
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Peranan dan Bantuan Hukum 

 

1. Pengertian Peranan 

Peranan adalah suatu sistem atau kaidah-kaidah yang berisikan potokan-patokan 

perilaku, pada kedudukan-kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan 

tersebut dimiliki oleh pribadi atau kelompok yang peranannya memegang 

perananan tersebut, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang 

ditentukan di dalam kaidah-kaidah.
27

 

 

Suatu peranan dari induvidu atau kelompok dapat dijabarkan dalam beberapa 

bagian, yaitu:  

a. Peranan yang ideal yaitu peranan yang dijalankan oleh indivudu atau 

kelompok sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. 

b. Peranan yang seharusnya yaitu peranan yang memang harusnya dijalankan 

oleh individu atau kelompok sesuai dengan kedudukannya. 

c. Peranan yang dianggap diri sendiri yaitu peranan yang dijalankan oleh diri 

sendiri karena kedudukannya dilakukan untuk kepentingannya. 

                                                           
27

Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum,  Jakarta: Grafindo Persada, 2003,  Hlm. 193 
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d. Peranan yang sebenarnya dilakukan yaitu peranan dimana individu 

mempunyai kedudukan dan benar telah menjalankan peranan sesuai dengan 

kedudukannya.
28

 

 

Berkaitan dengan penegakan hukum, perananan yang ideal dan perananan yang 

sebenarnya adalah memang perananan yang dikehendaki dan diharapkan oleh 

hukum ditetapkan oleh hukum ditetapkan oleh Undang-Undang. Sedangkan 

peranan yang dianggap diri sendiri dan peranan yang sebenarnya telah dilakukan 

peranan yang mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan 

kenyataan yang ada. 

 

Berdasarkan teori tersebut Soerjono Soekanto mengambil pengertian bahwa: 

1. Perananan yang ditetapkan sebelumnya disebut sebagai perananan normatif, 

dalam penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum 

yang bersumber pada substansi (substansi of the criminal law) 

2. Perananan ideal dapat diterjemahkan sebagai perananan yang diharapkan 

dilakukan oleh pemegang perananan tersebut 

3. Interaksi kedua perananan yang telah diuraikan diatas, akan membentuk 

perananan yang faktual yang dimiliki satuan Lembaga Bantuan Hukum. 

 

Peranan yang sebenarnya dilakukan dinamakan role performance atau role 

playing.
29

 Peranan dalam hal ini adalah tindakan atau perbuatan yang diharapkan 

oleh seseorang atau kelompok kepada seseorang atau kelompok yang berdasarkan 

kedudukannya dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap lingkungan tersebut.  

                                                           
28

 Soerjono soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: CV. 

Rajawali, 1983, hlm. 13 
29

 Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: PT.Balai Pustaka, 1995, hlm 

751 
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Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa peranan merupakan seperangkat 

norma atau aturan yang berisi kewajiban yang dimiliki oleh seseorang dalam 

menjalankan dan melaksanakan tugas serta kedudukannya pada tingkat sosial 

masyarakat. Perananan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan 

posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat 

merupakan unsur statis yang menunjukkan tepat individu dalam masyarakat. 

Perananan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai 

suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta 

menjalankan suatu perananan. Berkaitan dengan peneliatian ini, maka perananan 

yang dimaksud yaitu Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam menjalankan 

tugas, fungsi dan kewajibannya. Khususnya dalam proses perkara anak dibawah 

umur dalam penelitian ini.  

 

2. Pengertian Bantuan Hukum 

Bantuan Hukum (legal aid) mempunyai beragam definisi. Di Indonesia, 

Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum merumuskan ”Bantuan Hukum ialah 

jasa pemberi nasihat hukum diluar Pengadilan dan atau bertindak baik sebagai 

pembela diri seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana dimuka Pengadilan.  

 

Adnan Buyung Nasution, dalam sebuah makalahnya tahun 1980, menyatakan 

bahwa bantuan hukum pada hakikatnya adalah program yang tidak hanya 

merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada 

perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang 

lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh 

karna itu bantuan hukum bukanlah masalah sederhana. Ia merupakan rangkaian 
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tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik,ekonomi, 

dan sosial (poleksos) yang sarat dengan penindasan.
30

 

 

Bantuan Hukum diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan masyarakat 

yang tidak mampu dibidang hukum. Menurut Adnan Buyung Nasution dijelaskan 

bahwa definisi tersebut memiliki 3 aspek yang saling berkaitan yaitu: 

a. Aspek perumusan aturan-aturan hukum. 

b. Aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan 

tersebut agar ditaati, dan dipatuhi. 

c. Aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan tersebut dipahami.
31

 

 

M Yahya Harahap menyatakan bahwa di negara-negara barat pada umumnya 

mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda dalam pengertian bantuan hukum 

yaitu: 

1. Legal aid 

Bantuan hukum, sistem nasional yang diatur secara lokal dimana bantuan hukum 

ditujukan bagi mereka yang kurang keuangannya dan tidak mampu membayar 

penasehat hukum pribadi. Dari pengertian ini jelas bahwa bantuan hukum yang 

dapat membantu mereka yang tidak mampu menyewa jasa penasehat hukum. 

