) yg ditujukan kepada negara karena kerugian yg dialami 

sebagai akibat dari tindakan otoritas negara dengan tujuan untuk membela 

kepentingan masyarakat. Misal gugatan IRT karena kerugian yg dialaminya atas 

keputusan presiden untuk menaikkan harga BBM. 

Jika CA mensyaratkan adanya kerugian riil, maka CLS tidak perlu kerugian riil atau 

tdk perlu lagi dibuktikan di depan pengadilan. CA & LS gugatannya selain kepada 

negara juga bisa kepada perusahaan swasta, CLS harus kepada otoritas negara. CLS 

penggugatnya warga negara yang harus dibuktikan dgn KTP. 

Dalam CA harus ada notifikasi, kalau CLS notifikasinya dalam bentuk somasi. Dalam 

petitum/tuntutan, CLS tidak dikenal tuntutan ganti rugi, tidak boleh meminta 

pembatalan kebijakan, yang diminta adalah kebijakan pemerintah baru yg tidak 

melawan hukum dan merugikan masyarakat. Contoh gugatan YLBHI ttg 

perlindungan TKI, dan dikabulkan kemudian lahir UU tentang Penempatan TKI. 

Biasanya kelemahan kita juga ada pada hakim yang tidak paham soal CA, LS, CLS, 

sehingga banyak gugatan baru dikabulkan di MA. PH juga belum banyak paham 

sehingga tidak banyak yang mengajukan gugatan ini. 
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SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP) 

Standar Kompetensi   :  Kompetensi Dasar 3 (Tiga) 

Tujuan Umum        :  Peserta berperan dalam bantuan hukum litigasi dan 

non litigasi 

Tujuan Khusus : Peserta  mampu dan terampil melaksanakan  

bantuanhukum litigasi dan non litigasi 

Total Waktu :  14 JP  

 

Kompetensi 

Dasar 
Keparalegalan 

Materi/Sub 

Materi 

Peserta  Mampu Dan Terampil Melaksanakan Bantuanhukum 

Litigasi Dan Nonj Litigasi 

 

Tujuan 

 

Peserta  Mampu Dan Terampil Melaksanakan Bantuanhukum 

Litigasi Dan Nonj Litigasi 

 

Metode 1. Brainstorming  

2. Role play 

3. Diskusi kelompok 

4. Permainan  

5. Studi kasus 

Waktu 8 JP 

Alat belajar 

a. Kertas plano 

b. Meta plan 

c. Spidol 

d. Selotip kertas 

e. Papan tulis 

f. Flipchart 

Bahan belajar 
 Power Point  

 Lembar kasus 

Langkah-

langkah 

Pembelajaran 

a. Narasumber menjelaskan tujuan pembelajaran. 

b. Narasumber mempresentasikan materinya 

c. Narasumber melakukan tanya jawab kepada peserta 

d. Narasumber menyimpulkan materi yang telah dilakukan.. 
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TEKS PENGANTAR 

BANTUAN HUKUM LITIGASI DAN NON LITIGASI 

Oleh: Adnan Buyung Azis 

Perbedaan pidana dan perdata:  

 Proses perdatadimulai di pengadilan, pidanadimulai di tingkatkepolisian; 

 Perdatamengaturhubunganhukumseorangpendudukdalamkehidupansehari ex 

perkawinan, perdagangan. Pidana mengatur hubungan antara seseorang 

dengan negara, menentukan perbuatan2 yang telah diatur dalam KUHP ex 

pencurian, penggelepan, pembunuhan, dll 

Paralegal  harus pandai menganalisis sebuah kasus, apakah termasuk pidana atau 

perdata. Hal tersebut penting karena terkait dengan kompetensi absolute dari 

pengadilan.Fenomena di masyarakat.Banyakorang yang 

melakukanperkawinandenganmenggunakanaktanikahpalsu, imam palsu. Begitupun 

dengan perceraian, banyak yang mengatakan sudah bercerai padahal hanya melalui 

sms. Intinya perceraian harus melalui pengadilan.Paralegal 

berperanmemfasilitasikorbandenganpengacara, melakukan lobby, 

bernegosiasidengan pihak2 terkait, mengorganisir, melakukankampanye.Paralegal 

berbedadenganpengacara. Hal-hal yang perlu dilakukan paralegal saat mendampingi 

kasus 

 Menganalisis kasus; 

