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ABSTRAK 

ANALISIS PERBANDINGAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN 

HUKUM KEPADA ORANG MISKIN DALAM PERKARA PIDANA DI 

PROVINSI LAMPUNG 

 

 

Oleh 

KODRI UBAIDILLAH 

Pemberian bantuan hukum adalah instrumen penting dalam Sistem Peradilan 

Pidana karena merupakan bagian dari hak setiap warga negara untuk mendapatkan 

perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Bantuan hukum juga merupakan hak 

konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan 

persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan HAM yang bersifat  non-

derogable rights,  yaitu sebuah  hak  yang  tidak  dapat  dikurangi  dan  tak  dapat 

 ditangguhkan  dalam  kondisi apapun. Tujuan pemberian bantuan hukum adalah 

untuk memberikan pendampingan dan pembelaan kepada tersangka dan 

memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi atau terdakwa sejak 

tahap penyidikan sampai diperoleh putusan pengadilan yang tetap. Pemberian 

bantuan hukum  menghindarkan tersangka atau terdakwa dari perlakuan tidak adil 

dan tindakan sewenang-wenang dari para penegak hukum.  

 

Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah: 1) Bagaimanakah perbandingan 

pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada orang miskin dalam perkara 

pidana di Provinsi Lampung; dan 2) Apakah hambatan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada orang miskin dalam perkara 

pidana di Provinsi Lampung. 

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekaan 

yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan 

data sekunder. Penentuan narasumber ditentukan secara purposive, yaitu dengan 

menunjuk langsung narasumber yang menguasai permasalah dalam penelitian ini. 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian inidilakukan dengan studi pustaka 

(library research)  dan studi lapangan (Field Research). Sedangkan prosedur 

pengolahan data adalah dengan menyeleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi 

data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu  



 

Kodri Ubaidillah 
dengan mendeskripsikan dan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang 

tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah 

dalam membuat kesimpulan dari penelitian. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa  

perbandingan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada orang miskin dalam 

perkara pidana di Provinsi Lampung oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 

Bandar Lampung, Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung 

(BKBH FH UNILA) dan Posbakum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang 

dilakukan dengan membandingkan layanan bantuan hukum yang diberikan, 

mekanisme pemberian bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, pendanaan dan 

landasan pembentukan bantuan hukum masing-masing organisasi bantuan hukum. 

Hasil perbandingan ini menunjukkan terdapat perbedaan dan persamaan 

pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada orang miskin dalam perkara 

pidana di Provinsi Lampung oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar 

Lampung, Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH FH 

UNILA) dan Posbakum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang. Faktor 

penghambat pemberian bantuan hukum adalah faktor hukum itu sendiri, faktor 

penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan 

hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. 

 

 

 

Kata kunci:  Perbandingan, Bantuan Hukum, Orang Miskin, Perkara Pidana 
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MOTO 

“Barang siapa menginginkan kebahagiaan didunia maka haruslah dengan ilmu, 

barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat haruslah dengan ilmu, 

dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan pada keduanya maka haruslah 

dengan ilmu.” 

(HR. Ibn Asakir) 

 

“Tidak ada kesia-siaan yang menguras tubuh kecuali kekhawatiran, dan orang 

yang punya keyakinan pada Tuhan seharusnya merasa malu kalau masih 

mengkhawatirkan sesuatu” 

(Mahatma Gandhi) 

 

“Do what you can do, with whatever you have, where ever you are” 

(Franklin Delano Roosevelt) 

 

“Hidup hanya sekali. sekali hidup, hiduplah yang berarti” 

(Kodri Ubaidillah) 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Para pendiri (founding fathers) Republik Indonesia telah bertekad untuk  

membentuk negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada hukum 

(rechsstaat) dan bukan pada kekuasaan (machsstaaat).
1
 Tekad tersebut secara 

tegas telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan,”Negara Indonesia adalah 

Negara Hukum.” Dalam negara hukum, negara berada sederajat dengan individu 

dan kekuasaan negara dibatasi oleh hak asasi manusia.
2
 Oleh karena itu,  negara 

hukum dan hak asasi manusia memiliki keterkaitan dan hubungan yang sangat 

erat serta tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Menurut Julius 

Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah rechsstaat itu 

mencakup empat elemen penting, yaitu: 

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia 

2. Pembagian Kekuasaan 

3. Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang 

4. Peradilan Tata Usaha Negara
3
 

 

                                                           
1
 Frans Hendra Winarta,  Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, 

Jakarta:  PT. Elex Media Komputindo, 2000,hlm.45. 
2
 Ibid.,hlm.129. 

3
 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, (Ketua Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia dan Ketua Asosiasi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara 

Indonesia,hlm. 2 
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Sebagai negara hukum, peraturan perundang-undangan Indonesia menjamin 

penghargaan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk 

memperoleh keadilan ( access to justice) dan  persamaan di hadapan hukum 

(equity before the law).  Secara konstitusional, hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat 

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 

yang menyatakan, “ Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam 

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kemudian, 

perlindungan hak asasi manusia diatur lebih lanjut dan ditegaskan kembali dalam  

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas 

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

yang sama dihadapan hukum”.   

 

Jaminan kesederajatan bagi setiap manusia juga tercantum dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia No.8 Tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya 

disebut KUHAP).  KUHAP adalah master piece bangsa Indonesia dalam bidang 

hukum
4
. KUHAP memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang 

sangat besar, dengan mengatur secara rinci hak-hak yang dimiliki dan dapat 

diperoleh oleh tersangka dan terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya 

belangsung. Pemberian hak-hak ini juga diikuti dengan pengaturan mengenai 

kewajiban tertentu kepada aparat penegak hukum agar hak-hak tersebut dapat 

terealisasi dalam praktek peradilan pidana di Indonesia.  

 

 

                                                           
4
 Oemar Seno Adji, 1984, KUHP Sekarang,Erlangga,Jakarta hlm.55 
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Disahkannya KUHAP pada tanggal 31 Desember 1981 menimbulkan perubahan 

fundamental terhadap Hukum Acara Pidana yang berlaku. Sebelum dikeluarkan 

dan berlakunya  KUHAP, peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada 

Herziene Inlandsch Reglement (H.I.R), dimana penghormatan terhadap hak asasi 

manusia kurang mendapat perhatian dari sistem hukum pidana di Indonesia. 

Namun, setelah diundangkannya KUHAP pada tanggal 31 Desember 1981, maka 

HIR sebagai satu-satunya landasan hukum bagi proses penyelesaian perkara 

pidana di Indonesia dicabut.  

 

Pada saat berlakunya HIR, diterapkan sistem inkuisitur (inquisitoir)  yang 

menempatkan tersangka sebagai obyek pemeriksaan. Dalam hal ini, tersangka 

seringkali mendapat perlakuan yang tidak layak. Tersangka sering diperlakukan 

dengan kekerasan, penganiayaan, dan tekanan-tekanan hanya untuk memperoleh 

sebuah pengakuan yang dipandang menjadi alat bukti terpenting. Berbeda halnya 

pada masa setelah berlakunya KUHAP. Setelah berlakunya KUHAP, sistem 

pemeriksaan berubah menjadi sistem akusatur (accusatoir). Sistem akusatur 

menempatkan tersangka sebagai subyek pemeriksaan sebagai objek.Pengakuan 

tersangka tidak lagi menjadi hal yang terpenting, karena selain pengakuan 

tersangka, masih diperlukan alat bukti lainnya.  Hal lain yang menjadi perhatian 

adalah mengenai pemberian bantuan hukum pada masa HIR dan setelah 

diberlakukannya KUHAP. 
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Terdapat pembatasan-pembatasan dalam pemberian bantuan hukum  pada masa 

HIR. HIR hanya memperkenankan bantuan hukum kepada terdakwa di hadapan 

proses pemeriksaan persidangan pengadilan. Sedangkan pada proses tingkat 

pemeriksaan dan penyidikan, HIR belum memberi hak untuk mendapat bantuan 

hukum. Dengan demikian, hak-hak tersangka belum terpenuhi. Selain itu, 

“kewajiban” bagi pejabat peradilan untuk menunjuk penasehat hukum, hanya 

terbatas pada tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. Untuk tindak 

pidana yang tidak diancam dengan hukuman mati, tidak ada kewajiban bagi 

pengadilan untuk menunjuk penasihat hukum memberi bantuan hukum kepada 

terdakwa.
5
 Setelah berlakunya KUHAP, pembatasan-pembatasan tersebut tidak 

berlaku lagi.  Pasal 54  KUHAP  menyatakan bahwa,  “Guna kepentingan 

pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari 

seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat 

pemeriksaan”. 

 

Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana 

karena  merupakan bagian dari perlindungan  hak asasi manusia bagi setiap 

individu.  Bantuan hukum adalah hak yang sangat penting yang dimiliki oleh 

tersangka dan terdakwa untuk kepentingan pembelaannya, dan sebagai penjaga 

agar hak-hak yang dimiliki tersangka dan terdakwa terpenuhi dalam peradilan 

pidana. Melalui  pemberian bantuan hukum, diharapkan dapat tercapai peradilan 

pidana yang adil dan tidak memihak (due process of law). Banyaknya insiden 

perlakuan tidak manusiawi, pernyiksaan dan perlakuan yang merendahkan 

                                                           
5
 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan  

dan Penuntutan; Edisi ke dua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 134. 
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martabat manusia terutama orang miskin yang tidak mampu membayar jasa 

hukum dan pembelaan seorang advokat (pensihat hukum) profesional menjadi 

salah satu pendorong masyarakat hukum Indonesia untuk memperjuangkan dan 

mencita-citakan suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi. Dalam 

situasi seperti ini, bantuan hukum diperlukan untuk membela orang miskin agar 

tidak menjadi korban ketidakadilan penegak hukum.  

 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  dengan tegas 

memberikan jaminan secara konstitusional terhadap golongan lemah dan miskin 

yang paling rentan terhadap diskriminasi dan perlakuan tidak adil. Peraturan 

tersebut dinyatakan dalam Pasal 34 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa fakir 

miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dengan demikian, setiap orang 

tanpa terkecuali memiliki hak yang sama dalam memperoleh keadilan dan 

persamaan di hadapan hukum. Penyebutan hak dalam Undang-Undang Dasar 

1945 membawa konsekuensi tertentu, baik terhadap pengkualifikasiannya maupun 

pihak mana yang memiliki kewajiban utama dalam pemenuhannya. Karena 

disebutkan secara resmi dalam konstitusi, maka hak tersebut dikualifkasi sebagai 

hak konstitusional setap warga negara. Sehingga pemegang kewajiiban utama 

dalam pemenuhannya adalah negara.
6
 

 

 

                                                           
6
 Chrisbiantoro, M Nur Sholikin, Satrio Wirataru, Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil 

Pemantauan di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang 

Bantuan Hukum, Jakarta: KontraS, 2014, hlm.1 
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Jaminan terhadap hak dan kewajiban ini ditegaskan dan dijadikan landasan bagi 

pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 

yang kemudian disebut dengan UU Bantuan Hukum. UU BanKum ini menjadi 

salah satu bentuk pelaksanaan hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan 

perlakuan yang sama dihadapan hukum, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab 

negara untuk memberikan bantuan hukum bagi orang miskin.
7
 Selain itu, jaminan 

untuk mendapatkan bantuan hukum telah diatur pula dalam UU No.39/1999 

tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 17,18,19,dan 34. Indonesia juga telah 

meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak  Sipil dan Politik (Kovenan 

Hak-hak Sipol -  International Covenant on Civil and Political Right).Pasal 16 

dan Pasal 26 Konvensi itu menjamin akan persamaan kedudukan di depan hukum 

(equity before the law) dimana semua orang berhak untuk perlindungan dari 

hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, 

jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik berbeda,  nasional atau asal 

muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status yang lain-lainnya.
8
 

 

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan 

perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, sebagai sarana 

pengakuan HAM yang bersifat  non-derogable rights,  yaitu sebuah  hak  yang 

 tidak  dapat  dikurangi  dan  tak  dapat  ditangguhkan  dalam  kondisi apapun . 

