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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung 

jawab negara, namun ketentuan pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara 

Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui, 

menjamin dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk 

hak atas Bantuan Hukum.1 Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum 

kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus 

sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta 

menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses keadilan dan 

kesamaan dihadapan hukum. Akses keadilan merupakan hak setiap warga 

negara yang harus dipenuhi oleh negara. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan oleh negara terhadap akses keadilan bagi setiap warga negara 

adalah dengan mewujudkan sistem bantuan hukum. 

 Tentang Bantuan Hukum sejatinya telah diamanatkan dalam pasal 562 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Dalam sistem peradilan di Indonesia, pihak yang berprofesi sebagai pemberi 

bantuan hukum adalah Advokat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam 

undang-undang Advokat bahwa Advokat merupakan profesi yang memberi 

                                                           
1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. 

 
2 Lihat Pasal 56 UU No 48 Tahun 2009 yang menyebutkan: 

(1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum; 

(2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. 
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jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan diantaranya adalah 

memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, 

mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain3. 

 Namun belum adanya dorongan moril dari sebagian kalangan Advokat 

untuk menjalankan tugasnya yang salah satunya adalah memberikan bantuan 

hukum secara probono publico (bantuan sukarela) kepada masyarakat miskin 

sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 22 Undang-Undang Advokat, 

akibatnya masih banyak anggota Advokat yang kurang siap dengan 

pengorbanan tersebut.4 Padahal profesi Advokat dikenal sebagai profesi yang 

mulia (Officium Nobile) karena kewajibannya untuk menangani perkara untuk 

semua orang tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, antar 

golongan, warna kulit, kaya maupun miskin, keyakinan politik, gender atau 

kesamaan ideologi. 

 Ketidakberdayaan profesi Advokat untuk menjalankan fungsinya seperti 

disebut diatas sebagai profesi yang mulia dalam menangani perkara probono, 

maka munculah fenomenal Paralegal sebagai reaksi atas lemahnya posisi 

masyarakat pencari keadilan. Munculnya Paralegal merupakan reaksi atas 

lemahnya profesi hukum khususnya Advokat untuk memahami dan 

menangkap, serta memenuhi asumsi sosial yang diperlukan guna 

mewujudkan hak-hak masyarakat miskin yang secara jelas telah diakui oleh 

hukum. Masih minimnya sebaran pemberi bantuan hukum dan Advokat yang 

                                                           
3 Lihat Pasal 1 angka 2 UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 

 
4 Ade Irawan Taufik, Sinergitas Peran Tanggung Jawab Advokat dan Negara Dalam Pemberian 

Bantuan Hukum Cuma-Cuma. Vol 2 Nomor 1 April 2013. Hal 1 
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menangani kasus probono di daerah-daerah menjadi satu alasan betapa 

pentingnya peran Paralegal dalam membantu agar terpenuhinya bantuan 

akses keadilan bagi masyarakat. 

 Istilah Paralegal ditujukan kepada seseorang yang bukan Advokat namun 

memiliki pengetahuan dibidang hukum, baik hukum materiil maupun hukum 

acara (formil) dengan pengawasan Advokat atau organisasi bantuan hukum 

yang berperan membantu masyarakat pencari keadilan. Paralegal adalah 

orang-orang yang bergerak dibidang bantuan hukum, namun status mereka 

bukan seorang Advokat. Istilah ini muncul pada tatanan praktek dalam 

gerakan bantuan hukum khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

Baik didalam Undang-undang tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah 

maupun Permenkumham, tidak dijelaskan secara lengkap pengertian 

Paralegal, namun secara umum berdasarkan pengalaman memberikan 

pelatihan kepada Paralegal di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) maka 

Paralegal adalah setiap orang yang sudah terlatih dan memiliki pengetahuan 

dan keterampilan dibidang hukum yang membantu penyelesaian masalah 

hukum yang dihadapi oleh golongan tidak mampu atau orang miskin juga 

komunitasnya5. Paralegal terdiri dari unsur mahasiswa atau tokoh masyarakat 

dan tidak harus seorang sarjana hukum. Tugas Paralegal antara lain adalah 

melakukan pendampingan masyarakat, advokasi, penyuluhan hukum 

investigasi, dokumentasi ataupun kegiatan lainnya yang menunjang pekerjaan 

                                                           
5 Anonim, Peran Paralegal Dalam Pemberian bantuan Hukum. Dalam 

http://Businesslawbinus.ac.id. diakses, 18 Mei 2018 
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seorang Advokat. Sehingga sebagian besar sasaran dari pekerjaan Paralegal 

adalah masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan hukum. 