Jadi Legal Aid berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang 

terlibat dalam suatu kasus atau perkara dimana dalam hal ini: 

a. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma; 

b. Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak 

mampu dalam lapisan masyarakat miskin; 

                                                           
30

 Frans hendra winarta, 2009,Probono Publico (hak konstitusional fakir miskin untuk memperoleh 

bantuan hukum Jakarta, hlm.21 
31

 Adnan Buyung Nasution, 1982, Bantuan Hukum di Indonesia, cetakan Kedua LP3ES, Jakarta, 

hlm. 95. 
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c. Degan demikian motivasi utama dalam konsep legal aid adalah menegakkan 

hukum dengan jalan berbeda kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang 

tidak punya dan buta hukum. 

 

2. Legal Assistance 

Pengertian legal assistance menjelaskan makna dan tujuan dari bantuan hukum 

lebih luas dari legal aid. Legal assistance lebih memaparkan profesi dari 

penasehat hukum sebagai ahli hukum, sehingga dalam pengertian itu sebagai ahli 

hukum, legal assistance dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja 

tanpa terkecuali. Artinya, keahlian seorang ahli hukum dalam memberikan 

bantuan hukum tersebut tidak terbatas pada masyarakat miskin saja, tetapi juga 

bagi yang mampu membayar prestasi. 

 

3. Legal Service 

dalam bahasa indonesia dapat diterjemahkan dengan pelayanan hukum, namun 

pada umumnya lebih cenderung memberikan pengertian yang lebih luas kepada 

konsep dan makna legal service dibandingkan dengan konsep dan tujuan legal 

aid atau legal assistance. Karena pada konsep dan ide legal service terkandung 

makna dan tujuan, yakni: 

a. Memberikan bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya 

bertujuan menghapus kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan 

dan pemberian jasa bantuan hukum antara rakyat miskin dan yang 

berpenghasilan kecil dengan masyarakat yyang menguasai sumber dana dan 

posisi kekuasaan. 
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b. Pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang 

memerlukan dapat diwujudkan keberadaan hukum itu sendiri oleh aparat 

penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan 

hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dengan 

yang miskin. 

c. Menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum 

kepada setiap orang, legal service didalam operasionalnya lebih cenderung 

untuk menyelesaikan.
32

 

 

Beberapa definisi bantuan hukum (legal aid) diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir 

miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik diluar maupun 

didalam pengadilan secara Pidana, Perdata, dan Tata Usaha Negara dari seseorang 

yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta 

hak asasi manusia. 

 

Perkara pidana pemberi bantuan hukum disebut juga penasehat hukum, ia dapat 

seorang Advokat, Pengacara ataupun orang-orang yang secara insidentil dapat 

memberikan bantuan hukum. 

 

KUHP pada Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum, pengertian bantuan 

hukum dirumuskan pada Pasal 1 butir a, sebagai berikut: 

“Bantuan Hukum ialah jasa pemberi bantuan hukum dengan bertindak baik 

sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun 

sebagai kuasa dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata 

                                                           
32

 http:hukum.kompasiana.com/2015/08/06/mengurai-uu-bantuan-hukum-1-482891.html (Diakses 

pada 22 juli 2015, pukul 15:42 WIB)   
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atau tata usaha negara di muka pengadilan dan atau memberi nasehat hukum 

diluar pengadilan”. 

 

Selanjutnya butir b merumuskan: 

“Pemberi Bantuan Hukum adalah mereka yang menjalankan pekerjaan memberi 

bantuan hukum , baik sebagai mata pencaharian pokok maupun tidak” 

 

Berdasarkan praktek dipengadilan, bantuan hukum dapat dibedakan antara legal 

aid, yaitu bantuan hukum yang diberikan khusus secara prodeo atau cuma-cuma 

dan legal assisances yaitu bantuan hukum yang diberikan kepada orang yang 

mampu membayar jasa si pemberi bantuan hukum. 

 

Melihat pengertian diatas maka peranan Lembaga Bantuan Hukum sangat-sangat 

dibutuhkan bagi masyarakat miskin dalam hal penyelsaian dan pendampingan, 

layanan hukum yang dapat diberikan mencakup layanan bantuan hukum litigasi 

dan nonlitigasi. 