 Mengumpulkan bukti; 

 Memberikan rujukan seperti ke psikolog, jikadiperlukan; 

 Menanyakankeinginanklienterhadapkasus yang ditangani. 

Kelebihan litigasi, putusannya dapat dipaksakan namun prosesnya panjang dan 

karena sidang bersifat terbuka sehingga orang lain mengetahui masalah tersebut 

sedangkan non litigasi tidak dapat dipaksakan namun prosesnya cepat dan sifatnya 

tertutup. 

 

Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum 

Litigasi: Proses penyelesain kasus atau sengketa melalui jalur formal yakni melalui 

pengadilan. 

Non Litigasi: Proses penyelesain kasus atau sengketa melalui jalur nonformal atau 

diluar pengadilan lewat alternative penyelsaian sengketa (alternatif disputies 

resolution). 

Karakteristik Bentuk Penyelesaian 

Litigasi Non Litigasi 

 Sangat formal 

 Pertikaian argumen dan alat bukti 

 Terbuka (kecuali kasus tertentu) 

 Hasil akhir berupa Putusan. 

 Tidak formal 

 Musyarah mufakat 

 Tertutup  

 Hasil akhir berupa konsensus  

 



Panduan Sekolah Paralegal Makassar                                                                                            

LBH Makasssar 159 

 

 Bentuk Penyelesaian Sengketa Litigasi 

a. Upaya Hukum Pidana 

b. Upaya Hukum Perdata: 

c. Permohonan 

d. Gugatan: 

e. Gugatan Biasa 

f. Class Action  

g. Legal Standing 

h. Citizen Law Suit 

 

 Bentuk Penyelesaian Sengketa Litigasi 

a. Mediasi 

b. Arbitrase 

c. Konsiliasi 

d. Lobby 

e. Kampanye 

f. Advokasi 

 

Materi I : Peran dan Teknik dalam Pendampingan Kasus Non Litigasi 

Materi dibawakan oleh Fasilitator dengan metode Diskusi Kelompok. 

Setelah itu peserta diajak untuk berdiskusi mengenai kasus-kasus di sejumlah 

daerah seperti kriminalisasi petani di Sinjai dan PTPN Takalar. Peserta dibagi 

menjadi dua kelompok untuk menyusun kronologi kasus, identifikasi pokok-pokok 

masalah dan langkah-langkah yang sudah diambil serta langkah advokasinya. 

Pukul 11.30 wita peserta mempresentasikan hasil diskusinya.  

 

Dimulai dengan kelompok I yang menganalisa kasus lahan Petani di sinjai yang 

berkonflik dengan Dinas Kehutanan.  Presentase diwakili oleh wahyu yang 

kebetulan berasal dari Sinjai. Wahyu memaparkan kasus dan langkah-langkah yang 

telah dilakukan seperti pendirian posko tempat konsolidasi dan mengggalang 

kekuatan rakyat dan petani. Audiensi dengan pihak-pihak terkait juga telah 

dilakukan namun tidak ditemuakan titik temu.  

 

Turunan dari kasus di Sinjai adalah kriminalisasi petani, dengan kasus kriminalsasi 

ini, dilakukan penguatan basis massa di daerah-daerah termasuk dialog dengan 

Penasihat Hukum dan mengajukan surat keberatan kepada Pemerintah daerah, 

DPRD Kota dan Dinas Kehutanan. Tim juga melakukan pembelaan dengan 

mengumpulkan data-data, bukti-bukti yang dimiliki  oleh masyarakat, saksi-saksi. 