Bantuan hukum bukanlah belas kasihan dan diberi oleh negara, melainkan 

merupakan hak asasi manusia setiap individu serta merupakan tanggung jawab 

                                                           
7
 Uli Parulian Sihombing, dkk, Pendidikan Hukum Klinis (Clinical Legal Education) dalam 

Implementasi UU Bantuan Hukum, Jakarta, ILRC, 2014, hlm.2. 
8
YLBHI dan PSHK, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan 

Menyelesaikan Masalah Hukum, Jakarta: YLBHI, 2006, hlm.47. 
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negara untuk melindungi fakir miskin.
9
 Pemberian bantuan hukum juga 

merupakan perwujudan  acces to justice  (akses terhadap keadilan) sebagai 

implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan 

hukum (equity before the law) serta mewujudkan peradilan yang adil (fair trial).  

Dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

terdapat asas yang sangat fundamental dalam arti pentingnya bantuan hukum, 

yaitu: 

1. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun; 

2. Praduga tidak bersalah; 

3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi 

4. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum; 

5. Hak kehadiran terdakwa di muka persidangan; 

6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana; 

7. Peradilan yang terbuka untuk umum; 

8. Penyelenggaraan atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, 

penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang- undang dan 

dilakukan dengan surat perintah tertulis; 

9. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan 

danperdakwaan terhadapnya; 

10. Kewajiban- kewajiban untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya.
10

 

 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 

tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang 

diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima 

bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Peraturan tentang pemberian 

bantuan hukum kepada orang miskin secara cuma-cuma juga terdapat pada  Pasal 

56 KUHAP, yaitu: 

“ Apabila Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang 

diancam dengan, pidana mati, ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, 

atau bagi meeka yangtidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun 

atau lebih tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, maka pejabat yang 

                                                           
9
 Winarta, Frans Hendra,  op.cit., hlm.101. 

10
 http://repository.UNAND.ac.id/Thesis.pdf (Diakses Pada 5 September 2015 pukul 22.10WIB) 

http://repository.unand.ac.id/Thesis.pdf
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berwenang wajib untukmenunukpenasihat hukum bagi mereka dengan 

memberikan bantuannya secara cuma-cuma.”  

 

Menurut Adnan Buyung Nasution bantuan hukum adalah Legal Aid,  yang berarti 

pemberian  jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu 

kasus atau perkara: 

1. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma, 

2. Bantuan jasa dalam legal aid  lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu 

dalam lapisan masyarakat miskin, 

3. Dengan demikian, motivasi utama konsep legal aid  adalah menegakkan 

hukum dengan jalan membela kepentingan hak asasi rakyat kecil yang tak 

punya dan  buta hukum
11

 

 

 

Pemberian bantuan hukum cuma-cuma (pro bono publico)  merupakan hak setiap 

warga negara Indonesia yang harus dipenuhi oleh negara, terutama bagi orang 

miskin yang tidak mampu menghadirkan advokat untuk mendampinginya dalam 

berperkara pada setiap tingkat pemeriksaan. Masyarakat miskin yang menghadapi 

masalah hukum seringkali harus menghadapi kenyataan bahwa kondisi sosial 

politik mereka telah menjadikan mereka tidak dapat mengakses bantuan hukum 

yang mereka butuhkan.  

 

Kemiskinan yang berakibat terhadap rendahnya taraf pendidikan dan pengetahuan 

menjadikan masyarakat tidak sadar akan hak-haknya. Namun, walaupun mereka 

sadar akan  hak-hak ini tidak serta merta menjadikan mereka dapat mendapatkan 

keadilan yang mereka cari. Sistem hukum disediakan negara bagi mereka 

                                                           
11

 Adnan Buyung Nasution, dkk, Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap  

Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan, Jakarta: LBH  

Jakarta, 2007, hlm.13 
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dianggap mahal, tidak mudah diakses dan jauh dari tempat tinggal mereka.
12

 

Ditambah lagi, saat ini hukum dianggap telah dikomersialisasi, sehingga 

masyarakat miskin tidak akan lagi mampu mendapatkan keadilan.
13

 Adanya mafia 

hukum di hampir setiap level instansi hukum ditambah lagi gambaran mengenai 

advokat yang dianggap mahal dengan tarif yang tidak akan mampu dibayar oleh 

masyarakat miskin yang penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari. 

 

Keadaan seperti ini menjadikan orang miskin menderita akibat perlakuan tidak 

adil, disiksa, diinterogasi oleh para penegak hukum dan diadili serta dihukum oleh 

pengadilan secara kejam dan merendahkan martabatnya sebagai manusia. Mereka 

ditahan tanpa proses hukum yang adil (due process of law).
14

 Oleh karena itu, 

disahkannya UU Bantuan Hukum memberikan  dampak yang sangat penting bagi 

penegakan hukum di Indonesia, terutama bagi masyarakat miskin, marjinal dan 

buta hukum ketika mereka dihadapkan dengan pemasalahan hukum. Dengan 

adanya bantuan hukum secara cuma-cuma,  maka orang miskin yang terlibat 

dalam permasalahan hukum akan mendapatkan keringanan untuk memperoleh 

penasihat hukum sehingga hak-haknya dapat terlindungi dan proses pemerikasaan 

perkaranya dapat berlangsung sebagaimana mestinya.  

 

                                                           
12

 Justice for The Poor – The World Bank, Menciptakan Peluang Keadilan, Jakarta: The World 

Bank, 2005,  hlm 85 
13

 Asfinawati, Prolog: Bantuan Hukum Cuma-Cuma dan Komersialisasi, dalam Lembaga Bantuan 

Hukum Jakarta, Bantuan Hukum Akses Masyarakat Miskin dan Marjinal terhadap Keadilan, 

Jakarta: LBH Jakarta, 2007, hlm.vi. 

 
14

 Winarta, Frans Hendra,  op.cit.,hlm.81. 
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Hak memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (access to 

legal counsel) adalah hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk 

memperoleh keadilan bagi semua orang. Menurut Aristoteles: 

“Keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang dan hukum 

mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai pada semua orang. Jika 

ada dua orang bersengketa datang ke hadapan hakim, mereka harus 

diperlakukan sama (audi et alteram partem). Jika orang mampu dapat  dibela 

advokat, maka fakir miskin harus dapat dibela pembela umum secara  cuma-

cuma. Pembelaan ini dilakukan tanpa memperhatikan latar belakang individu 

yang bersangkutan, seperti agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, 

stratasosio-ekonomi, warna kulit, dan gender.”
15

  

 

Dengan adanya penasehat hukum atau advokat, dapat dicegah perlakuan tidak adil 

oleh polisi, jaksa atau hakim dalam proses interogasi, investigasi, pemeriksaan,  

penahanan, peradilan dan hukuman. 

 

Berdasarkan UU Nomor 16 Tentang Bantuan Hukum, pemberi bantuan hukum 

adalah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) atau lembaga bantuan hukum yang 

memberikan layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pemberi bantuan hukum dapat melakukan 

pendampingan bantuan hukum baik secara formil maupun materiil.  Bantuan 

Hukum yang diberikan meliputi masalah hukum Pidana, Perdata dan Tata-Usaha 

Negara, baik secara litigasi maupun non-litigasi.  Penerima Bantuan Hukum 

adalah masyarakat.  

 

                                                           
15

 Frans Hendra Winata,  Pro  Bono  Publico:  Hak  Konstitusional  Fakir  Miskin  Untuk  

Memperoleh Bantuan Hukum, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm. 2. 
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Diterbitkannya  Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)   Nomor 10 Tahun 2010 

tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum 

juga  merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan peraturan 

yang lebih baik mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-

cuma terhadap para pencari keadilan yang tidak mampu. Dalam Pasal 1 SEMA 

No.10 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah 

ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket 

dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum 

untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum,bantuan pembuatan 

dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan  lebih lanjut  

tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang 

bantuan jasa Advokat.  

 

Provinsi Lampung merupakan provinsi yang tergolong memiliki kasus perkara 

pidana cukup tinggi dan jumlah persentase penduduk miskin yang besar. Satu juta 

warga miskin di Provinsi Lampung terancam menjadi korban kesewenangan 

penegak hukum. Ancaman itu muncul karena jumlah advokat atau pengacara 

gratis di provinsi paling selatan di Pulau Sumatera itu tak sebanding dengan 

jumlah warga miskin. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung menyebutkan, 

pada 2013, jumlah warga miskin di Provinsi Lampung mencapai 1,27 juta lebih. 

Sementara itu, jumlah advokat menurut data Persatuan Advokat Indonesia 

(Peradi) Provinsi Lampung, jumlah advokat di Provinsi Lampung hanya 386 

orang. Jumlah ini tentu saja tidak berimbang. Apalagi, domisili para advokat ini 



12 

 

tidak tersebar merata di seluruh kabupaten kota di Provinsi Lampung.
16

Jumlah 

kasus perkara pidana di Provinsi Lampung ditunjukkan pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Jumlah Kasus Perkara Pidana di Provinsi Lampung. 

 

Tahun Jumlah Kasus Perkara Pidana 

2010 4.813 Perkara 

2011 6.052 Perkara 

2012 4383 Perkara 

2013 4812 Perkara 

2014 7.352 Perkara 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015 

 

Tabel 1 menunjukkan jumlah kasus perkara pidana di Provinsi Lampung yang 

mengalami perubahan dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Tahun 2014 jumlah 

kasus perkara pidana meningkat  hingga 7.352 kasus. Sebagian besar korban dari 

kasus perkara  di Provinsi Lampung adalah masyarakat kelompok miskin yang 

tidak mampu menghadirkan advokat untuk mendampinginya dalam berperkara 

pada setiap tingkat pemeriksaan. Hal ini mengakibatkan seorang tersangka atau 

terdakwa menerima suatu putusan pengadilan yang dinilai tidak sesuai dengan 

rasa keadilan. Oleh karena itu, pemberian bantuan hukum cuma-cuma  di Provinsi 

Lampung memiliki peran yang sangat penting yaitu untuk mendampingi kliennya 

sehingga tidak akan diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat dan dan 

diharapkan dapat tercapai keputusan yang mendekati rasa keadilan dari 

pengadilan. 

                                                           
16

 Wahrul Fauzi, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung,  Jumat 13 Maret 

2015, http://m.news.viva.co.id/news/read/601002-kesewenangan-hukum-ancam-sejuta-warga-

miskin-lampung (diakses pada 16 April  2015 jam. 19.06 WIB) 

http://m.news.viva.co.id/news/read/601002-kesewenangan-hukum-ancam-sejuta-warga-miskin-lampung
http://m.news.viva.co.id/news/read/601002-kesewenangan-hukum-ancam-sejuta-warga-miskin-lampung
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Di Provinsi Lampung, terdapat 7 organisasi bantuan hukum yang telah 

terferivikasi dan terakreditasi C oleh BPHN dengan jumlah advokat sebanyak 42 

orang dan jumlah paralegal sebanyak 122 orang seperti terlihat dalam Tabel 2. 

 

Tabel 2.Jumlah Advokat, Paralegal, dan  Daftar Organisasi Bantuan Hukum  

  Provinsi Lampung terferivikasi oleh BPHN. 