1. Pengertian Litigasi  

Istilah Litigasi dalam Bahasa Inggris “Litigation” artinya proses pengadilan, 

sehingga litigasi adalah proses penyelesaian perkara melalui pengadilan, yang 

dijalankan oleh pemberi bantuan hukum terhadap para pencari keadilan, dalam 

rangka mempertahankan hak dan kepentingannya. Bantuan hukum meliputi 

bantuan hukum dalam perkara pidana yang menempatkan pemberi bantuan 

hukum sebatas mendampingi tersangka/terdakwadan mengadakan berdasarkan 

tata cara dan prosedur hukum yang ada, baik menyangkut pembelaan, proses 
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penyelesaian perkara, dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara 

adalah pengadilan.
33

 

 

2. Pengertian Non litigasi 

Non Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses Peradilan, 

tujuannya adalah memberikan bantuan dan nasehat hukum dalam rangka 

mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan dan perbedaan, 

serta mengantisipasi adanya masalah-masalah hukum yang timbul. 

 

Adapun cara penyelesaian sengketa alternative menurut Undang-Undang Nomor 

30 tahun 1999 adalah: 

a. Negosiasi 

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa dimana antara dua orang atau lebih 

para pihak yang mempunyai hal atau bersengketa saling melakukan kompromi 

atau tawar menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal atau sengketa 

untuk mencapai kesepakatan  

 

Pihak yang melakukan negosiasi disebut negosiator, sebagai seorang yang 

dianggap bisa melakukan negosiasi. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan negosiasi, diantaranya: 

1. Memahami tujuan yang ingin di capai 

2. Menguasai materi negosiasi 

3. Mengetahui tujuan negosiasi 

4. Menguasai keterampilan tehnis negosiasi, didalamnya menyangkut 

keterampilan komunikasi. 

                                                           
33
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b. Mediasi 

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar peradilan yang kurang lebih 

hampir sama dengan negosiasi. Bedanya adalah terdapat pihak ketiga yang netral 

dan berfungsi sebagai penengah atau memfasilitasi mediasi tersebut yang biasa 

disebut mediator. Pihak ketiga tersebut hanya boleh memberikan saran-saran yang 

bersifat sugestif, karena pada dasarnya yang memutuskan untuk mengakhiri 

sengketa adalah para pihak. Pihak ketiga tersebut juga harus netral sehingga dapat 

memberikan saran-saran yang objektif dan tidak terkesan memihak salah satu 

pihak. Mediasi merupakan prosedur wajib dalam proses pemeriksaan perkara 

perdata, bahkan dalam arbitrase sekalipun dimana hakim atau arbiter wajib 

memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dan jika mediasi tersebut 

gagal barulah pemeriksaan perkara dilanjutkan. Tidak semua orang bisa menjadi 

mediator professional karena untuk dapat menjadi mediator dibutuhkan semacam 

sertifikasi khusus. 

 

c. Arbitrasi 

Arbitrase adalah suatu proses penyelesaian perselisihan yang merupakan bentuk 

tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang dimana salah satu pihak atau 

lebih menyerahkan sengketanya dengan satu pihak atau lebih kepada satu orang 

arbitrer ahli yang Profesional yang bertindak sebagai hakim atau peradilan yang 

menerapkan tata cara hukum Negara yang berlaku sehingga disepakati bersama 

oleh para pihak untuk sampai pada putusan terakhir dan mengikat.
34

 

 

 

                                                           
34
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3. Dasar Hukum Bantuan Hukum.  

a. Undang-Undang Dasar 1945  

Undang-Undang Dasar sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat 1 yaitu: 

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan Pemerintahan 

itu dengan tidak ada kecualinya” dalam Pasal 27 Ayat 1 hubungannya dengan 

bantuan hukum adalah hak dari setiap warga negara untum memperoleh 

persamaan kedudukan dalam bidang hukum, yaitu berupa kesempatan yang sama 

guna mendapatkan bantuan hukum baik di dalam maupun luar persidangan. 

 

b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum  

Masalah mengenai bantuan hukum terdapat dalam bab empat syarat dan tata cara 

pemberian bantuan hukum pada Pasal 14 Ayat (1) dan (2), hubungan pasal 

tersebut dengan bantuan adalah menjelaskan tentang persyaratan untuk 

memperoleh bantuan hukum dan tata cara mengajukan permohonan baik secara 

lisan maupun tertulis.  

 

c. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia  

Penjelasan tentang bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu terdapat 

dalam Pasal 18. Hubungan Pasal tersebut dengan bantuan hukum adalah 

seseorang yang diperiksa berhak mandapatkan bantuan hukum sejak saat 

penyidikan sampai nadanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap.  