 Untuk dapat menjadi Paralegal, dapat dilihat ketentuan pasal 4 Peraturan 

Menteri Hukum dan Ham (permenkumham) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang 

Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum yang mengatakan bahwa:  

Untuk dapat direkrut menjadi Paralegal sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 3 ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

(1) Warga Negara Indonesia; 

(2) Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun; 

(3) Memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat; dan/atau 

(4) Memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan 

Hukum. 

  

 Ketentuan pasal 4 tentang syarat menjadi Paralegal, tidak mewajibkan 

harus berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Hal ini dikarenakan sebagai 

jawaban atas persebaran bantuan hukum yang tidak merata antara kota-kota 

besar dengan daerah terpencil serta sebagai  upaya untuk memenuhi bantuan 

hukum untuk masyarakat miskin. Paralegal baik yang berlatar belakang 

pendidikan hukum maupun non-hukum diperkuat eksistensinya untuk 

menjangkau bantuan hukum. Bukan hanya perkara non-litigasi, namun juga 

dapat memasuki ranah litigasi. Hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 13 

ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 

Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran 

Dana Bantuan Hukum menyatakan bahwa: 

Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3): 

1. Ayat (1): “Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh 

Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum 

dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum”. 
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2. Ayat (2):“Dalam hal jumlah Advokat  yang terhimpun dalam wadah 

Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah 

Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut 

Paralegal, Dosen, dan mahasiswa fakultas hukum”. 

3. Ayat (3): “Dalam melakukan pemberian bantuan hukum, Paralegal, 

dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

 Rumusan pasal 13 diatas tidak menyebutkan secara eksplisit Paralegal 

dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi, hanya menyatakan apabila 

jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah organisasi Pemberi Bantuan 

Hukum tidak seimbang dengan banyaknya jumlah penerima bantuan hukum 

maka Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut anggota Paralegal, Dosen dan 

mahasiswa dari fakultas hukum. Akan tetapi sekalipun tidak disebutkan 

secara eksplisit Paralegal boleh memberikan bantuan hukum secara litigasi, 

secara penafsiran sistematis maka Paralegal dapat memberikan bantuan 

hukum secara litigasi layaknya Advokat jika jumlah Advokat tidak memadai 

dalam pemberian bantuan hukum pada organisasi bantuan hukum tempat 

Paralegal bernaung dengan syarat harus melampirkan bukti tertulis 

pendampingan dari Advokat sebagaimana ditegaskan dalam ayat (3). 

 Dalam proses peradilan pidana, litigasi dimulai dari penyidikan, 

penuntutan dan pemeriksaan dalam persidangan di pengadilan. Maka menurut 

ketentuan pasal 13 tersebut telah tersirat bahwa Paralegal dapat memberikan 

bantuan hukum atau mendampingi klien baik pada tingkat penyidikan, 

penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Namun sebelum menjalankan 

perannya sebagai Paralegal, Paralegal tersebut harus terdaftar di Organisasi 

Bantuan Hukum (OBH) dibuktikan dengan sertifikat telah mengikuti 
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pelatihan tingkat dasar Paralegal. Tidak ada ketentuan baku yang mengatur 

tentang materi pelatihan tingkat dasar paralegal akan tetapi hal tersebut 

diserahkan kepada Organisasi Bantuan Hukum yang pada pokoknya adalah 

pelatihan tentang teknik-teknik dasar pembelaan dalam melakukan pembelaan 

klien yang sedang berhadapan dengan hukum baik litigasi maupun 

nonlitigasi. 

 Akan tetapi, peran Paralegal dalam pemberian bantuan hukum secara 

litigasi yang diatur setingkat Peraturan Pemerintah, tidak dipertimbangkan 

secara matang jika ditinjau dari ketentuan Undang-Undang yang mengatur 

tentang Advokat (UU Nomor 18 Tahun 2003), yakni bagaimana proses 

panjang dan berbagai persyaratan calon Advokat untuk menjadi Advokat 

sampai dapat memberikan jasa hukum baik didalam maupun diluar 

pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Advokat. 

 Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Advokat mengatakan:  

”untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

a. Warga negara Republik Indonesia; 

b. Bertempat tinggal di Indonesia; 

c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara; 

d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; 

e. Berijazah Sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi 

hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1); 

f. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat; 

g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada 

kantor Advokat; 

h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan 

yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 

i. Berperilaku baik, jujur, bertanggungjawab, adil, dan mempunyai 

integritas yang tinggi. 
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 Selain ketentuan persyaratan dalam pasal 3 ayat (1) diatas, Advokat yang 

telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan sudah lulus 

Ujian Profesi Advokat, tidak serta merta dapat langsung menjalankan 

profesinya melainkan harus disumpah terlebih dahulu6. Panjang dan lamanya 

proses Advokat tersebut diatas baik secara kematangan berpikir, pengetahuan 

hukum materiil dan formil dan pengalaman selama proses magang adalah 

semata-mata untuk menjaga kualitas dan integritas seorang Advokat dalam 

memberikan pelayanan hukum. Hal ini tidak sebanding dengan syarat 

Paralegal yang dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi hanya 

dengan ketentuan syarat: (a) terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum, (b) 

telah mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar sebagaimana 

ditentukan dalam Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018. 

 Pada sisi yang lain dalam praktiknya, keterlibatan paralegal sebagaimana 

diatur dalam Undang-undang tentang Bantuan Hukum dan sebelum lahirnya 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 dan Permenkumham tentang 

Paralegal, Paralegal sudah sering mengalami kendala. Tidak sedikit hakim 

dan penegak hukum lainnya (Polisi, Jaksa maupun Advokat) menolak 

Paralegal untuk mendampingi proses peradilan dan beracara dalam sebuah 

persidangan.7 Hal ini dikarenakan bahwa Paralegal bukanlah penegak hukum. 

Lain halnya dengan Advokat, dalam Undang-undang tentang Advokat dengan 

                                                           
6 Lihat pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan: 

“Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji 

dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi diwilayah domisili hukumnya”. 

 
7 Akmal Adicahya, Pengakuan Terhadap Pihak Non-Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum 

(Politik Hukum Bantuan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia). Jurnal 

Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3, November 2017 
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tegas dikatakan bahwa Advokat adalah penegak hukum. Selain kedudukannya 

bukan sebagai penegak hukum, peran Paralegal dalam pemberian bantuan 

hukum secara litigasi dinilai tidak sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah 

Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang 

Penyumpahan Advokat, yang menyatakan bahwa Advokat sebelum 

menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau 

berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di 

wilayah domisili hukumnya. Hal ini sering terjadi dalam praktik peradilan 

bahwa seorang Advokat yang sudah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi 

Advokat (PKPA) dan telah dinyatakan lulus Ujian Profesi Advokat (UPA) 

tidak diperbolehkan menangani perkara dan bersidang di Pengadilan sebelum 

diambil sumpah profesi. 

 Sejalan dengan persoalan eksistensi Paralegal dalam pemberian Bantuan 

Hukum diatas, kini Paralegal tidak lagi dapat memberikan bantuan hukum 

dalam persidangan di Pengadilan. Hal ini berlaku setelah Mahkamah Agung 

(MA) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil atas Peraturan Menteri 

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal 

Dalam Pemberian Bantuan Hukum yang dimohonkan oleh sebanyak 18 

(delapan belas) orang Advokat. Pasal-pasal yang dimohonkan oleh para 

Pemohon diantaranya adalah: (a) Pasal 4, (b) Pasal 7, (c) Pasal 11, dan Pasal 

12 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM. Keempat pasal tersebut, Mahkamah 

Agung dalam amar putusannya menerima dan menolak untuk sebagian. Pasal 
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yang dikabulkan adalah Pasal 11 dan Pasal 12. Adapun rumusan pasal 11 

mengatakan bahwa: 

“Paralegal dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi dan 

nonlitigasi setelah terdaftar pada pemberi bantuan hukum dan 

mendapatkan pelatihan Paralegal tingkat dasar”. 

 

Sedangkan Pasal 12 mengatakan: 

1. Ayat (1): Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi oleh Paralegal 

dilakukan dalam bentuk pendampingan Advokat pada lingkup 

Pemberi Bantuan Hukum yang sama; 

2. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari 

tingkat penyidikan, dan penuntutan; 

b. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses 

pemeriksaan di persidangan; dan 

c. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima 

bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. 

3. Pendampingan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibuktikan dengan surat keterangan pendampingan dari Advokat 

yang memberikan bantuan hukum. 