 

Nama Organisasi Bantuan Hukum (OBH) 
Jumlah 

Advokat 

Jumlah 

Paralegal 

Lembaga Advokasi Perempuan Damar 1 Orang 35 Orang 

YLBHI LBH Bandar Lampung 9 Orang   11 Orang 

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM 

Indonesia (PBHI) Wilayah Lampung 

4 Orang 10 Orang 

Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum 

SPSI Lampung 

6 Orang 41 Orang 

Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum 

(LKBH) Fiat Yustisia 

6 Orang 6 Orang 

Lembaga Bantuan Kesehatan Negara 

(LKBN) 

13 Orang 8 Orang 

Bantuan Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Lampung (BKBH FH UNILA) 

3 Orang 11 Orang 

Sumber: Laporan Kemajuan Program (LKP) YLBHI-LBH Bandar Lampung,2015 

 

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung  dan Bantuan Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA) merupakan 2 dari 7 

OBH terakreditasi  yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada orang 

miskin di Provinsi Lampung. Selain melalui organisasi bantuan hukum,bantuan 

hukum kepada orang miskin di Provinsi Lampung juga dilakukan oleh Posbakum 

Pengadilan Negeri Kelas IATanjung Karang sebagai bentuk implementasi dari 

SEMA NO.10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. 
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Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Bantuan Hukum Fakultas 

Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA) dan Posbakum Pengadilan 

Negeri Kelas IA Tanjung Karang berkewajiban untuk memberikan bantuan 

hukum kepada orang miskin atau buta hukum di Provinsi Lampung secara cuma-

cuma . Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Bantuan Hukum dijelaskan bahwa 

bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi 

masalah hukum. Area bantuan hukum dalam Pasal 4 ini dapat diberikan meliputi 

kasus-kasus pidana, perdata, dan tata usaha negara.Aktivitas bantuan hukum yang 

diberikan bisa dalam bentuk litigasi dan non-litigasi.
17

 

 

Pemberian bantuan hukum dalam proses perkara pidana adalah suatu kewajiban 

negara yang dalam taraf pemeriksaan pendahuluan diwujudkan dengan 

menentukan bahwa untuk keperluan menyiapkan pembelaan tersangka terutama 

sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan, berhak untuk menunjuk dan 

menghubungi serta meminta bantuan penasihat hukum.  

 

Agar bantuan hukum kepada orang miskin dapat dilaksanakan dengan baik dan 

untuk memenuhi prinsip-prinsip Negara hukum maka  pemerintah menerbitkan  

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang 

mana masalah tentang bantuan hukum di atur tersendiri di dalam Bab XI Pasal 56 

dan Pasal 57, serta pada Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009  Tentang 

Peradilan Umum yang di bahas di Pasal 68B dan Pasal 68C, yang isinya adalah: 

                                                           
17

 Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS), Bantuan Hukum Untuk Semua, Jakarta: Open 

Society Justice Initiative, 2012, hlm. 7. 
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“Setiap orang yang berperkara mendapat bantuan hukum, Negara yang 

menanggung biaya perkara tersebut, pihak yang tidak mampu harus melampirkan 

surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan,  

serta setiap Pengadilan Negeri agar di bentuk pos bantuan hukum kepada para 

pencari  keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum secara 

cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara 

tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.” 

   

 

Berdasarkan uraian  diatas dapat disimpulkan bahwa setiap terdakwa yang  

menjalani  pemeriksaan  di pengadilan  mempuyai hak untuk mendapatkan 

bantuan hukum atau didampingi oleh penasehat hukumnya secara cuma-cuma, 

ukuran untuk ketidakmampuan terdakwa dapat ditentukan berdasarkan surat 

keterangan dari Lurah atau Kepala Desa di tempat tinggal terdakwa.  Namun, 

faktanya di Provinsi Lampung masih sering dijumpai banyak masyarakat yang 

sedang beperkara tidak didampingi atau diberikan bantuan hukum oleh negara.
18

 

Secara sistematis hanya 91 kasus dalam persidangan dalam kurun waktu Juli 2013 

yang diberikan bantuan hukum oleh negara. Padahal di Provinsi Lampung 

setidaknya ada lebih dari 500 perkara yang masuk dalam persidangan dalam 

periode waktu tersebut.
19

 Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian 

bantuan hukum kepada orang miskin di Provinsi Lampung belum optimal. 

 

Berdasarkan latar belakang  tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas 

skripsi  yang berjudul “Analisis Perbandingan Pelaksanaan Pemberian Bantuan 

Hukum Kepada Orang Miskin dalam Perkara Pidana di Provinsi Lampung. 

                                                           
18

 Anggit Nugroho, Kepala Divisi Bantuan Hukum LBH Bandar Lampung, 

http://www.tribunnews.com/regional/2014/01/02/hanya-91-kasus-di-lampung-dapat-bantuan-

hukum (diakses pada 17 April  2015 jam. 16.25 WIB) 
19

 Hanafi Sampurna, Hanya 91 Kasus di Lampung Dapat Bantuan Hukum 

http://www.tribunnews.com/regional/2014/01/02/hanya-91-kasus-di-lampung-dapat-bantuan-

hukum(diakses pada 17 April 2015 jam. 20.19 WIB) 

http://www.tribunnews.com/tag/lampung/
http://www.tribunnews.com/tag/lampung/
http://www.tribunnews.com/regional/2014/01/02/hanya-91-kasus-di-lampung-dapat-bantuan-hukum
http://www.tribunnews.com/regional/2014/01/02/hanya-91-kasus-di-lampung-dapat-bantuan-hukum
http://www.tribunnews.com/regional/2014/01/02/hanya-91-kasus-di-lampung-dapat-bantuan-hukum
http://www.tribunnews.com/regional/2014/01/02/hanya-91-kasus-di-lampung-dapat-bantuan-hukum
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B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Bagaimanakah perbandingan pelaksanaan pemberian bantuan hukum 

kepada orang miskin dalam perkara pidana di Provinsi Lampung ? 

b. Apakah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian bantuan 

hukum kepada orang miskin dalam perkara pidana di Provinsi Lampung ? 

 

2. Ruang Lingkup 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup 

penelitian pada kajian ilmu hukum pidana yang membahas mengenai Analisis 

Perbandingan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Miskin 

dalam Perkara Pidana di Provinsi Lampung. Sedangkan ruang lingkup penelitian 

ini akan dilakukan pada 3 organisasi bantuan hukum yang telah terverifikasi 

dalam memberikan bantuan hukum kepada orang miskin di Provinsi Lampung, 

yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Bantuan Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA) dan Posbakum 

Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang. Penelitian ini dilaksanakan pada 

tahun 2015. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui perbandingan pelaksanaan pemberian bantuan hukum 

kepada orang miskin dalam perkara pidana di Provinsi Lampung. 

b. Untuk mengetahui hambatan  yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian 

bantuan hukum kepada orang miskin dalam perkara pidana di Provinsi 

Lampung. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu 

pengetahuan hukum, khususnya dalam hukum pidana yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pemberian bantuan kepada orang miskin di Provinsi Lampung dan 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan kendala dalam 

pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada orang miskin di Provinsi 

Lampung. 

 

b. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis sekaligus 

memberikan informasi bagi pembaca dan peneliti lain, serta dapat berguna dan 

memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait 
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dengan masalah yang diteliti khususnya tentang pelaksanaan pemberian bantuan 

hukum kepada orang miskin di Provinsi Lampung. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal ini karena batasan dan 

sifat hakikat suatu teori adalah seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan 

proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan 

merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan 

memprediksi gejala itu.
20

 Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang 

merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya 

bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang 

dianggap relevan oleh peneliti.
21

 

 

Menurut G. Guitens Bergoins, study  comparative ataupun perbandingan hukum  

adalah metode perbandingan yang diterapkan dalam ilmu hukum. Istilah 

perbandingan hukum bukanlah suatu ilmu hukum, melainkan hanya suatu metode 

studi, yakni suatu metode yang digunakan untuk meneliti sesuatu, suatu cara 

bekerja, yakni perbandingan. Apabila hukum itu terdiri atas element atupun 

seperangkat peraturan, maka nampak jelas bahwa hukum perbandingan 

(vergelijkende recht) itu tidak ada. Metode untuk membanding-bandingkan aturan 

                                                           
20

 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 

2012, hlm.42. 
21

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2010, hlm.125 . 
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hukum dari berbagai sistem hukum tidak berdampak pada perumusan-perumusan 

ataran yang berdiri sendiri: tidak ada aturan hukum perbandingan.
22

 

 

Studi kompratif atau perbandingan hukum merupakan suatu metode pendekatan 

yang digunakan untuk lebih memahami suatu objek atau masalah yang diteliti. 

Menurut Konrad Zwegert dan Kurt Siehr Studi comparative dalam kajian hukum 

pidana harus dipahami dengan menggunakan metode fungsional, kritis, realistis 

dan tidak dogmatis
23

: 

1. Kritis, karena studi komparatif ataupun perbandingan hukum sekarang 

tidak mementingkan perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan 

dari berbagai tata hukum (legal orders) semat-mata sebagi fakta, akan  

tetapi yang dipentingkan ialah apakah penyelesaian secara hukum ataupun 

sesuatu masalah relevan, dapat dipraktekkan, adil dan kenapa penyelesaian 

demikian. 

2. Realisitis, karena studi komparatif ataupun perbandingan hukum bukan 

saja meneliti perundang-undangan, keputusan peradilan dan doktrin, akan 

tetapi sumua motif nyata menguasai dunia, yaitu yang bersifat etis, 

psikologis, ekonomis dan moti-motif lain yang berasal dari kebijakan 

legislatif.  

3. Tidak dogmatis, karena studi komparatif ataupun perbandingan hukum 

tidak hendak terkekang dalam kelakuan dogma, meskipun dogma 

mempunyai fungsi sistematisasi, akan tetapi dogma dapat mengaburkan 

dan menyerongkan pandangan dalam menemukan “penyelesaian hukum 

yang lebih baik.   

  

Studi komparatif hukum menggunakan pendekatan fungsional, karena akan 

mempertanyakan apakah fungsi suatu norma atau pranata dalam masyarakat 

tertentu, dan apakah dengan demikian fungsi itu dipenuhi dengan baik atau tidak. 

Dengan demikian secara ideal dapat diadakan ramalan, apakah norma itu perlu 

                                                           
22

 Barda Nawawi Arif, 2011, Perbandingan hukum Pidana (edisi revisi), Jakarta:Raja Grafindo, 

Hal. 5 
23 Ibid., Hal 13 
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dipertahankan, dihapus atau diubah.  Menurut Soedarto kegunaan studi 

komparatif hukum mencakup beberapa hal, yaitu
24

: 

1.Unifikasi hukum 

2.Harmonisasi hukum 

3.Mencegah adanya chauvisme hukum nasional 

4.Memahami hukum asing, dan 

5.Pembaharuan hukum 

 

Teori hukum yang digunakan dalam permasalahan keadilan adalah teori keadilan 

yang dikemukakan oleh John Rawls. Menurut John Rawls, perlu ada 

keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana 

ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan itulah disebut dengan keadilan.
25

 

John Rawls menyatakan kebutuhan-kebutuhan pokok meliputi hak-hak dasar, 

kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan,  pendapatan, dan kesejahteraan, 

selanjutnya, jika diterapkan pada fakta struktur  dasar masyarakat, prinsip-prinsip 

keadilan harus mengerjakan dua hal :  

1. Prinsip keadilan harus memberi penilaian konkret tentang adil tidaknya 

institusi-institusi dan praktik-praktik institusional. 

2. Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam 

memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi 

ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.   