 

 

 



31 

4. PP No 83 Tahun Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum 

Secara Cuma-Cuma 

 

Penjelasan tentang antuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu terdapat 

dalam Pasal 2,3,5,10, dan 12. Hubungan Pasal 2 dengan bantuan hukum adalah 

bahwasanya advokat diharuskan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-

cuma kepada lapisan masyarakat pencari keadilan dengan tidak memandang dari 

pangkat, jabatan maupun golongan, ataupun status sosial lainnya yang ada 

didalam masyarakat.  

 

Pasal 3 Ayat (1) dan (2) hubungannya dengan bantuan hukum bahwasanya yang 

dimaksud dengan bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma berlaku 

disetiap tingkatan proses peradilan, baik didalam maupun diluar persidangan. 

 

Pasal 5 hubungannya dengan bantuan hukum adalah suatu permohonan bantuan 

hukum secara cuma-cuma boleh diajukan secara bersama-sama oleh pencari 

keadilan apabila terdapat kepentingan yang sama dalam suatu persoalan hukum.  

 

Pasal 10 hubungannya dengan bantuan hukum adalah advokat dalam memberikan 

bantuan hukum secara cuma-cuma harus memberikan perlakuan yang sama 

dengan pemberian bantuan hukum yang dilakukan dengan pembayaran atau 

honorarium.  

 

Pasal 12 Ayat (1) dan (2) hubungannya dengan bantuan hukum adalah advokat 

dilarang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma, dan apabila 

terjadi penolakan permohonan pemberian bantuan hukum, maka permohonan 

dapat mengajukan keberatan kepada organisasi advokat atau Lembaga Bantuan 

Hukum yang bersangkutan.  
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B. Sejarah Bantuan Hukum Bandar Lampung 

 

Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung didirikan atas gagasan yang diajukan 

Adnan Buyung Nasution dalam Kongres PERADIN III tahun 1969. Gagasan 

tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Persatuan Advokat 

Indonesia (PERADIN) melalui Surat Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 

26 Oktober 1970, yang isi penetapan Pendirian Lembaga Bantuan Hukum/ 

Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970. Setelah 

beroperasi selama satu dasawarsa, pada tanggal 13 Maret 1980 status hukum 

Lembaga Bantuan Hukum ditingkatkan menjadi Yayasan Lembaga Bantuan 

Hukum Indonesia (YLBHI).
35

 

 

Perjalanan YLBHI, berkembang menjadi 15 Kantor Cabang dan Pos-Pos yang 

tersebar dari Aceh hingga Papua. Di Lampung dibentuk Project base Lembaga 

Bantuan Hukum Bandar Lampung pada tahun 1994 untuk menangani kasus 

Penggusuran Tanah di Pulau Panggung dan Menggala. Pada tanggal 22 Desember 

1994 Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengirim 

surat pemberitahuan ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan Nomor Surat 

843/SKYLBHI /XII/94 tentang telah membuka Perwakilan (Pos) Bantuan Hukum 

Lampung yang beralamat Jl. Hayam Wuruk No 68 Lk VI Kebon Jeruk Bandar 

Lampung, Pada tanggal 23 Februari 1995 pengajuan pendaftaran di Pengadilan 

Tinggi Tanjung Karang secara resmi diajukan oleh sdr. Dedi Mawardi, SH 

sebagai Direktur dan Abi Hasan Mu’an, SH sebagai Kepala Operasional Lembaga 

                                                           
35

 LBH Bandar Lampung. Catatan Akhir Tahun tentang Hak Asasi Manusia, Bandar 

Lampung,hlm. 1 
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Bantuan Hukum Bandar Lampung, yang ditanda tangani Bpk. Hi. Djaelani, SH. 

Jabatan Hakim Tinggi Penasehat Hukum.  

 

Lembaga bantuan hukum Bandar Lampung telah berdiri selama 20 Tahun, 

lembaga bantuan hukum bandar lampung adalah lembaga yang menfokuskan diri 

menangani issue Penegakan demokrasi dan promosi Hak Asasi Manusia. Dalam 

melaksanakan aktivitasnya lembaga bantuan hukum bandar lampung tidak 

dipisahkan dari dinamika usaha-usaha advokasi hak asasi manusia dan perjuangan 

demokrasi. Usaha-usaha advokasi hak asasi manusia dan perjuangan demokrasi 

yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum bandar lampung ternyata mampu 

membangun dan mengembangkan advokasinya ke arah yang lebih strategis bagi 

proses upaya untuk mewujudkan tatanan sosial yang lebih adil dengan Pola 

Pemberian Bantuan Hukum Struktural (BHS). 