Kampanye juga terus dilakukan termasuk demonstrasi, tetapi upaya terus tidak 

mendapat tanggapan positif dan realisasi dari pihak-pihak terkait.  

Saat ini dilakukan upaya banding atas putusan PN Sinjai yang memvonis petani 

tersebut.  

 

Selanjutnya presentase kelompok II diwakili oleh Abri yang memaparkan mengenai 

kasus PTPN, bahwa memang di daerah konflik alahan tersebut tidak ada 
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stakeholder yang mendukung rakyat kecil mulai dari Bupati sampai pada tingkat 

Kepala Desa dan Kepala Dusun.  Di daerah ini ada sepuluh desa yang berkonflik 

namun basis tidak kuat terkait tragedy terakhir di Takalar yang terjadi. 

Di daerah ini masyarakat seperti dianggap ‚teroris‛  karena selalu diawasi secara 

ketat oleh Aparat kepolisian dan militer yang bersenjata lengkap. Dari kasus lahan 

ini menjadikan kasus turunan yakni kriminalisasi sejumlah petani yang saat ini juga 

ada yang sudah ditangkap, beberapa di antaranya bebas di Pengadilan.  

 

Kekuatan pokok kerja-kerja di garis depan adalah Investigasi dan Pengorganisasian 

dalam rangka perlawanan jangka panjang, sering dikenal istilah advokasi berbasis 

data. Nah inilah yang menjadi bagian dari investigasi. Kita harus punya data dan 

bukti yang kuat untuk meraih posisi yang menguntungkan. Di takalar ini ada 

banyak masalah turunan yang terjadi harus memang dikuatkan dengan basis 

massa, dalam rangka kerja-kerja bantuan hokum struktural, pengorganisasian 

sangat penting. Kerja kampanye juga sangat penting dalam kasus-kasus kekerasan. 

Kita harus bisa lebih kuat dalam hal ini karena Aparat Kepolisian sangat lihai dalam 

memainkan kampanye di media sehingga opini publik seringkali terbentuk bahwa 

masyarakatlah yang salah padahal dalam realitanya banyak sekali aparat yang 

melakukan tindakan sewenang-wenang dalam melakukan kerja-kerjanya.  
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SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP) 

Standar Kompetensi   :  Kompetensi Dasar 3 (Tiga) 

Tujuan Umum    : Peserta  mampu memahami dan melaksanakan 

mekanisme keberatan  dan terobosan hukum yang 

diatur dalam undang-undang 

Tujuan Khusus : Peserta mampu dan terampil menggunakan  

mekanisme keberatan dan terobosan hukum 

Total Waktu  :  14 JP  

Kompetensi 

Dasar 
Keparalegalan 

Materi/Sub 

Materi 

Mekanisme keberatan  dan terobosan hukum yang diatur dalam 

Undang-Undang  

Tujuan 

 

Peserta mampu Mekanisme keberatan  dan terobosan hukum 

yang diatur dalam Undang-Undang 

Metode 1. Brainstorming  

2. Role play 

3. Diskusi kelompok 

4. Permainan  

5. Studi kasus 

Waktu 8 JP 

Alat belajar 

a. Kertas plano 

b. Meta plan 

c. Spidol 

d. Selotip kertas 

e. Papan tulis 

f. Flipchart 

Bahan belajar  Lembar kasus 

Langkah-

langkah 

Pembelajaran 

a. Narasumber menjelaskan tujuan pembelajaran. 

b. Narasumber mempresentasikan materinya 

c. Narasumber melakukan tanya jawab kepada peserta 

d. Narasumber menyimpulkan materi yang telah dilakukan.. 
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TEKS PENGANTAR 

 

MEKANISME KEBERATAN  DAN TEROBOSAN HUKUM YANG DIATUR DALAM 

UNDANG-UNDANG 

Oleh: Adnan Buyung Azis 

Tahapan-tahapan dalam mekanisme keberatan eksternal harus melalui tingkat lokal, 

regional, nasional  dan internasional. Mekanisme ini harus dijalankan sebagaimana 

tahapnya, apabila ditemukan solusi terbaik pada tingkat local maka tidak perlu 

dilanjutkan ke tingkat selanjutnya. 