 

 

Prinsip-prinsip inilah yang sangat terkait dengan implementasi bantuan hukum 

bagi orang atau kelompok orang miskin dalam perkara pidana demi 

terselenggaranya proses hukum yang adil (due process of law). Prinsip perbedaan 

(difference principle) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the 

principle of  fair equality of opportunity)  dalam pelaksanaannya, menunjukkan 

                                                           
24

 Ramli Atmasasmita, 1996, Perbandingan Hukum Pidana, Bandung, Fikahati Aneska, Hlm. 16 
25

 Darji Darmodiharjo dan Sidartha, Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana  

Filsafat Hukum Indonesia), Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm. 161. 
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bahwa sesuai dengan prinsip ini, untuk mencapai keadilan maka perlu dibentuk 

perundang-undangan yang memberikan hak bantuan hukum bagi orang atau 

kelompok orang miskin. 

 

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada orang miskin dapat dikaji 

menggunakan teori bekerjanya hukum atau berlakunya hukum dari Robert 

B.Seidman. Teori bekerjanya hukum atau berlakunya hukum dari Robert 

B.Seidman dapat digunakan dalam mengkaji proses pengimplementasian dan 

pelaksanaan   hukum. Ada empat proposisi yang menggambarkan teori bekerjanya 

hukum atau berlakunya hukum dari Robert B. Seidman, yakni :  

1. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seseorang 

pemegang peran (Role Occupant) itu diharapkan bertindak. 

2. Bagaimana seseorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu 

respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan 

yang ditujukan kepada mereka sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga 

pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan politik, sosila,dan lain-

lainnya mengenai dirinya. 

3. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon 

terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-

peraturan yang ditujukan kepada mereka sanksi-sanksinya, keseluruhan   

kompleks kekuatan-kekuatan politik, sosial, dan lain-lainnya mengenai 

diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran. 

4. Bagaimana peran pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan 

fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-

sanksinya, politik, ideologis, dan lain-lainnya mengenai  diri mereka serta 

umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.
26

 

 

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 

Bandar Lampung, Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung 

(BKBH FH UNILA) dan Posbakum Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang 

                                                           
26

 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 

2012, hlm.4 



22 

 

kepada orang miskin dalam perkara pidana di Provinsi Lampung tidak terlepas 

dari berbagai kendala dan hambatan. Hal ini sesuai dengan konsep yang 

dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dimana masalah pokok penegakan hukum 

sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-

faktor yang mempengaruhi  penegakan hukum adalah:  

1. Faktor hukumnya sendiri, hukum yang dibahas ini akan dibatasi pada 

undang-undangnya saja;  

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum;  

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;  

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlakuatau 

diterapkan;  

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

 

2. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-

konsep yangakan diteliti. Konsep (concept) adalah kata yang menyatakan 

abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu.
27

 Gejala-gejala ini 

adalah gejala atau istilah yang akan diteliti dan diuraikan dalam karya ilmiah. 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka dibawah ini 

penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam 

memahami penelitian ini. Berdasarkan judul penelitian, istilah yang akan 

diuraikan adalah sebagai berikut: 
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 Ibid., hlm 47-48. 
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a. Analisis  

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan 

sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya sebab-musabab, serta 

duk perkaranya.
28

 

 

b. Perbandingan  

Perbandingan adalah metode pembelajaran membandingkan perbedaan (selisih) 

dan kesamaan (membandingkan dua hal untuk mengetahui persamaan atau 

selisih).
29

 

 

c. Pelaksanaan  

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah 

secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. 

Pengertian pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan 

untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan 

ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa 

yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara 

yang harus dilaksanakan.
30

 

 

 

 

                                                           
28

 Kamus Besar Bahasa Indonesia 
29

 Barda Nawawi Arief. Perbandingan Hukum Pidana. Raja Grafindo.Jakarta 1990. hlm 3 
30

 Ardhiansyah Arifin, Pelaksanaan,http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html 

(diakses pada 18 April 2015 jam 21.06) 
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d. Pemberian  

Pemberian adalah sesuatu yang diberikan atau sesuatu yang didapat dari orang 

lain (karena diberi) baik dari individu, kelompok, lembaga, atau organisasi.
31

 

 

e. Bantuan Hukum  

Bantuan Hukum diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak 

mampu dalam bidang hukum.
32

 Bantuan hukum cuma-cuma merupakan bantuan 

hukum yang diberikan secara gratis tanpa pungutan biaya apapun yang diberikan 

oleh pemberi bantuan hukum kepada masyarakat miskin. 

 

f. Orang miskin  

Orang miskin atau kelompok orang miskin, yaitu yang tidak dapat memenuhi hak 

dasar secara layak dan mandiri seperti: hak atas pangan, sandang, layanan 

kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.
33

 

 

g. Perkara Pidana 

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman 

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan 

tersebut.
34

 

 

 

                                                           
31

 Kamus Besar bahasa Indonesia, http://kbbi.web.id (diakses pada 18 April 2015 jam 21.37) 
32

 Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1988, hlm. 95. 
33

 Implementasi  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang  Bantuan Hukum, hlm 2. 
34

 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 54. 

http://kbbi.web.id/
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h. Provinsi Lampung  

Sebuah provinsi paling selatan di Pulau Sumatera,  yang sebelah utara berbatasan 

dengan Bengkulu dan Sumatera Selatan,  di sebelah barat berbatasan dengan Selat 

Sunda dan di sebelah timur dengan Laut Jawa. Ibukota Provinsi Lampung adalah 

Bandar Lampung. 
35

 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika suatu penulisan bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang 

jelas mengenai pembahasan penelitian yang dapat dilihat dari hubungan antara 

satu bagian dengan bagian lain dari seluruh isi tulisan dari sebuah penelitian. 

Sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut : 

 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini memuat tentang latar belakang penulisan, perumusan permasalahan dan 

ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, serta sistematika penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan pemahaman tentang variabel yang diteliti dalam penelitian 

yang lebih bersifat teoritis tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-

cuma kepada orang miskin dalam perkara pidana di Provinsi Lampung yang 

nantinya dapat digunakan sebagai bahan studiperbandingan antara teori yang 

berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam prak 

                                                           
35

 Lampung, http://id.wikipedia.org/wiki/Lampung (diakses pada 18 April 2015 jam 21.46) 
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III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam 

penulisan skripsi ini yang menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam 

penelitian yang memuat tentang pendekatan masalah, data dan sumber data, 

penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data 

serta analisis data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan 

masalah, yaitu mengenai bagaimanakah pelaksanaan pemberian bantuan hukum 

kepada orang miskin dalam perkara pidana di Provinsi Lampung dan apa saja 

kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan kepada orang miskin 

dalam perkara pidana di Provinsi Lampung. 

 

V. PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa  

saran dari peneliti sehubungan dengan masalah yang dibahas, serta saran-saran 

yang berhubungan dengan penulisan dan permasalahan yang akan dibahas. 

 

 



 

 II. TINJAUAN PUSTAKA  

A. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia 

Konsep bantuan hukum telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Sebenarnya 

bantuan hukum telah dilaksanakan pada masyarakat Eropa sejak zaman Romawi. 

Pada saat itu, bantuan hukum berada dalam bidang moral dan dianggap sebagai 

suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang tanpa 

mengharapkan dan menerima imbalan. Setelah Revolusi Prancis, bantuan hukum 

mulaimenjadibagian dari kegiatan hukum dengan lebih menekankan pada hak 

yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-

kepentingannya dimuka pengadilan,dan hingga awal abad ke-20, bantuan hukum 

ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa dibidang hukum tanpa 

suatu imbalan.
1
  

 

Di Indonesia, bantuan hukum sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada 

masa pra-kolonial, Belanda tidak memberlakukan hukum yang baru, tetapi 

menerapkan kebijaksanaan politik baru. Sejak permulaan, pihak (VOC) 

berketetapan menghormati hukum lokal, cara lain untuk mengatakan bahwa, pada 

umumnya mereka tidak dapat mengesampingkan, kecuali bila kepentingan dagang 

                                                           
1
 Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bandung: 

Mandar Maju, 2009, hlm. 11. 
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jadi taruhan. Hal yang tidak mereka hormati adalah hubungan-hubungan ekonomi 

dan politik yang selamanya merupakan sumber ekonomi lokal. Pada tahun 1900-

an, selama kurun kebijaksanaan politik etis, pembaruan hukum siap dilaksanakan. 

Namun, ditilik dari sudut pandang masyarakat Indonesia, sebagian besar 

perubahan ini hanyalah penghalusan pola yang sudah terbentuk sebelumnya. Pada 

tahun 1848, terjadi perubahan besar dalam sejarah hukum negeri Belanda. 

Berdasarkan atas asas konkordansi, dengan Firman Raja tanggal 16 Mei  1848 No. 

1, perundang-undangan baru di negeri Belanda tersebut juga diberlakukan di 

Indonesia. Peraturan tersebut antara lain peraturan tentang susunan kehakiman 

dan kebijaksanaan peradilan (Reglement of de Regterlijke Organisatic en het 

beleid der Justitie), yang biasa disingkat dengan R.O. Dalam peraturan hukum 

inilah diatur untuk pertama kalinya  “Lembaga Advokat”  sehingga dapat 

diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti yang formal baru mulai di 

Indonesia sekitar pada waktu-waktu tersebut.
2
 

 

Berdasarkan Pasal 163 ayat (1) Indische Staatsregeling (IS), penduduk Indonesia 

dibagi atas 3 golongan yaitu: 

 

1. Golongan Eropa 

Pendefinisian golongan Eropa di depan hukum positif Hindia Belanda disusun 

pada ayat 2. Berdasarkan ayat ini, orang-orang Eropa, dihadapan hukum, adalah 

semua orangBelanda, semua orang non-Belanda yang berasal dari Eropa, semua 

orang Jepang, dan anak sah dari golongan Eropa yang diakui undang-undang.  

                                                           
2
 Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum Suatu hakasasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Jakarta: 

PT.Elex Media Komputindo, 2000,.hlm. 2. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Hindia_Belanda
http://id.wikipedia.org/wiki/Eropa
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
http://id.wikipedia.org/wiki/Belanda
http://id.wikipedia.org/wiki/Jepang
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2. Golongan Indonesia 

Pendefinisan golongan Indonesia ditemukan pada ayat 3. Definisi golongan 

Indonesia dari ayat ini adalah orang-orang Indonesia asli (pribumi) atau golongan 

lain yang meleburkan diri. Golongan lain yang meleburkan diri adalah orang-

orang bukan Indonesia asli, namun menjalani kehidupan meniru kehidupan orang 

pribumi dengan meninggalkan hukum asalnya. Wanita golongan lain yang 

menikah dengan orang Indonesia asli juga termasuk dalam golongan Indonesia 

asli. 

 

3. Golongan Timur Asing 

Perumusan golongan Timur Asing dilakukan secara negatif. Diatur dalam ayat 4, 

orang-orang yang termasuk dalam golongan Timur Asing adalah golongan yang 

bukan termasuk dalam golongan Eropa maupun golongan Indonesia. Ayat ini 

dibuat secara negatif untuk memastikan tidak ada masyarakat yang terlewat dari 

penggolongan.
3
 

 

Penggolongan terhadap masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda 

berdampak pada adanya perbedaan antara golongan yang satu dengan golongan 

yang lain dalam berbagai segi kehidupan, baik dalam segi kehidupan ekonomi, 

sosial dan politik. Dalam berbagai segi kehidupan tersebut, golongan 

Indonesiaatau yang sering disebut dengan golongan Bumiputera (pribumi) 

menempati strata yang paling rendah dibandingkan dengan golongan lainnya. 