 

Bantuan hukum struktural merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan 

kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang 

menuju ke arah yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya 

menjamin persamaan kedudukan baik di lapangan politik maupun ekonomi.  

 

Pilihan Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung untuk lebih memfokuskan 

diri pada usaha-usaha dalam pembelaan kelompok-kelompok masyarakat yang 

tidak mampu, telah memungkinkan lembaga bantuan hukum bandar lampung 

untuk mendorong munculnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak 

asasi manusia dan demokrasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
36
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Harus dipahami bahwa, bantuan hukum merupakan Hak konstitusional, Pasal 34 

Ayat (1) UUD 1945 menjamin bahwa fakir miskin dan anak terlentar dipelihara 

oleh Negara. Seharusnya dimaknai bahwa Negara mengakui adanya Hak 

Ekonomi, Sosial, Budaya, sipil dan Politik para fakir miskin. Dengan demikian 

maka, mereka juga berhak atas bantuan hukum baik didalam maupun diluar 

persidangan. Selanjutnya, Jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum juga 

dijamin dalam Pasal 27 Ayat (1) dimana setiap warga negara bersamaan 

kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi 

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Setiap orang berhak 

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

perlakuan hukum yang sama dihadapan hukum. 

 

Pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 

hukum, setidaknya Pengetahuan Masyarakat akan Haknya mendapat bantuan 

hukum secara keseluruhan meningkat.  

 

Hak atas bantuan hukum wajib diberikan khususnya untuk pidana tertentu, 

Pertama, jika sangkaan atau dakwaan dengan pidana mati atau hukuman penjara 

lima belas tahun lebih. Kedua, kewajiban dari pejabat yang bersangkutan 

menunjuk penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu 

menyediakan Penasehat Hukum sendiri atau ancaman hukuman penjara selama 

lima tahun atau lebih. Ketiga, advokat ditunjuk pejabat untuk memberi bantuan 

hukum cuma-cuma, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2003 tentang Advokat. 
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Sumber pendanaan Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung berasal dari 

donatur, baik secara individual maupun organisasi, baik yang berada di dalam 

negeri dan di luar negeri dengan syarat dan prasyarat yang cukup jelas. Lembaga 

Bantuan Hukum Bandar Lampung juga menerima sumbangan insidentil dari 

masyarakat, serta bantuan dana dari pihak lain dengan cara tidak mengikat 

kedua belah pihak, serta tidak bertentangan dengan visi dan misi Lembaga 

Bantuam Hukum Bandar Lampung. Seluruh pendanaan dapat dipertanggung 

jawabkan kepada seluruh komponen Lembaga Bantuan Hukum Bandar 

Lampung. 

 

Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung bersama Lembaga Bantuan Hukum 

Kantor lainya sudah mendapatkan Bantuan dari APBN dalam Pemberian Bantuan 

Hukum yang dilakukan oleh BPHN dengan Akreditasi C. Menindaklanjuti 

Undang-Undang Bantuan Hukum, maka pada Tahun 2013 Lembaga Bantuan 

Hukum Bandar Lampung telah menginisiasi Perda Bantuan Hukum.
37

 Yang saat 

ini telah masuk dalam Prolegda DPRD Provinsi dan tengah menunggu Raperda 

tersebut disahkan melalui Paripurna DPRD Provinsi Lampung, dan begitu pula 

dengan peluang-peluang program donor, harapanya YLBHI mampu mengajak dan 

membimbing lembaga bantuan hukum bandar lampung bersama seperti lembaga 

bantuan hukum kantor Lainya untuk bisa bersama mengakses jaringan tersebut. 

 

Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung mempunyai jaringan organisasi 

kerakyatan yang mana seluruh advokasian Lembaga Bantuan Hukum Bandar 
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 Inisiansi Perda Bantuan Hukum ini terkait dengan diundangkannya UU No. 16 Tahun 2011 

tentang Bantuan Hukum sebagai Payung Hukum daripada pengajuan Perda tersebut. Ini 

merupakan Komitmen LBH Bandar lampung untuk memaksimalkan Pemberian Bantuan Hukum 

Cuma-Cuma (Pro Bono Publico) kepada masyarakat miskis, termajinalkan akibat struktur sosial, 

ekonomi, budaya serta Sipil dan Politik. 
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Lampung tergabung dalam Wadah Dewan Rakyat Lampung yang kerap 

mendukung gerakan dan tekanan dalam kerja-kerja advokasi, kemudian juga 

bagaimana perawatan dan jejearing terhadap media masa yang dibangun sangat 

berpengaruh terhadap kampanye dari seluruh advokasi Lembaga Bantuan Hukum 

Bandar Lampung. 