Mekanisme keberatan eksternal terdiri dari: 

1. Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas PAI,; 

2. Kompolnas; 

3. Komisi Kejaksaan; 

4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; 

5. Komisi Yudisial; 

6. Ombudsman RI 

7. Komisi Informasi Publik. 

 

Sebagai contoh, melakukan mekanisme keberatan di Kepolisian. Dimulai dengan ke 

Polsek, setelah itu  Polres,  kemudian Polda. Setelah Polda dilanjutkan ke Polri 

biasanya bersamaan dengan Kompolnas. 

Apabila ada mekanisme keberatan yang langsung diadukan ke tingkat nasional, 

maka biasanya diberikan  rekomendasi ke tingkat yang di bawahnya untuk 

diselesaikan terlebih dahulu. 

Hal yang harus dipahami juga bahwa dalam melakukan mekanisme keberatan 

eksternal adalah lembaga-lembaga yang  berwenang menangani.  

 

Dalam setiap pelaporan akan diminta mengurai kronologi dengan mengisi form-

form tertentu. Selain itu,  akan diminta sejauhmana penanganan atas kasus  yang  

dilaporkan.  

Strategi Pengaduan : 

Strategi pengaduan adalah bagian dari aktivitas advokasi,  olehnya itu mekanisme 

keberatan juga menggunakan strategi advokasi yakni: 

 Proses Politik Dan  Birokrasi 

 Proses Sosialisasi Dan Mobilisasi 

 Proses Politik Dan  Birokrasi (mempengaruhipembuatdanpelaksanakebjakan) : 

 Lobby  

 Negosiasi 

 Mediasi 

 

Dalam menangani suatu kasus seperti ini harus melakukan kerja-kerja advokasi. 

Mekanisme legislasi dan  yurisdiksi adalah cara-cara atau mekanisme keberatan 
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sebagai alternatif terakhir, artinya ketika strategi-strategi lain belum bisa  mencapai 

solusi terbaik.Mekanisme  internal dan mekanisme eksternal kurang lebih sama, 

hanya saja berbeda dari sisi  lembaganya. 

 

Tidak jauh berbeda dengan mekanisme keberatan ekstrenal, misalnya untuk 

Ombudsman anda akan diminta mengisi form tertentu. Untuk melakukan 

keberatan-keberatan harus melalui beberapa tahap yakni lokal, regional, nasional. 

Contoh : ada prilaku hakim yang tidak benar. Seorang hakim diduga menerima suap 

dari pihak lawan.  Mekanisme internal yang tahapnya local yang harus di lakukan 

adalah melaporkan ke Pengawas ( Wakil Ketua PN), jika tidak ada respon maka 

laporan ke tingkat regional misalnya dilaporkan Pengadilan Tinggi disana ada 

Hakim Pengawas, selanjutnya ke Mahkamah Agung. Jika tetap tidak ada respon 

maka barulah dilaporkan ke Komisi Yudisial.  

 

Prilaku-prilaku hakim yang seringkali mendapat sorotan public ataupun Hakim 

Pengawas karena tindakan-tindakannya yang seringkali menyimpang. Namun, 

seringkali juga kecewa karena mutasi sebagai sanksi atas hakim nakal malah 

diberikan jabatan tertinggi di tempat mutasi. Misalnya Hakim di Bulukumba di 

mutasi malah menjadi Ketua Pengadilan Negeri. Seringkali pula banyak keberatan 

yang tidak direspon. 