 

 Terhadap kedua pasal tersebut diatas, majelis hakim dalam pertimbangan 

hukumnya mengatakan bahwa pasal-pasal tersebut memuat norma yang 

memberikan ruang dan wewenang kepada Paralegal untuk dapat beracara 

dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan. Sehingga ketentuan 

tersebut dapat dimaknai Paralegal dapat menjalankan sendiri dalam proses 

pemeriksaan persidangan di Pengadilan tanpa didampingi oleh Advokat. Oleh 

karena itu, hal demikian dinilai bertentangan dengan kewajiban Paralegal 

sebatas untuk mendampingi dan membantu Advokat dengan kewenangan 

Paralegal yang dapat menjalankan sendiri proses bantuan hukum di 

Pengadilan. Secara normatif, ketentuan mengenai pihak yang dapat beracara 

dalam pemeriksaan persidangan di pengadilan adalah Advokat sebagaimana 
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telah diatur dalam pasal 4 juncto pasal 31 Undang-Undang Advokat, sehingga 

ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham harus dibatalkan. 

 Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim Agung berpendapat bahwa 

muatan materi Pasal 11 dan Pasal 12 objek Hak Uji Materil (HUM) 

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang 

Advokat, sehingga dengan demikian melanggar asas lex superior derogate 

legi inferior, sehingga menurut majelis hakim pemeriksa HUM berpendapat 

bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karenanya 

permohonan keberatan hak uji materil dari Para Pemohon harus dikabulkan 

sebagian yakni Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum harus dibatalkan 

sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum. 

 Akan tetapi, norma yang mengatur tentang Paralegal dalam pemberian 

bantuan hukum secara litigasi diatur pula didalam Pasal 13 PP Nomor 42 

Tahun 2013. Yang menjadi permasalahan adalah, dengan dibatalkannya 

Peraturan Menteri tersebut apakah memiliki implikasi yuridis terhadap peran 

Paralegal dalam pemberian bantuan hukum yang diatur didalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013. 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, Peneliti 

tertarik melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul “Analisa Pengaturan 

Kewenangan Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Pada Pasal 13 
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Ayat (3) Juncto Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 

Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apa implikasi hukum pengaturan Kewenangan Paralegal dalam Pemberian 

Bantuan Hukum pada Pasal 13 ayat (3) juncto ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 42 Tahun 2013 ditinjau dari putusan Mahkamah Agung Nomor 22 

P/HUM/2018 ? 

 

C. Tujuan Penulisan 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penulisan penelitian ini 

adalah: 

Untuk mengetahui apa implikasi hukum pengaturan kewenangan Paralegal 

dalam Pemberian Bantuan Hukum pada pasal 13 ayat (3) juncto ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 ditinjau dari putusan Mahkamah 

Agung Nomor 22 P/HUM/2018. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yuridis yang 

berkaitan dengan kewenangan Paralegal dalam pemberian bantuan hukum 
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disemua tingkat pemeriksaan: Kepolisian, Kejaksaan dan pemeriksaan 

oleh Hakim dalam Persidangan di Pengadilan. 

 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan tambahan wawasan 

keilmuan hukum bagi praktisi hukum khususnya tentang keberadaan 

Paralegal dalam pemberian bantuan hukum. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini merupakan bahan masukan dan menambah wawasan 

bagi penulis yang sangat berguna terutama berkaitan dengan kewenangan 

Paralegal dalam pemberian bantuan hukum. 

2. Bagi Praktisi Hukum 

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi penegak hukum: Polisi, 

Jaksa, Hakim dan Advokat agar mengakui keberadaan kewenangan 

Paralegal dalam memberikan pelayanan pemberian bantuan hukum bagi 

masyarakat tidak mampu. 

3. Bagi Masyarakat 

Dari hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan 

kepada masyarakat tentang peranan dan eksistensi Paralegal dalam 

aktivitas pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang 
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berhadapan dengan hukum baik sebagai fasilitator maupun sebagai 

pendamping masyarakat. 

 

F. Kerangka Teori 

1. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum 

 Bantuan hukum kepada masyarakat menggambarkan adanya suatu 

kesadaran bahwa bagaimanapun inisiatif pemberdayaan hukum bagi 

kelompok masyarakat miskin haruslah mempertimbangkan konteks sosial 

masyarakat.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan 

Hukum telah disahkan pada tanggal 31 Oktober 2011 dan baru berlaku 

efektif pada tanggal 23 Mei 2013 tahun 2013 berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara 

Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. 