 

C. Pengertian Anak  

 

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan anak 

adalah keturunan atau manusia yang masih kecil.
38

 Sedangkan dalam Pengertian 

sehari-hari yang dimaksud dengan anak-anak adalah yang belum mencapai usia 

tertentu atau belum kawin, pengertian ini seringkali dipakai sebagai pedoman 

umum.  

 

Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata Hukum Positif 

Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, yang dibawah umur 

atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah 

pengawasan wali.
39

 berdasarkan undang-undang peradilan anak. Anak dalam 

Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) yang 

berbunyi: “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai 

Umur 8 (delapan belas) Tahun dan belum pernah menikah.  
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 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka,1990, Hal.81 
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 Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia ( Teori Praktek dan Permasalahannya), Bandung : 
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D. Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum 

 

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan 

perwujudan dari pemenuhan hak-hak anak dalam konteks sistem peradilan pidana 

anak. hak-hak anak yang menjadi dasar sorotan utama dalam proses ini adalah 

sebagai berikut; sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan 

perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologi, dan kekerasan), 

hak untuk yang dilayani karena penderitaan fisik, mental, dan sosial atau 

penyimpangan perilaku sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, 

penerimaan laporan, pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan, 

penerima laporan, pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan; hak 

untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan 

pengaduan yang diberikan.  

 

Pengertian anak menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 

yang masih dalam kandungan. 

 

Pengertian perlindungan anak di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan dirkriminasi.
40
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 Setyowati irma,Aspek Hukum Perlindungan Anak , Jakarta:Bumi Aksara, 1990, Hlm.  47 
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Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkannya 

perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. 

Bahwa melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, 

bangsa dan negara di masa depan. Pentingnya upaya perlindungan anak demi 

kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu 

keluarga, maupun komunitas yang terbesar yaitu negara. Artinya, dengan 

mengupayakan perlindungan bagi anak komunitas-komunitas tersebut tidak hanya 

telah menegakkan hak-hak anak, tapi juga sekaligus menanam investasi untuk 

kehidupan mereka di masa yang akan datang. Di sini, dapat dikatakan telah terjadi 

simbiosis mutualisme antara keduanya. 

 

Perlindungan Anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang 

memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini 

berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk 

hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan 

dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para 

pelindungnya. 

 

Perlindungan Yuridis atau yang lebih dikenal dengan Perlindungan Hukum. 

Menurut Barda Nawawi Arief adalah upaya perlindungan hukum terhadap 

berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of 

children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan 

anak. 

 

Perlindungan anak diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP (telah 

dicabut dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
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Peradilan Anak). Kemudian, terdapat juga beberapa Pasal yang secara langsung 

atau tidak langsung berkaitan dengan perlindungan anak, yaitu antara lain Pasal 

278, Pasal 283, Pasal 287, Pasal 290, Pasal 297, Pasal 301, Pasal 305, Pasal 308, 

Pasal 341 dan Pasal 356 KUHP. 

 

Selanjutnya, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak yang pada prinsipnya mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. 

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak, pada 

prinsipnya diatur mengenai upaya-upaya untuk mencapai kesejahteraan anak. 

terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yang 

pada prinspnya mengatur mengenai perlindungan terhadap anak sebagai pelaku 

tindak pidana dalam konteks peradilan anak. 

 

Perlindungan Anak yang bersifat Non-yuridis dapat berupa, pengadaan kondisi 

sosial dan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak, kemudian upaya 

peningkatan kesehatan dan gizi anak-anak, serta peningkatan kualitas pendidikan 

melalui berbagai program beasiswa dan pengadaan fasilitas pendidikan yang lebih 

lengkap dan canggih. 

 

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, berbagai upaya perlindungan 

anak tersebut tidak lain diorientasikan sebagai upaya untuk menciptakan 

kesejahteraan anak. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan 

perlindungan tersebut tidak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar 

Perlindungan Anak dalam Konvensi Hak Anak, yaitu: (1) Prinsip-prinsip non-

diskriminasi (non-discrimination); (2) Prinsip Kepentingan terbaik untuk anak 

(the best interest of the child); (3) Prinsip hak-hak anak untuk hidup, bertahan 
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hidup dan pengembangan (the right to life, survival and development); (4) Prinsip 

menghormati pandangan anak (respect to the views of the child). 

 

Hak-hak anak dalam proses penuntutan, meliputi sebgai berikut: menetapkan 

masa tahanan anak Cuma pada sudut pandang urensi pemeriksaan, memuat 

dakwaan yang dimengerti anak, secepatnya melimpahkan perkara kepengadilan, 

melaksanakan ketetapan hakin dengan jiwa dan semangat pembinaan atau 

mengadakan rehabilitasi. Hak-hak anak pada saat pemeriksaan di kejaksaan 

sebagai berikut;hak untuk mendapatkan keringanan masa/waktu penahanan, hak 

untuk mengganti status penahanan dari penahanan Rutan (Rumah Tahanan 

Negara) menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, hak untuk mendapatkan 

perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara, 

hak untuk didampingi oleh penasehat hukum.  