 

Di Kepolisian misalnya, ada hal yang harus dipahami apakah kita akan melakukan 

keberatan atas Kepolisian yang melakukan tindakan menyimpang atau terkait 

dengan perkaranya. Misalnya ke Reskrim/Bareskrim, Propam, dan sebagainya. Ada 

perbedaan antara ditujukan langsung dengan ditembuskan. Jika ditujukan langsung 

maka biasanya akan mendapat respon cepat karena tembusan itu sifatnya hanya 

sekedar pemberitahuan yang ujungnya adalah arsip mereka untuk dilaporkan dalam 

rangka melihat kinerja kepolisian.  
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STRUKTUR ORGANISASI LBH MAKASSAR  

 

Direktur : Abdul Azis, SH.  

Wakil Direktur Bidang Operasional : Zulkifli Hasanuddin, SH.  

Wakil Direktur Bidang Internal : Haswandy Andy Mas, SH.  
 

Divisi Penanganan Kasus : Syafri Marappa', SH  
 

Divisi Hak Sipil Politik (SIPOL)  
 

Bidang Pemberantasan Korupsi & Reformasi Peradilan 

Koordinator : Muhajir, SH  

Volunteer : Haerul Karim, SH, Muh Fajrin, SH  
 

Bidang Hak Anak dan Perempuan  

Koordinator : Suharno, SH  

Volunteer : Aulia Susantri, SH, Ayu Husnul Hudayah, SH  
 

Bidang Hak Politik & Anti Kekerasan  

Koordinator : A. Muhammad Fajar Akbar, S.H.  

Volunteer : Abdul Azis Dumpa, S.H.  

 

Divisi Hak Ekonomi, Sosial, Budaya (EKOSOB)  
 

Bidang Hak Tanah dan Lingkungan  

Koordinator : Radianto, SH  

Volunteer : Edy Kurniawan, SH, Firmansyah, SH  
 

Bidang Hak Buruh dan Miskin Kota  

Koordinator : Muhammad Haedir, SH  

Volunteer : Moh Alie Rahangiar, SH, Githa Sari, SH  
 

Divisi Informasi dan Dokumentasi Koordinator : David Fau, SS  
 

Bagian Keuangan  

Manajer : Yohana Yunita Kansil, SE  

Kasir : Nurhasanah  

Pembukuan : Fahrul; Rachma  
 

Sekretaris Program : Ratna Kahali  
 

Administrasi : Haris  
 

Bagian Rumah Tangga Ofiice Boy : Jamal  
 

Volunteer KALABAHU : Ainil Ma'asura, SH., Rezky Pratiwi, SH., 

Ahmad Effendi Kasim, SH 
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Paralegal adalah salah satu aktor kunci dalam pemberdayaan hukum masyarakat lewat 

Bantuan Hukum Strukural (BHS) yang selama ini dilakukan Oleh YLBHI/LBH Makassar. 

Posisi strategis yang dimiliki paralegal selain sebagai agen perubahan di komunitas 

juga menjadi jembatan menuju akses kepada keadilan bagi masyarakat miksin dan 

marjinal. Apalagi paralegal telah terintegrasi dalam sistem bantuan hukum nasional. 

 

Penguatan kapasitas paralegal lewat pelatihan atau pendidikan, selain dilakukan 

sebagai bagian kerja-kerja regular LBH Makassar, juga sebagai bagian dari 

implementasi dari Undang-undang Bantuan Hukum (UU No.16/2011) dimana pemberi 

bantuan hukum berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan hukum 

bagi advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum yang direkrut. 

 

Buku panduan ini didedikasikan untuk pengembangan dan pemajuan paralegal di masa 

yang akan datang sekaligus akan menjadi pelengkap buku-buku dan dokumen yang 

terkait dengan keparalegalan dalam naungan YLBHI dan LBH Kantor. Sehingga 

diharapkan bisa menjadi saluran menuju ke muara gerakan bantuan yang berlandaskan 

gerakan masyarakat. 

JL.PELITA RAYA VI BLOK A. 34 NO. 9 MAKASSAR 90222, TELP:/FAX : (0411) 448215 
Website :www.lbhmakassar.org atau www.ylbhi.or.id ; Email: lbhmks.ylbhi@gmail.com 