Pemberian layanan Bantuan Hukum tersebut tidak secara langsung 

diberikan oleh Pemerintah melainkan dilaksanakan oleh Lembaga 

Bantuan Hukum (LBH) atau Organisasi Kemasyarakatan dibidang 

hukum. 

 Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian 

permasalahan hukum yang dihadapi penerima Bantuan Hukum.8 Bantuan 

Hukum yang dapat diberikan kepada penerima Bantuan Hukum tersebut 

                                                           
8 Lihat Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. 
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meliputi: (a) masalah hukum keperdataan, (b) masalah hukum pidana, dan 

(c) masalah Hukum Tata Usaha Negara.9 

 

2. Tinjauan Umum Tentang Paralegal 

 Walaupun Paralegal telah disebutkan secara eksplisit dalam pasal 9 

huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan 

Hukum namun tidak ditemukan pengertian Paralegal baik dalam UU 

Bantuan Hukum itu sendiri maupun dalam perundang-undangan lainnya. 

Demikian juga dalam Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 Tentang 

Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum tidak menyebutkan 

pengertian tentang Paralegal itu sendiri. Pasal 2 Permenkumham hanya 

menyebutkan bahwa Paralegal dalam peraturan tersebut merupakan 

Paralegal yang memberikan bantuan hukum dan harus terdaftar dalam 

lembaga Pemberi Bantuan Hukum. 

 Tetapi jika merujuk kepada Black’s Law Dictionary, istilah 

Paralegal mengacu kepada definisi “ a person with legal skill, but who is 

not an attorney, and who works under the supervision of a lawyer or no is 

otherwise authorized bu law to use those legal skills”. Diartikan sebagai 

“seseorang yang mempunyai keterampilan hukum namun ia bukan 

seorang penasehat hukum (yang profesional) dan bekerja dibawah 

bimbingan seorang Advokat atau yang dinilai mempunyai kemampuan 

hukum untuk menggunakan keterampilannya”. Lewat pengertian tersebut 

                                                           
9 Lihat Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. 
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dapat ditarik pemahaman bahwa arti normatif daripada pekerjaan seorang 

Paralegal adalah tidak jauh berbeda dengan pekerjaan seorang “legal 

assistant” yang bekerja dikantor-kantor Advokat. 

 

3. Tinjauan Umum Pasal 13 ayat (3) Juncto ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 

 Peraturan Pemerintah mengenai Syarat dan Tatacara Pemberian 

Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum ialah amanat dari 

Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 

tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah ini merupakan bagian dari 

penyelenggaraan bantuan hukum untuk dapat menjadi dasar hukum bagi 

penyelenggaraan bantuan hukum dan mencegah pemberian bantuan 

hukum sebagai praktik industri yang berorientasi pada semata-mata untuk 

keuntungan pemberi bantuan hukum dan mengabaikan kepentingan para 

penerima bantuan hukum. Dalam Peraturan Pemerintah ini, Pemberian 

Bantuan Hukum meliputi Keperdataan, Pidana, dan Tata Usaha Negara, 

baik secara litigasi maupun nonlitigasi yang sepenuhnya dilakukan oleh 

para Pemberi Bantuan Hukum yang terdiri dari organisasi-organisasi 

Bantuan Hukum. 

 Pasal 13 Peraturan Pemerintah mengatur siapa saja pihak-pihak 

sebagai Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dimuka. Lebih 

jelasnya, Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 13: 
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1. Ayat (1) : “Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi 

dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus 

Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh 

Pemberi Bantuan Hukum”. 

2. Ayat (2): “Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam 

wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan 

banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi 

Bantuan Hukum dapat merekrut Paralegal, Dosen, dan 

Mahasiswa Fakultas Hukum”. 

3. Ayat (3): “Dalam melakukan Pemberian Bantuan Hukum, 

Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti 

tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1)”. 

 

 

 

4. Tinjauan Umum Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 

P/HUM/2018 

 Mahkamah Agung Republik Indonesia disingkat MA adalah 

lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang 

merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan 

Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan 

lainnya.10 Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam 

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 

peradilan militer, dan lingkungan peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 

24A UUD 1945 menyebutkan, Mahkamah Agung berwenang mengadili 

pada tingkat kasasi, mengadili peraturan perundang-undangan di bawah 

Undang-Undang terhadap Undang-undang, dan mempunyai wewenang 

lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. 