 

Hak-hak anak dari proses persidangan antara lain adalah; hak untuk 

memperoleh pemberitahuan datang kesidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP), 

hak untuk menerima surat pengadilan guna menghadiri sidang pengadilan (Pasal 

164 Ayat (1) KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 

hurub b KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 

53, Pasal 177, Pasal 165 Ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau 

mengajukan saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 Ayat (4) KUHAP).  

 

Hak anak selama persidangan, masih dibedakan lagi dalam kedudukannya 

sebagai pelaku korban dan sebagai saksi. Hak anak selama persidangan dalam 

kedudukannya sebagai pelaku.  
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a. Hak untuk mendapatkan pengenai tata cara persidangan kasusnya  

b. Hak untuk mendapatkan pendampingan dan penasehat selama persidangan  

c. hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan 

mengenai dirinya 

d. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan 

penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja 

e. Hak untuk menyatakan pendapat 

f. Hak untuk memohon mengganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan 

penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan 

berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya 

atau hukum yang diterapkan.  

g. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, 

yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya  

h. hak anak persidangan tertutup dami kepentingannya.
41

 

 

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah; hak untuk 

memperoleh pemberitahuan datang kesidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP), 

hak untuk menerima surat panggilan guna menghadiri sidang pengadilan (Pasal 

146 Ayat (1) KUHAP, hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 

hurub b KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 

53, Pasal 177, Pasal 165 Ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau 

mengajukan saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 Ayat (4) KUHAP) 
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E. Anak dalam Sistem Peradilan Pidana  

 

Anak dalam sistem peradilan atau lebih dikenal dengan sebutan anak berhadapan 

dengan hukum terbagi dalam tiga kategori, yakni anak sebagai pelaku tindak 

pidana (selanjutnya anak berkonflik dengan hukum), anak sebagai korban tindak 

pidana dan anak sebagai saksi suatu tindak pidana. Konvensi hak anak secara 

tegas menjamin perlindungan khusus bagi anak yang berrhadapan dengan hukum 

khususnya anak yang berkonflik dengan hukum, hal ini sebagaimana tertera dalam 

pasal 37 dan 40 konvensi hak anak.
42

 

 

Anak sebagai salah satu kelompok yang rentan, penting mendapatkan 

perlindungan khusus saat mereka berhadapan dengan hukum. Anak yang menjadi 

tersangka atau terdakwa rentan mengalami penyiksaan dan perlakuan salah dari 

aparat penegak hukum. Selain itu anak juga rentan akan stigmatisasi anak nakal 

dari masyaraka. Akibat stigmatisasi tersebut, anak cenderung dikucilkan dari 

lingkungannya. Hal tersebut memiliki dampak besar bagi perkembangan anak 

secara psikis.  

 

Untuk menghindari dampak buruk dari peradilan pidana, maka diciptakanlah 

perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan 

khusus diberikan dalam setiap tahapan dalam proses hukum dan dalam bentuk-

bentuk tindakan sebagai berikut:  

1. Proses Penangkapan dan Penahanan  

Penangkapan dan penahana terhadap anak hanya dapat dilakukan dalam 

kondisi yang sangat terpaksan dan merupakan upaya yang paling akhir 
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(ultimum remedium) dan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Aturan ini 

diakui dalam berbagai sumber hukum, antara lain: pasal 37 huruf b Konvensi 

Hak Anak, Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang 

Perlindungan Anak.  

 

Penahanan sebagai upaya yang paling akhir hanya dapat dilakukan oleh aparat 

penegak hukum jika penahanan tersebut sejalan dengan prinsip kepentingan 

terbaik anak. Untuk menjamin hal tersebut, aparat penegak hukum yang 

melakukan penahanan harus menjelaskan pertimbangan kepentingan terbaik 

anak tersebut dalam surat perintah penahanan.
43

  

 

Apabila polisi melakukan penangkapan, polisi wajib memberitahukan kepada 

anak dan orang tuanya mengenai tuduhan yang di kenakan, hak untuk diam, 

dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum. Jika pada saat di tangkap 

anak tidak bersama orang tua maka penyidik wajib memberitahukan 

penangkapan tersebut kepada orang tua anak tersebut.  