 

                                                           
3
Pasal 163 Indische Staatsregeling, http://id.wikipedia.org/wiki/Pasal_163_Indische_Staatsregeling 

9diakses pada 19 April 2015 jam 20.19)  

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Pasal_163_Indische_Staatsregeling


30 
 

Perbedaan itu berimplikasi pada sistem peradilan di Indonesia pada masa   

kolonial Belanda. Pada masa kolonial Hindia Belanda, dikenal adanya 2 sistem 

peradilan. Pertama, hierarki peradilan untuk orang-orang Eropa dan yang 

dipersamakan yang jenjang peradilannya terdiri atas Residentiegerecht untuk 

tingkat pertama, Raad van Justitie untuk tingkat banding, dan Mahkamah Agung  

(Hogerechtshof). Kedua, hierarki peradilan untuk orang-orang Indonesia dan yang  

dipersamakan, yang meliputi:  Districtgerecht,  Regentschapsgerecht, dan 

Landraad. Demikian pula dengan hukum acara yang mengatur masing-masing 

sistem peradilan tersebut berbeda untuk acara pidana maupun acara perdata. 

Untuk Peradilan Eropa berlaku  Reglement op de Rechtsvordering  (Rv) untuk 

acara perdatanya dan  Reglement op de Strafvoerdering  (Sv) untuk acara 

pidananya. Sedangkan bagi Peradilan Indonesia berlaku  Herziene Inlandsch 

Reglement (HIR), baik untuk acara perdata maupun acara pidananya. 

 

Apabila diperbandingkan, maka HIR memuat ketentuan perlindungan terhadap 

kekuasaan pemerintah yang jauh lebih sedikit daripada kitab undang-undang 

untuk orang Eropa. Sebagai contoh, bagi orang-orang Eropa dikenal kewajiban  

legal representation by a lawyer  (verplichte procureur stelling), baik dalam 

perkara perdata maupun perkara pidana. Tampaknya hal ini lebih didasarkan pada 

pertimbangan bahwa mereka telah mengenal lembaga yang bersangkutan di dalam 

kultur hukum mereka di negeri Belanda. Sedangkan tidak demikian halnya yang 

diatur untuk golongan Bumiputera. Pemerintah kolonial tidak menjamin hak fakir 

miskin Bumiputera untuk dibela advokat dan mendapatkan bantuan hukum. 

Kemungkinan untuk mendapatkan pembela atas permohonan terdakwa di muka 
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pengadilan terbatas kepada perkara yang menyebabkan hukuman mati saja 

sepanjang ada advokat atau pembela lain yang bersedia.
4
 

 

Berdasarkan hal tersebut, maka pada masa itu, kebutuhan akan bantuan hukum 

belum dapat dirasakan oleh orang Indonesia sehingga profesi advokat atau 

penasehat hukum yang berasal dari kalangan pribumi tidak berkembang. 

Mayoritas yang menjabat sebagai hakim dan notaris serta para advokat adalah 

orang Belanda. 

 

Pada tahun 1910, bantuan hukum baru dikenal setelah hadirnya para advokat 

Pribumi yang memperoleh gelar  meester in de rechten  dari Belanda. Awalnya, 

pemerintah kolonial tidak mengizinkan pendirian sekolah tinggi hukum di 

Indonesia karena ada kekhawatiran apabila Penduduk Hindia Belanda belajar  

hukum, mereka akan memahami demokrasi, hak asasi manusia, serta negara 

hukum, dan pada akhirnya akan menuntut kemerdekaan. Orang Indonesia yang 

ingin menempuh pendidikan hukum harus mempelajarinya di Belanda seperti di  

Universitas Utrecht dan Universitas Leiden. Barulah pada tahun 1924, Belanda  

mendirikan  Reschtschoogeschool  di Batavia yang kemudian dikenal sebagai  

Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Para Pribumi tersebut, baik yang 

menyelesaikan studinya di Belanda maupun di Batavia merupakan penggerak 

pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia.  

 

                                                           
4
 Frans Hendra Winarta, Op.cit.,hlm.21. 
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Pada masa penjajahan Jepang, belum ada kemajuan mengenai pemberian bantuan 

hukum. Sama seperti pada masa penjajahan kolonial Belanda, pada masa 

pendudukan Jepang terdapat perlakuan hukum yang berbeda-beda antar golongan. 

Untuk golongan Eropa dan Tionghoa diberlakukan Burgerlijk Wetboek (BW) dan 

Wetboek van Kopenbandel (W.v.K), sedangkan untuk golongan Indonesia Asli 

(Pribumi) berlaku hukum adat dan untuk golongan-golongan lainnya berlaku 

hukum yang diperlakukan bagi mereka menurut peraturan terdahulu.   

 

Wetboek van Strafecht (W.v.S) milik pemerintah Belanda umumnyatetap berlaku 

pada masa pendudukan Jepang selain peraturan-peraturan pidana lainnya yang 

dibuat oleh Pemerintahan Pendudukan Jepang. Adapun peraturan-peraturan 

tersebut selain Osamu Gunrei No.1 Tahun 1942 dan Undang-undang Nomor 

Istimewa Tahun 1942 juga termasuk di dalamnya Osamu Seirei No.25 tahun 1944 

tentang Gunsei Keizerei. Isi peraturan ini tentang aturan umum dan khusus dan 

berlaku bagi setiap orang yang melakkan tindak pidana di dalam maupun di luar 

daerah hukum Gunzei Keizeei. Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Jepang ini berlaku, aturan umum W.v.S tetap berlaku juga dan daerah hukumnya 

meliputi wilayah Jawa dan Madura.
5
 Organisasi peradilan pada masa pemerintah 

pendudukan Jepangtidak menunjukkanadanya satu kesatuan. Ada 5 lingkungan 

peradilan yang dikenal pada waktu itu, yaitu Gunritukaigi (Mahkamah Militer), 

Gunsei Hooin (Pengadilan Pemerintah Balatentara),Tihoo Hooin (Pengadilan 

Negeri), Kooto Hooin (Pengadilan Tinggi ), Saikoo Hooin (peradilan Agung), dan 

Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat. 

                                                           
5
 Ibid.,hlm 4-5. 
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Pelaksanaan bantuan hukum dimulai pada era Orde Baru. Bertepatan dengan saat 

berlangsungnya Seminar Hukum Nasional I pada tanggal 14 Maret 1963 di 

Jakarta, tokoh-tokoh advokat sebanyak 14 orang mencetuskan berdirinya suatu 

organisasi advokat yang kemudian dikenal dengan nama Persatuan Advokat 

Indonesia (PAI) dengan ketuanya Mr. Loekman Wiriadinata yang bertugas 

menyelenggarakan dan mempersiapkan suatu kongres nasional para advokat 

Indonesia. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, untuk pertama kalinya secara 

eksplisit diberikan jaminan mengenai hak atas bantuan hukum. Dalam satu bab 

khusus tentang bantuan hukum, terdapat ketentuan-ketentuan bahwa setiap orang 

yang berperkara berhak memperoleh bantuan hukum. Juga ada ketentuan bahwa 

seorang tersangka dalam perkara pidana berhak menghubungi dan meminta 

bantuan penasihat hukum sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan.
6
  

 

Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 1964 diselenggarakan Kongres 

I/Musyawarah Advokat yang berlangsung di Hotel Danau Solo yang dihadiri oleh 

perwakilan-perwakilan advokat se-Indonesia dan kemudian pada tanggal 30 

Agustus 1964 diresmikan berdirinya Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN). 

Salah satu proyek PERADIN adalah pendirian suatu Lembaga Bantuan Hukum. 

Hal ini terealisasi dengan didirikannya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di 

Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1970 di bawah pimpinan  Adnan Buyung 

Nasution yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan PERADIN 

tanggal 26 Oktober 1970 No. 001/Kep/DPP/10/1970, dan mulai berlaku pada  

                                                           
6
 Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bandung: 

Mandar Maju, 2009, hlm. 11. 
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tanggal 28 Oktober 1970. Pada tahun 1979, tidak kurang dari 57 Lembaga 

Bantuan Hukum yang terlibat dalam program pelayanan hukum kepada 

masyarakat miskin dan buta hukum.
7
 Pada tahun 1980, Lembaga Bantuan Hukum 

ini berubah nama menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia 

(YLBHI)
8
. Delapan bulan setelah berdirinya LBH di Jakarta, pengembangan LBH 

di daerah lainnya meningkat, yakni dengan lahirnya Lembaga-Lembaga Bantuan 

Hukum di Medan, Yogyakarta, Solo, dan Palembang. Di samping itu, beberapa 

kota lainnya di daerah-daerah juga mengirimkan utusannya ke LBH di Jakarta 

untuk meninjau dan mempelajari segala sesuatu mengenai LBH di Jakarta dengan 

maksud hendak mendirikan Lembaga Bantuan Hukum di daerahnya. 

 

Selama era reformasi, banyak usaha yang telah dilakukan untuk membentuk suatu 

undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai bantuan hukum. Namun 

kebanyakan ketentuan tentang bantuan hukum diatur dalam suatu undang-undang 

yang tidak secara khusus mengatur mengenai bantuan hukum, seperti  Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

Tentang Kekuasaan Kehakiman, KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2003 Tentang Advokat. Untuk merealisasikan kegiatan bantuan hukum selama 

belum adanya undang-undang yang secara tegas mengatur mengenai bantuan 

hukum, dikeluarkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, selanjutnya 

disebut SEMA, yang pada dasarnya melaksanakan amanat  Pasal 56 dan 57 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 

                                                           
7
 Ibid.,hlm.16. 

8
 Frans Hendra Winarta, Op.cit.,hlm.26. 
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Ketentuan SEMA ini memerintahkan  setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan 

Agama, dan Pengadilan TUN di Indonesia untuk segera membentuk Pos Bantuan 

Hukum, selanjutnya disebut Posbakum, guna memberikan bantuan hukum kepada 

masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis.
9
  Guna melaksanakan amanat 

SEMA, maka sejak tahun 2011 telah dibentuk Pos-Pos Bantuan Hukum di banyak 

Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Pembentukan 

Posbakum tersebut dilakukan secara  bertahap. Pada tahun 2014 terdapat 

tambahan 5 posbakum dari 69 posbakum yang sudah ada sejak tahun 2012 

sehingga jumlah keseluruhan posbakum yang ada di Indonesia adalah 74.
10

 

 

Landasan hukum tentang bantuan hukum di Indonesia diperkuat dengan 

disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 

pada tanggal 2 November 2011 oleh Presiden Susilo Banbang Yudhoyono. 

Disahkannya Undang-Undang Bantuan Hukum ini memberikan tatanan 

prosedural yang tegas dan pasti mengenai pemberian bantuan hukum sehingga 

hak-hak masyarakat miskin lebih terlindungi dan terjamin guna memperoleh 

keadilan di depan hukum (equity before the law). 

 

 

 

 

                                                           
9
 Lampiran 7  Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun  

2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. 
10

 Tahun 2014, Posbakum Bertambah 5 Menjadi 74 http://www.pa-purworejo.go.id/web/tahun-

2014-posbakum-bertambah-5-menjadi-74/ (diakses pada 19 April 2015 jam 21.08) 

 

http://www.pa-purworejo.go.id/web/tahun-2014-posbakum-bertambah-5-menjadi-74/
http://www.pa-purworejo.go.id/web/tahun-2014-posbakum-bertambah-5-menjadi-74/
http://www.pa-purworejo.go.id/web/tahun-2014-posbakum-bertambah-5-menjadi-74/
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B. Pengertian Bantuan Hukum 

Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya 

untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. 
11 Frans 

Hendra Winarta  menyatakan bahwa, bantuan hukum adalah hak dari orang 

miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (pro bono publico) sebagai penjabaran 

persamaan hak di hadapan hukum.
12

  

 

Bedasarkan UU Bantuan Hukum, bantuan hukum adalah jasa hukum yang 

diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima 

Bantuan Hukum. Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI No. 18 Tahun  2003 

Tentang Advokat menyatakan bahwa, “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang 

diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu”. 