                                                           
10 Wikipedia, Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2018. 



17 
 

 Peraturan dibawah Undang-Undang diantaranya adalah Peraturan 

Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan 

Daerah Kabupaten/Kota. Melihat susunan tingkatan peraturan tersebut, 

peraturan menteri memang tidak disebutkan secara eksplisit, namun 

dalam praktik peradilan, pengujian judicial review peraturan menteri 

merupakan kewenangan Mahkamah Agung sebab Mahkamah Agung 

sebagai badan peradilan yang mengadili pengujian judicial review 

perundang-undangan terhadap Undang-Undang. Maka dengan demikian, 

hak uji materil (HUM) Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 Tentang 

Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum merupakan kompetensi 

absolut Mahkamah Agung untuk mengadilinya. Melalui pengujian 

perkara Nomor 22/P/HUM/2018, Mahkamah Agung dalam amar putusan 

mengatakan menolak dan menerima sebagian. Pasal 11 dan Pasal 12 

Permenkumham yang menyatakan bahwa Paralegal dapat memberikan 

bantuan hukum secara litigasi dinyatakan bertentangan dengan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. 

 

G. Metode Penulisan 

 Ada dua macam penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan 

penelitian hukum empiris (sosiologis). Hal ini sejalan dengan apa yang 

dikemukakan oleh Soerjono Soekanto11 bahwa penelitian itu berdasarkan 

tujuannya terdiri atas: Pertama, Penelitian hukum normatif mencakup 

                                                           
11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1983) Hal 51 
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penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, 

penelitian tehadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan 

penelitian perbandingan hukum. Kedua, Penelitian hukum empiris atau 

sosiologis mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) 

dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Penulisan ini merupakan 

penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode sebagai berikut: 

 

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif 

atau kepustakaan yaitu dengan melakukan penjabaran atas fakta-fakta 

normatif yang ada sebagai hasil dari penelitian. Dalam pendekatan 

Normatif ini, penelitian dilakukan terhadap norma-norma hukum yang 

memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. 

 

2. Jenis Bahan Hukum 

Berkenaan dengan digunakannya metode pendekatan Normatif ini, maka 

penelitian terdiri atas: 

2.1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan, yaitu: Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah 

Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian 

Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Peraturan 
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Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 1 

Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum. 

 

2.2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu rancangan perundang-

undangan dan berbagai bahan pustaka atau literatur, seperti hasil 

penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), dan berita 

internet. 

 

2.3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier sebagai penunjang yang dapat menjelaskan 

bahan hukum primer dan bahan sekunder berupa: kamus hukum, 

ensiklopedi, leksikon, dan lain-lain. 

 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum:  

Dalam penulisan ini, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan 

melalui penjelasan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi dokumen 

atau studi kepustakaan karena melalui studi dokumen maupun studi 

kepustakaan tersebut kemudian akan dianalisa. 
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4. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Analisis bahan hukum kemudian dirumuskan sebagai suatu proses 

penguraian secara sistematis. Bahan hukum yang diperoleh kemudian 

dianalisis secara yuridis kualitatif. Teknik analisa bahan hukum ini tidak 

menggunakan rumus atau data statistik melainkan uraian-uraian 

berdasarkan metode analisa isi dan metode perbandingan (comparative 

analysis). 

 

H. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis akan membagi pembahasan 

kedalam 4 (empat) bab. Pada setiap bab kemudian akan dibagi atas sub bab. 

Adapun sistematika penulisannya secara singkat adalah sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini terdiri atas 7 (tujuh) sub bab, yaitu: (1) Latar Belakang, (2) 

Rumusan Masalah, (3) Tujuan Penulisan, (4) Kegunaan Penulisan, (5) 

Kerangka Berpikir/Kerangka teori, (6) Metodologi Penulisan, dan (7) 

Sistematika Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang kajian-kajian teoritis yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diangkat, antara lain: Pengertian Paralegal, hak dan 

kewajiban paralegal, Tinjauan umum tentang bantuan hukum , Pihak-pihak 

dalam pemberian bantuan hukum dan tinjauan umum tentang litigasi. 
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BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi uraian-uraian yang disusun secara sistematis berdasarkan hasil 

analisa perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya. 

BAB IV PENUTUP 

Dalam bab ini merupakan tahap akhir dari penulisan hukum yang berisi 

tentang kesimpulan dan saran dari penulis terkait dengan permasalahan yang 

diangkat. 