 

Penahanan terhadap anak hanya bisa di tempat yang secara khusus di 

peruntukan bagi anak dan terpisah dari tahanan orang dewasa selain itu, hak 

anak untuk berhubungan dengan orang tuanya melalui surat dan kunjungan 

langsung juga harus di jamin. 

 

2. Bantuan hukum dan Pendampingan dalam Setiap Prosses Pemeriksaan  

Setiap proses pemeriksaan, anak harus mendapatkan bantuan hukum 

pentingnya bantuan hukum dalam sistem pradilan pidana anak terlihat dari 
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kewajiban yang di bebankan pada aparat penegak hukum untuk 

memberitahukan hak ini kepada anak dan orang tua, wali, atau orang tua asuh, 

mengenai hak ini. 

 

Selain bantuan hukum, Konvensi Hak Anak juga mengatur agar Negara 

menjamin setiap anak yang berkonflik dengan hukum memiliki akses terhadap 

bantuan lain yang tepat dalam mempersiapkan dan menyampaikan 

pembelaannya. Bantuan lain tersebut misalnnya pekerja sosial, dengan 

prasyarat bahwa pekerja sosial tersebut selain memiliki pengetahuan dan 

pemahaman yang memadai tentang berbagai aspek hukum pradilan pidana 

anak. Sedemikian penting bantuan-bantuan tersebut hingga di internal 

Kepolisian, terdapat aturan yang mengikat dan wajib di jalankan oleh para 

penyidik untuk menyediakan dan atau penasehat hukum dan atau psikolog 

bagi anak yang di priksa lihat Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan 

atau korban. Bantuan hukum dan bantuan lain tersebut haruslah di priksa 

secara gratis.
44

 

 

Selain kehadiran pengacara dan pekerja social, kehadiran orang tua dalam 

proses pemeriksaan juga menjadi sangat penting. Hal ini sebagai mana di atur 

dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak. 
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3. Perlakuan Khusus Saat Pemeriksaan  

Selain mengenai bantuan hukum, terhadap anak berhadapan berkonflik dengan 

hukum di berikan beberapa perlakuan hukum ketika menjalani pemeriksaan, 

antara lain: 

a. Anak harus di periksa di ruang pelayanan khusus  

b. Pemeriksaan di lakukan oleh aparat penegak hkum yang tidak 

menggunakan seragam atau pakaian dinas 

c. Anak harus di periksa oleh petugas khusus yang terlatih  

d. Identitas anak harus di rahasiakan  

 

4. Laporan Penelitian Kemasyarakatan  

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak secara khusu mengatur tentang peran 

dan tugas dari pembimbing kemasyarakatan. Keberadaan pembimbing 

kemasyarakatan dalam proses penanganan anak berhadapan dengan hukum 

merupakan bagian dari perlindungan khusus sebagaimana di atur dalam Pasal 

64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang 

wajib di sediakan oleh Negara Pasal 56 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 1997 mengatur apa saja yang harus tertuang dalam laporan tersebut, 

yakni:  

a. Data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak. 

b. Kesimpulan anak atau pendapat pembimbing kemasyarakatan 
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2. Diversi  

Diversi adalah proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari 

sistem peradilan pidana ke proses informal seperti pengembalian kepada 

lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau nonpemerintah. Diversi 

bertujuan untung menghindarkan anak berhadapan dengan hukum dari efek 

negatif yang ada selama proses-proses peradilan berlangsung. Mengacu pada 

pasal 40 Konvensi Hak Anak, komite Hak-Hak Anak PBB menekankan 

pentingnya hal sebagi berikut diperhatikan dalam diversi: 

a. Terdapat bukti yang kuat dan kerelaan anak 

Diversi dilakukan jika terdapat bukti kuat bahwa anak melakukan tindak 

pidana yang dituduhkan. Selain itu, anak secara bebas dan sukarela 

mengakui bersalah tanpa adanya intimidasi atau takanan dari pihak 

manapun.  

b. Persetujuan tertulis  

Anak harus sukarela memberikan persetujuan secara tertulis atas proses 

diversi yang hendak ditempuh.  

c. Diversi sebagai hukum positif 

Diversi diadopsi dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan 

Negara pihak dalam konvenan hak-hak anak. Peraturan tersebut memuat 

persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar anak dapat menempuh 

diversi.  
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d. Hak atas bantuan hukum dan bantuan lainnya yang patut 

Anak harus diberi kesempatan untuk mencari bantuan atau bantuan 

lainnya yang patut pada saat hendak mendapatkan tawaran menempuh 

diversi. 

e. Kerahasiaan anak  

Meskipun catatan rahasia terkait diversi dapat disimpan untuk bertujuan 

administratif dan peninjauan, namun tidak dipandang sebagai “catatan 

kriminal” seorang anak.
45
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