Pengertian bantuan hukum juga dapat dilihat dalam  Peraturan Perhimpunan 

Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Berdasarkan Pasal 1 angka 1  

Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, 

menyatakan bahwa, “Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum 

yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi 

pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, 

membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Pencari 

Keadilan yang Tidak Mampu”.   

                                                           
11

 Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Op.cit.hlm.7. 
12

 Frans Hendra Winarta, Op.cit.,hlm.vii. 
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Pengertian bantuan hukum yang agak luas juga pernah disampaikan oleh Kepala 

Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yakni sebagai berikut : “Pendidikan 

klinis sebenarnya tidak hanya terbatas untuk jurusan-jurusan pidana dan perdata 

untuk akhirnya tampil di muka pengadilan, tetapi juga untuk jurusan-jurusan lain 

seperti jurusan hukum tata negara, hukum administrasi pemerintahan, hukum 

internasional dan lain-lain, yang memungkinkan pemberian bantuan hukum di 

luar pengadilan misalnya, dalam soal-soal perumahan di Kantor Urusan 

Perumahan (KUP), bantuan di Imigrasi atau Departemen Kehakiman, bantuan 

hukum kepada seseorang yang menyangkut urusan internasioanl di Departemen 

Luar Negeri, bahkan memberikan bimbingan dan penyuluhan di bidang hukum 

termasuk sasaran bantuan hukum dan lain sebagainya.
13

 Sedangkan pengertian 

bantuan hukum yang lebih sempit juga pernah disampaikan oleh  Jaksa Agung 

Republik Indonesia yang menyatakan bahwa, bantuan hukum adalah pembelaan 

yang diperoleh seseorang terdakwa dari seorang penasehat hukum sewaktu 

perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses 

pemeriksaan perkaranya di muka pengadilan.
14

 

 

Apabila dikaji lebih jauh, pada dasarnya pemopuleran istilah “bantuan hukum” 

adalah  sebagai  terjemahan dari  istilah “legal aid”,  “legal assistance” dan  

“legal service yang dalam praktek keduanya mempunyai orientasi yang agak 

berbeda satu sama lain.Pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah 

yang berbeda, yaitu:  

 

                                                           
13

 Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Op.cit.hlm.9. 
14

 Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Loc.cit. 
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1. Legal aid  

Bantuan hukum, sistem nasional yang diatur secara lokal dimana bantuan 

hukumditunjukan bagi mereka yang kurang keuangannya dan tidak mampu 

membayarpenasehat hukum pribadi. Dari pengertian ini jelas bahwa bantuan 

hukum yangdapat membantu mereka yang tidakmampu menyewa jasa 

penasehat hukum. Jadi legal aid berarti pemberian jasa di bidang hukum 

kepada seseorang yang terlibatdalam 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;  

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. Bagi sementara orang 

kata  legal aid selalu harus dihubungkan dengan orang miskin yang tidak 
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mampu membayar advokat, tetapi bagi sementara orang kata  legal aid  ini 

ditafsirkan sama dengan  legal assistance yang biasanya punya konotasi 

pelayanan hukum atau jasa hukum dari masyarakat advokat kepada masyarakat 

mampu dan tidak mampu.Tafsiran umum yang dianut belakangan ini adalah  

legal aid  sebagai bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.
15

 

 

3. Legal Service  

Clarence J. Diaz memperkenalkan pula istilah “legal service”.  Pada  umumnya  

kebanyakan lebih cendrung memberi pengertian yang lebih luas kepada konsep 

dan makna  legal service dibandingkan dengan konsep dan tujuan  legal aid  

atau legal assistance.  Bila diterjemahkan secara bebas, arti dari  legal service 

adalah pelayanan hukum, sehingga dalam pengertian  legal service, bantuan 

hukum yang dimaksud sebagai gejala bentuk pemberian pelayanan oleh kaum 

profesi hukum kepada khalayak di dalam masyarakat dengan maksud untuk 

menjamin agar tidak ada seorang pun di dalam masyarakat yang terampas 

haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukannya hanya 

oleh karena sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup. Istilah 

legal service ini merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjamin 

agar operasi sistem hukum di dalam kenyataan tidak  akan menjadi 

diskriminatif sebagai adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan dan 

sumber-sumber lainnya yang dikuasai individu-individu di dalam masyarakat. 

Hal ini dapat dilihat pada konsep dan ide  legal service  yang terkandung 

makna dan tujuan sebagai berikut :  

                                                           
15

 M. Yahya Harahap,  Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar 

Grafika,hlm. 334 . 
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a. Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan 

menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan 

pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan 

masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.  

b. Dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang 

memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat 

penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum 

bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin. 

c. Di samping untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada yang di 

berikan hukum kepada setiap orang, legal service di dalam operasionalnya, 

lebih cendrung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan 

menempuh cara perdamaian.
16

 

 

C. Dasar Hukum Bantuan Hukum 

Negara Indonesia telah memberikan jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum. 

Jaminan tersebut ada dalam konstitusi, Undang-Undang, serta peraturan 

pelaksanaannya. Dasar hukum tentang bantuan hukum adalah sebagai berikut: 

 

1. Pancasila 

Pancasila adalah dasar dari segala sumber hukum tertinggi di Indonesia. Setiap 

ketentuan atau peraturan yangberlaku harus sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat 

dalam pancasila. Sila kedua yang menyatakan “Kemanusiaan yang Adil dan 

                                                           
16

 Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Op.cit.hlm.10. 
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Beradab” merupakan bukti bahwa hubungan antar sesama manusia harus 

didasarkan pada rasa kemanusiaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan 

martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan.  

 

Dengan berpegangan pada sila kedua Pancasila, bantuan hukum dan pancasila 

memiliki persamaan dimana setiap manusia harus diperlakukan sama tanpa 

adanya diskriminasi antara golongan kaya maupun miskin, perbedaan agama, ras, 

suku bangsa atau gender. Begitu juga dihadapan hukum,setiap manusia harus 

diperlakukan sama di depan hukum, yakni berhak untuk diperlakukan secara adil 

dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh bantuan hukum. 

 

2. Undang-Undang Dasar 1945 

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUD 1945) menyatakan bahwa, “ Setiap warga negara bersamaan kedudukannya 

di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kemudian, 

dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan “Setiap orang berhak atas 

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

yang sama dihadapan hukum”.  Pasal tersebut dengan jelas berhubungan dengan 

bantuan hukum,dimana setiap warga negara berhak memperoleh persamaan 

kedudukan dalam bidang hukum, yaitu kesempatan untuk mendapatkan bantuan 

hukum baik didalam maupun diluar persidangan.   

 

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 
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UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini menjadi salah satu bentuk 

pelaksanaan hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang 

sama dihadapan hukum, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk 

memberikan bantuan hukum bagi orang miskin. 

 

4. Kovenan Internasional tentang Hak-hak  Sipil dan Politik ( Kovenan Hak-hak 

Sipol -  International Covenant on Civil and Political Right). 

Pasal 16 dan Pasal 26 Konvensi itu menjamin akan persamaan kedudukan di 

depan hukum (equity before the law) dimana semua orang berhak untuk 

perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan 

ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik berbeda,  

nasional atau asal muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status yang lain-

lainnya. 

 

5. Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat 

Penjelasan tentang bantuan hukum bagi orang miskin terdapat dalam BAB IV 

Tentang Bantuan Hukum cuma-cuma seperti yang tercantum dalam Pasal 22 Ayat 

(1) dan (2). Hubungan pasal tersebut dnegan bantuan hukum adalah bahwa 

seorang advokat wajib membeikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada 

pencari keadilan yang tidak mampu,dan diatur lebih lanjut dengan peraturan 

pemerintah. 
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6. Undang-Undang No.48 Tahun  2009 Tentang Kekuasan Kehakiman 

Dasar hukum tentang bantuan hukum dimuat dalam BAB XI Tentang Bantuan 

Hukum pada Pasal 56 dan Pasal 57. Pasal 56 Ayat (1) dan (2) mempunyai 

hubungan dengan bantuan hukum dimana setiap orang yang tersangkut perkara 

berhak memperoleh bantuan hukum,dan negara yang menanggung biaya perkara 

bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Sedangkan pada Pasal 57 Ayat (1),(2) 

dan (3) hubungannya dengan bantuan hukum adalah setiap pengadilan negeri 

harus membentuk pos bantuan hukum agar pencari keadilan yang tidak mampu 

dapat memperoleh bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma pada semua 

tingkat peradilan sampai pada putusan terhadap perkara tersebut telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

7. Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun  1981 Tentang Hukum Acara 

Pidana 

Undang-Undang ini memberikan  perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang 

sangat besar, dengan mengatur secara rinci hak-hak yang dimiliki dan dapat 

diperoleh oleh tersangka dan terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya 

belangsung. Pemberian hak-hak ini juga diikuti dengan pengaturan mengenai 

kewajiban tertentu kepada aparat penegak hukum agar hak-hak tersebut dapat 

terealisasi dalam praktek peradilan pidana di Indonesia. Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang tata cara mendapatkan 

penasehat hukum, yaitu pada Pasal 56 ayat (1) dan (2). 
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8. Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia 

Penjelasan tentan bantuan hukum bagi orang miskin terdapat dalam Pasal 18. 

Pasal 18 menyatakan bahwa seseorang yang diperiksa berhak mendapatkan 

bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan 

yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap, 

 

9. PP No.  83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan 

Hukum Secara Cuma-Cuma 

Dasar hukum tentang bantuan hukum bagi orangmiskin terdapat pada Pasal 2, 3, 

5, 10, dan 12. Dalam Pasal 2, dinyatakan bahwaadvokat diharuskan untuk 

memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada semua lapisan 

masyarakat pencari keadilan dengan tidak memandang dari pangkat, jabatan 

maupun golongan, ataupun status sosial lainnya yang ada dalam masyarakat. 

 

Pasal 3 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa bantuan hukum yang diberikan 

cuma-cuma berlaku disetiap tingkatan proses peradilan, baik di dalam maupun 

diluarpersidangan. Pasal 5 menyatakan bahwa permohonan bantuan hukum secara 

cuma-cuma  boleh diajukan secara bersama-sama oleh para pencari keadilan 

apabila terdapatkepentingan yang sama dalam suatu persoalan hukum. Pasal 10 

menyebutkan bahwa advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-

cuma harus memberikan perlakuan yang sama dengan pemberian bantuan hukum 

yang dilakukan dengan pembayaran atau honorarium. Dan pada Pasal 12 ayat (1) 

dan (2) menyatakan bahwa advokat dilarang menolak permohonan bantuan 

hukum secara cuma-cuma dan apabila terjadi penolakan permohonan pemberian 
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bantuan hukum,maka pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Organisasi 

Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan. 

 

10. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.10 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum. 

Penjelasan mengenai bantuan hukum terdapat dalamPasal 1 angka (1), (2) dan (3). 

Pada Pasal 1 angka 1, penyelengara dan penggunaan anggaran bantuan hukum di 

Lingkungan Peradilan Umum adalah meliputi Pos Bantuan Hukum, Bantuan Jasa 

Advokat, Pembebasan Biaya Perkara, baik Pidana maupun Perdata dan Biaya 

Sidang di Tempat Sidang Tetap. Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa pemohon 

bantuan hukumadalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau 

sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu dan  memiliki kriteria 

miskin sebagaimana ditetapkan oleh Badan PusatStatistik atau penetapan upah 

minimum regional atau program jaring pengaman sosial lainnya. Pasal 1 angka 3 

menyatakan bahwa pos bantuan hukum (Posbakum) adalah  ruang yang 

disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam 

memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum untuk 

kelengkapan administrasi. 

 

11. Keputusan Menteri Kehakiman RI 

Dasar hukum tentang bantuan hukum terdapat dalam Instruksi Menteri 

Kehakiman RI Nomor:M.01-UM.08.10 Tahun 1996 dimana penjelasan mengenai 

bantuan hukum bagi masyarakat miskin terdapat pada setiap ini pasal Keputusan 

Menteri Kehakiman ini 



46 
 

D. Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum  

Pemberi bantuan hukum telah diatur secara yuridis pada Pasal 1 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa 

pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum  atau organisasi 

kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Pasal 8 ayat (1) dan ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan: 

1. Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang 

telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini. 

2. Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a.berbadan hukum; 

b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini; 

c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; 

d. memiliki pengurus; dan 

e. memiliki program Bantuan Hukum. 

 

Berdasarkan peraturan tersebut, maka hanya yang memenuhi syaratlah yang dapat 

memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma. Dalam Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di sebutkan bahwa penerima bantuan hukum 

adalah orang atau kelompok orang miskin, definisi tersebut di jelaskan di dalam 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. dalam Pasal 5 

ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa orang miskin yang menjadi penerima bantuan 

hukum adalah setiap orang  atau kelompok orang miskin yang tidak dapat 

memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri dimana hak dasar sebagaimana 
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dimaksud meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan 

pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. 

 

Koalisi Untuk Bantuan Hukum (KUBAH) dalam Draft Rancangan Undang-

Undang Bantuan Hukum versi KUBAH sebelum Undang-Undang ini ditetapkan 

mengusulkan agar definisi penerima bantuan hukum tidak semata-mata hanya 

diterjemahkan orang yang tidak mampu secara ekonomi, namun juga orang atau 

kelompok yang termarjinalkan karena suatu kebijakan publik; Orang atau 

kelompok yang hak-hak sipil dan politiknya terabaikan; Komunitas masyarakat 

adat; perempuan dan penyandang cacat hingga mereka para korban pelanggaran 

hak-hak dasar seperti penggusuran dan lain-lain.
17

 

 

Pemberian bantuan hukum kepada orang miskin merupakan salah satu cara untuk 

mengurangi jurang keadilan antara yang kaya dan yang miskin. Seringkali orang 

miskin tidak memperoleh keadilan yang seharusnya dan sering mengalami 

kekerasan dan intimidasi dalam proses penyelidikan hingga peradilan karena tidak 

dapat membayar penasehat hukum (advokat). Berdasarkan Pasal 14 Undang-

Undang Bantuan Hukum, terdapat beberapa syarat untuk memperoleh Bantuan 

Hukum. Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya 

identitas pemohon  dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang 

dimohonkan Bantuan Hukum. 

                                                           
17

 Jurnalis Kompasiana, Mengurai UU Bantuan Hukum, 10 Agustus 2014, 

http://hukum.kompasiana.com/2012/08/08/mengurai-uu-bantuan-hukum-3-483692.html, (diakses  

19 April 2015 jam 21.47). 
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b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.  

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

yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum. 

d. Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan 

secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. 

 

E. Tujuan dan Fungsi Pemberian Bantuan Hukum  

Arti dan  tujuan program bantuan hukum berbeda-beda dan berubah-ubah, bukan 

saja dari suatu negara ke negara lainnya, melainkan juga dari satu zaman ke 

zaman lainnya, suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan 

program bantuan hukum telah dilakukan oleh Dr. Mauro Cappeleti, dari penelitian 

ersebut ternyata program bantuan hukum kepada masyarakat miskin telah dimulai  

sejak zaman  Romawi. Dari penelitian tersebut, dinyatakan bahwa tiap zaman arti 

dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu erat 

hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum 

yang berlaku. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa banyak 

faktor yang turut berperan dalam menentukan apa yang sebenarnya menjadi 

tujuan dari pada suatu program bantuan hukum itu sehingga untuk mengetahui 

secara jelas apa sebenarnya yang menjadi tujuan daripada suatu program bantuan 

hukum perlu diketahui bagaimana cita-cita moral yang menguasai suatu 

masyarakat, bagaimana kemauan politik yang dianut, serta falsafah hukum yang 

melandasinya.
18

 

 

                                                           
18

 Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1988, hlm. 4 
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Arti dan tujuan program bantuan hukum di Indonesia  adalah sebagaimana 

tercantum dalam anggaran dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) karena 

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mempunyai tujuan dan ruang lingkup kegiatan 

yang lebih luas dan lebih jelas arahannya sebagai berikut :  

1. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya;  

2. Membidik masyarakat dengan tujuan membutuhkan dan membina kesadaran 

akan hak-hak sebagai subjek hukum;  

3. Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum disegala 

bidang.  

 

Melihat tujuan dari suatu bantuan hukum sebagaimana yang terdapat dalam 

Anggaran Desar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tersebut diketahui bahwa 

tujuan dari bantuan hukum tidak lagi didasarkan semata-mata pada perasaan amal 

dan perikemanusiaan untuk memberikan pelayanan hukum. Sebaliknya pengertian 

lebih luas,  yaitu meningkatkan kesadaran hukum daripada masyarakat sehingga  

mereka akan menyadari hak-hak mereka sebagai manusia dan warga negara 

Indonesia. Bantuan hukum juga berarti berusaha melaksanakan perbaikan-

perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan  rakyat dan mengikuti 

perubahan keadaan meskipun motivasi atau rasional daripada pemberian bantuan 

hukum kepada masyarakat tidak mampu berbeda-beda dari zaman ke zaman, 

namun ada satu hal yang kiranya tidak berubah sehingga menrupakan satu tujuan  

yang sama, yaitu dasar kemanusiaan (humanity). 
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Tujuan Program Bantuan hukum ini terdapat di Pasal 3 Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan tujuan program bantuan hukum ini 

juga berkaitan dengan 2 aspek, yaitu :  

 

1. Aspek Kemanusiaan  

Tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) 

hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan, 

dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan 

proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk 

memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.  

 

2. Aspek Peningkatan Kesadaran Hukum  

Tujuan  aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini 

akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi 

lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terdapat hukum akan tampil melalui 

sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum. 

 

F. Jenis-Jenis Bantuan Hukum 

Pembagian jenis-jenis bantuan hukum sangatberguna untuk dijadikan sebagai 

acuan dalam melakukan penelitian terhadap hubungan antaraberbagai faktor sosial 

untuk menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan tatacara 

pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi pihak-pihak yang berhak menerima 

bantuan hukum, khususnya orang miskin.  
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Schyut, Groenendijkdan Sloot membagi bantuan hukum menjadi lima jenis, yaitu: 

 

1. Bantuan Hukum Preventif (Preventif Rechthulp) 

Yaitu bantuan hukum yang bertujuan memberikan penerangan dan penyuluhan 

hukum kepada masyarakat; 

 

2. Bantuan Hukum Diagnosik (Diagnosic Rechthulp) 

Yaitu bantuan hukum yang bertujuan untuk memberikan bimbingan dan nasehat 

yang biasanya disebut dengan konsultan hukum; 

 

3. Bantuan Hukum Pengendalian Konflik ( Konflick Reguleren De Rechthulp) 

Yaitu bantuan hukum untuk menyelesaikan masalah hukum konkrit sevara aktif 

baik diluarmaupun dimuka persidangan, jenis bantuan hukum ini biasanya 

diberikan khusus bagi masyarakat yang tidak mampu atau miskin; 

 

4. Bantuan Hukum Pembentukan Hukum (Rechtsvomende Rechthulp) 

Adalah bantuan hukum yang mencakup udaha-usaha pemberian masukan atau 

saran yang bertujuan menghasilkan yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas dan 

benar; 
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5. Bantuan Hukum Pembaharuan Hukum ( Rechtverniewwende Rechthulp) 

Yaitu bantuan hukum yang meliputi usaha-usaha untuk mengadakan pembaharuan 

hukum melalui hakim atau pembentuk undang-undang. 

 

Jenis-jenis bantuan hukum yang terdapat di Indonesia adalah: 

1. Bantuan hukum konvensional, merupakan tanggung jawab moral profesional 

advokat, sifatnya indivisual,pasif, terbatas pada pendekatan formal atau 

legal,dan bentuk bantuan hukum berupa pendampingan serta pembelaan di 

pengadilan; 

2. Bantuan hukum konstitusional,adalah bantuan hukum untuk masyarakat miskin 

yang dilakukan dalam kerangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas dari 

sekedar pelayanan hukum di pengadilan. Berorientasi pada perwujudan negara 

hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Bersifat aktif, 

tidak terbatas pada indivisu dan tidak terbatas pada format legal; 

3. Bantuan hukum struktural,dalam hal ini, bantuan hukum bukan merupakan 

sekedar pelembagaan pelayanan hukum untuk simiskin, tetapi merupakan 

sebuah gerakan dan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari 

belenggu struktur politik,ekonomi, sosial, setabudaya yang sarat akan 

penindasan. Masyarakat miskin yang paham tentang pengetahuan dan 

pemahaman kepentingan-kepentingan bersama mereka dan adanya pengertian 

bersama di kalangan masyarakat miskin tentang perlunya kepentingan-

kepentingan mereka yang perlu dilindungi oleh hukum, adanya pengetahuan 

dan pemahaman di kalangan masyarakat miskin tentanghak-hak mereka yang 

telah diakui hukum, dan adanya kecakapan dan kemandirian di kalangan 



53 
 

masyarakat miskin untuk mewujudkan hak-hak dan kepentingan-kepeningan 

meeka dalam masyarakat.
19

 

 

G. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum  

Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum menurut 

Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut: 

 

1. Faktor hukum itu sendiri 

Hukum yang akan dibahas dibatasi pada undang-undangnya saja. Gangguan 

terhadap penegakan bantuan hukum yang berasal dari undang-undang 

kemungkinan disebabkan oleh: 

a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang yang 

mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum; 

b. Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk 

menempatkan undang-undang.; 

c. Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan 

kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya. 

 

2. Faktor penegak hukum 

Secara sosiologis setiap penegakan hukum mempunyai kedudukan dan peranan. 

Permasalahn yang timbul dari faktor penegakan hukum yaitu penerapan peran 

penegakan hukum. Hambatan yang membutuhkan penanggulangan antara lain: 

                                                           
19

 http://www.tanyahukum.com/uncategorized/179/jenis-bantuan-hukum-di-indonesia/ (Diakses 

Pada 5 September pukul 23.17 WIB) 

http://www.tanyahukum.com/uncategorized/179/jenis-bantuan-hukum-di-indonesia/
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a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak 

lain dengan siapa dia berinteraksi; 

b. Tingkat aspirasi yang rendah; 

c. Kegairahan yang sangat terbatasuntuk memikirkan masa depan,sehingga 

sangat sulit untuk membuatsuatu proyeksi; 

d. Belum adanya kemampuan untuk menundapemuasan suatu kebutuhan 

tertentu, terutama kebutuhan material; 

e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan 

konversatisme. 

 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 

Sarana dan fasilitas memiliki peranan penting dalam penegakan hukum. Tanpa 

adanya saran dan fasilitas tersebut, maka penegakan hukum tidak dapat berjalan 

dengan lancardan sesuai dengan tujuan. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup 

sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, 

peralatan yang memadai, kemampuan finansial yang cukup, dan sebagainya. 

 

4. Faktor Masyarakat 

Faktor masyarakat yang berhubungan adalah lingkungan dimana hukum tersebut 

berlaku atau diterapkan. Pendapat masyarakat mengenai hukum turut 

mempengaruhi penegakan hukum dengan kepatuhan hukum.salah satu pendapat 

masyarakat yaitu mengenai arti hukum yang dianggap identik dengan petugas . 

Pendapat tersebut akan menyebabkan masyarakat akan mematuhi hukum jika ada 

petugas yang berjaga. 
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5. Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan adalah hasil karya cipta dan rasa yangdidasarkan pada karsa manusia 

didalam pergaulan hidup. Hukum harus dibuat sesuai dengan kondisi masyarakat 

dan tidak boleh bertentangan dnegan kebudayaan yang hidup di masyarakat. 

Kemajemukan budaya di Indonesia berpengaruh terhadap usaha penegakan 

hukum di Indonesia. Ketentuan yang diatur dalam suatu peraturan perundang-

undangan dapat berlaku bagi suatu daerah, akan tetapi belum tentu bisa 

dilaksanakan di daerah lain. 



 

III. METODE PENELITIAN 

Sebuah penelitian pada dasarnya bertujuan dan berorientasi untuk memecahkan 

masalah. Oleh karena itu, diperlukan cara tertentu atau metode yang dipergunakan 

dalam proses pencapaiannya, sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan.
1
 Metode adalah cara yang dipakai untuk mencapai tujuan. 

Sedangkan penelitian adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 

sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan 

kebenaran, secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Sistematis artinya 

menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau 

cara tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam 

kerangka tertentu.Penelitian ini sangat diperlukan untuk memperoleh data yang 

akurat sehinggadapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang 

ada dan dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya.
2
 Metode penelitian 

merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan 

membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.
3
 

 

 

 

                                                           
1
 YLBHI, Bantuan Hukum Bukan Hak yang Diberi, Jakarta: YLBHI, 2013, hlm.15. 

2
 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 

2. 
3
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta:Rineka Cipta, 2002, 

hlm. 126. 
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A. Pendekatan Masalah 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, 

yaitu: 

 

1. Pendekatan Yuridis Normatif 

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji 

dan menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, peraturan-peraturan yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk 

mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan 

literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yangakan dibahas. 

Dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan pelaksanaan bantuan hukum kepada 

orang miskin dalam perkara pidana di Provinsi Lampung. 

 

2. Pendekatan Yuridis Empiris 

Pendekatan Yuridis Empiris adalah pendekatan penelitian dengan cara meneliti 

dan mengumpulkan data primer.  Pendekatan Yuridis Empiris dilakukan dengan 

menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang diperoleh secara 

objektif  di lapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang dapat 

diperoleh melalui observasi langsung terhadap permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini yaitu  Organisasi Bantuan Hukum di Provinsi Lampung dan 

Posbakum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang. 
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B. Sumber dan Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data yang diperoleh dari pihak yang terkait dalam penelitian 

ini melalui wawancara tearah dan data sekunder adalah data yang bersumber dari 

bahan pustaka yang terdiri dari literatur dan peraturan-peraturan hukum. Data 

primer dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh penulis dari hasil studi dan penelitian di 

lapangan. Data primer ini didapat dari analisis  pelaksanaan pemberian bantuan 

hukum kepada orang miskin dalam perkara pidana di Provinsi Lampung . Data 

primer ini akan  diambil dari hasil wawancara dengan perwakilan dua  organisasi 

bantuan hukum di Provinsi Lampung yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 

Bandar Lampung, Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung 

(BKBH FH UNILA) dan satu perwakilan dari Posbakum Pengadilan Negeri Kelas 

IA Tanjung Karang . Selain itu,  data primer diperoleh dari laporan pelaksanaan 

pemberian bantuan hukum kepada orang miskin dalam perkara pidana oleh 

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Bantuan Hukum Fakultas 

Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA) dan Posbakum Pengadilan 

Negeri Kelas IA Tanjung Karang. 
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2. Data Sekunder  

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur 

maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti. Data sekunder bersifat mengikat yang berupa perundang-undangan. 

Data sekunder terdiri atas: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas 

(autoritatif).
4
 Dalam penelitian bahan hukum primer yang digunakan 

adalah : 

- Pancasila; 

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; 

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; 

- Kovenan Internasional tentang Hak-hak  Sipil dan Politik ( Kovenan 

Hak-hak Sipol -  International Covenant on Civil and Political Right); 

- Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat; 

- Undang-Undang No.48 Tahun  2009 Tentang Kekuasan Kehakiman; 

- Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun  1981 Tentang Hukum 

Acara Pidana; 

- Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia; 

- PP No.  83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian 

Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma; 

- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.10 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum. 

- Keputusan Menteri Kehakiman RI; 

                                                           
4
 Zainudiin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafita, 2009, hlm.47. 
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- Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata 

cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum; 

- Peraturan Menteri  Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

No.22 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 42 tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Bantuan 

Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum; 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

yang erat  kaitannya  dengan  bahan  hukum primer.  Seperti,  sumber  

yang  di  peroleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku ilmu 

pengetahuan  yang mencakup dokumen resmi.  

c. Bahan  hukum tersier,  memuat publikasi tentang hukum yang merupakan 

dokumen tidak resmi, misalnya skipsi, tesis, disertasi, jurnal dan kamus-

kamus  yang  memberikan  penjelasan mengenai bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder. 

 

C. Penentuan Narasumber 

Berkaitan dengan permasalahan penelitian, maka data diperoleh dari beberapa 

narasumber yang berhubungan dengan masalah penelitian.  Narasumber adalah 

seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan 

tanggapan serta pendapat terhadap permasalahan atau objek yang diteliti. Dalam 

penelitian ini, narasumber ditentukan secara purposive, yaitu dengan menunjuk 

langsung narasumber yang menguasai permasalah dalam penelitian ini. 

Narasumber tersebut adalah: 
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1. Direktur LBH Bandar Lampung     : 1 Orang 

2. Ketua BKBH FH UNILA      : 1 Orang 

3. Advokat Piket Posbakum PN Tanjung Karang   : 1 Orang 

   3 Orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Studi pustaka (Library Research) 

  Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada 

pencarian data sekunder dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik 

dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat 

mendukung dalam proses penulisan. Dalam hal ini penulis melakukan 

serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat, 

menyadur, mengutip buku-buku atau referensi dan menelaah perundang- 

undangan, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan 

pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma kepada orang miskin di 

Provinsi Lampung. 

 

b. Studi Lapangan (Field Research) 

Studi ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer yang 

dilakukan dengan menggunakan metode wawancara (interview), dengan cara 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang 

+ 
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ada dalam penelitian ini. Pertanyaan yang telah dipersiapkan diajukan kepada 

pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk mendapatkan data, 

tanggapan, dan juga jawaban dari responden. Dalam penelitian ini, wawancara 

dilakukan kepada anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar 

Lampung, Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Lampung (BKBH FH UNILA) dan Posbakum Pengadilan Negeri 

Kelas IA Tanjung Karang. 

 

2. Prosedur Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan untuk memperoleh analisis data yang telah diperoleh 

sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang 

dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut: 

a. Seleksi data, yaitu data yang didapatkan dari penelitian diperiksa dan 

diteliti kembali untuk mengetahui apakah data yang didapat itu sudah 

sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini. Sehingga dapat terhindar dari 

adanya kesalahan data. 

b. Klasifikasi data, menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga 

menghasilkan suatu uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. 

c. Sistematisasi data, yaitu proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan 

pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data. 
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E. Analisis Data 

Data yang sudah terkumpul dari penelitian kemudian dianalisis dengan 

menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta 

yang dihasikan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan 

kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga 

akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian dilapangan 

dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis 

maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu menguraikan 

fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat 

khusus, sehingga memperoleh jawaban terhadap permasalahan penelitian. 

 

 



 

V. PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Dalam penelitian ini, perbandingan pelaksanaan pemberian bantuan hukum 

kepada orang miskin dalam perkara pidana di Provinsi Lampung oleh Lembaga 

Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Bantuan Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Lampung (BKBH FH UNILA) dan Posbakum Pengadilan Negeri 

Kelas IA Tanjung Karang dilakukan dengan membandingkan layanan bantuan 

hukum yang diberikan, mekanisme pemberian bantuan hukum, pemberi 

bantuan hukum, pendanaan dan landasan pembentukan organisasi bantuan 

hukum. (1) Terdapat persamaan dan perbedaan layanan bantuan hukum yang 

diberikan, persamaannya sama-sama memberikan layanan konsultasi bantuan 

hukum dan pemberian informasi mengenai bantuan hukum, sedangkan 

perbedaannya adalah LBH Bandar Lampung lebih memprioritaskan pemberian 

Bantuan Hukum Struktural (BHS) sedangkan BKBH UNILA dan Posbakum 

Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang lebih cenderung melayani perkara 

perseorangan; (2) Terdapat persamaan mekanisme pelaksanaan pemberian 

bantuan hukum, dimana pemohon layanan bantuan hukum, harus mengisi 

formulir dan melengkapi administrasi di masing-masing organisasi bantuan 
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hukum; (3) Pemberi bantuan hukum masing-masing organisasi adalah advokat, 

tetapi untuk BKBH UNILA dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum UNILA 

juga dapat memberikan bantuan hukum; (4) Pendanaan, sama-sama ditanggung 

oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM; dan (5) Terdapat 

perbedaan landasan pembentukan bantuan hukum. Perbedaan ini dipengaruhi 

oleh pihak yang mengelola masing-masing organisasi bantuan hukum, yaitu 

pemerintah, swasta atau universitas. 

 

2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada 

orang miskin dalam perkara pidana di Provinsi Lampung adalah; (1) Faktor 

hukum itu sendiri, yaitu terdapat peraturan yang kurang merinci secara jelas 

siapa-siapa saja yang bisa memberikan bantuan hukum, sehingga menimbulkan 

multitafsir atau cara pandang yang berbeda antara pemberi bantuan hukum dan 

aparat penegak hukum, serta adanya ketidakpastian hukum mengenai peraturan 

tentang sanksi  untuk advokat yang tidak mau memberikan bantuan hukum, 

peraturan tersebut sudah sangat jelas tetapi pelaksanaannya belum maksimal. 

;(2) Faktor penegak hukumnya, yaitu penolakan dari hakim dan jaksa jika yang 

memberi bantuan hukum bukan advokat, dan ada sebagian advokat yang  tidak 

bersedia memberikan bantuan hukumnya secara cuma-cuma serta jumlah 

advokat yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk miskin di Provinsi 

Lampung; (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, 

yaitu keterbatasan dana yang dianggarkan pemerintah untuk pelaksanaan 

bantuan hukum cuma-cuma; (4) Faktor masyarakatnya, yaitu kurangnya 

pengetahuan masyarakat miskin mengenai bantuan hukum;(5) Faktor 
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Kebudayaan, yaitu keyakinan masyarakat miskin bahwa jika perkaranya 

didampingi oleh penasehat hukum, maka mereka harus mengeluarkan biaya 

yang tidak sedikit dan penanganan perkaranya akan memakan waktu lama. 

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu: 

1. Perlunya dukungan dari berbagai pihak, seperti masyarakat, aparat penegak 

hukum dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada orang 

miskin dalam perkara pidana di Provinsi lampung. Sehingga tujuan pemberian 

bantuan hukum kepada orang miskin dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat 

luas.  

 

2. Dari sisi hambatan pelaksanaan bantuan hukum, maka peraturan tentang 

bantuan hukum perlu diperrbarui untuk menghindari multitafsir dan perbedaan 

cara pandang, jumlah pemberi bantuan hukum perlu ditingkatkan agar 

persebarannya lebih merata, tidak terkonsentrasi di daerah perkotaan saja, 

meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan bantuan hukum kepada masyarakat 

miskin hingga kepelosok, karena mayoritas masyarakat miskin memandang 

bantuan hukum hanya diperuntukan bagi mereka yang memiliki pendapatan 

tinggi. 
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