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ABSTRAK

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BAGI RAKYAT MISKIN
DI BANDAR LAMPUNG

Oleh

RICO FAJAR NIKODEMUS SITORUS

Bantuan hukum sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak setiap warga negara
untuk mendapatkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terutama bagi rakyat
miskin. Pemberian bantuan hukum sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak
konstitusional masyarakat miskin adalah dengan menyediakan dana kepada lembaga-
lembaga bantuan hukum melalui Anggaran Penyelenggaran Belanja Negara.
Pelaksanaan bantuan hukum juga sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak
konstitusional rakyat miskin diperluas di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2011 tentang Bantuan Hukum dengan melibatkan tidak hanya Advokat, tetapi juga
Paralegal, Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum. Dengan demikian pencari
keadilan yang tidak mampu atau miskin harus mendapatkan bantuan hukum dalam
proses hukum untuk mendapatkan keadilan. Permasalahan yang dikaji oleh penulis
adalah: 1) Bagaimanakah pelaksanaan bantuan hukum bagi rakyat miskin di Kota
Bandar Lampung? dan 2) Apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan
bantuan hukum bagi rakyat miskin di Bandar Lampung?

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekataan yuridis
normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data
sekunder.. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi
pustaka dan studi lapangan sedangkan prosedur pengolahan data adalah dengan
menyeleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Analisis data dalam
penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu 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 Pelaksanaan
Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Bandar Lampung hingga sampai saat ini
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belum optimal karena jumlah penanganan perkara yang begitu banyak dimana jumlah
advokat khusus prodeo ini hanya 11 orang di Bandar Lampung oleh karenanya belum
bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat miskin di
Bandar Lampung. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam
pelaksanaan bantuan hukum bagi rakyat miskin di Bandar Lampung antara lain yaitu
faktor penegak hukum dimana dalam hal ini minimnya sumber daya manusia yakni
kurangnya jumlah advokat yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk miskin di
Kota Bandar Lampung, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan
hukum, yaitu keterbatasan dana yang dianggarkan pemerintah untuk pelaksanaan
bantuan hukum cuma-cuma, faktor masyarakatnya, yaitu kurangnya pengetahuan
masyarakat miskin mengenai bantuan hukum, faktor 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.

Penulis menyarankan agar dalam menjalankan fungsi dan peranannya, perlu adanya
penyuluhan bantuan hukum dimana organisasi bantuan hukum melalui advokat
ataupun melalui Paralegal perlu lebih turun ke masyarakat agar dapat lebih
menyadarkan masyarakat akan hak-hak mereka dalam bantuan hukum, Penambahan
dana yang dianggarkan pemerintah dan Pemerataan jumlah Advokat dan Penambahan
Lembaga Bantuan Hukum di setiap Kota/Kabupaten 1 (satu) Organisasi Bantuan
Hukum.

Kata kunci: Pelaksanaan, Bantuan Hukum, Rakyat Miskin
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Suatu negara hukum di dalamnya merupakan ada proses pembangunan nasional 

yang terus-menerus dilaksanakan menimbulkan konsekuensi terhadap terjadinya 

proses perubahan dan pembaharuan terhadap seluruh pranata sosial yang ada, 

termasuk pranata hukum. Mengkaji hukum dalam kaitannya dengan 

pembangunan nasional, maka akan terlihat dengan jelas keterlibatan hukum secara 

aktif dan meluas ke dalam bidang-bidang kehidupan dan perubahan sosial yang 

terjadi dalam masyarakat. Pelaksanaan pembangunan nasional dibidang hukum 

khususnya dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum rakyat, menjamin 

penegakan hukum dan kepastian hukum, serta pelayanan hukum dilakukan 

dengan berbagai upaya diantaranya yaitu pemberian bantuan hukum. 

 

Bantuan hukum merupakan masalah yang terkait dengan hak-hak asasi manusia, 

terutama dari segi pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Ada yang beranggapan 

bahwa hukum hanya melindungi penguasa atau orang-orang dengan keadaan 

ekonomi yang baik. Lapisan masyarakat berpendidikan rendah yang tidak 

mengetahui hak-haknya sebagai subjek hukum atau karena status sosial dan 

ekonomi serta adanya tekanan dari pihak yang lebih kuat, cenderung tidak 

mempunyai keberanian untuk membela hak-haknya. Golongan yang berbeda 
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inilah yang kemudian muncul dan menimbulkan masalah-masalah hukum 

khususnya tindak pidana. Maraknya tindak pidana yang terjadi di masyarakat 

dewasa ini sebagian besar disebabkan karena kurangnya rasa keadilan bagi 

masyarakat yang berbeda golongan tersebut. Hal ini kerap kali kita saksikan 

dalam tayangan-tayangan di televisi bahwa sebagian besar tindak pidana seperti 

pencurian, pemerasan, penipuan bahkan pemerkosaan yang dilakukan oleh 

tersangka yang tidak mampu (miskin). Mereka yang melakukan tindak pidana 

tersebut biasanya tidak didampingi penasehat hukum sehingga tidak mendapat 

pembelaan dan akhirnya mereka dituntut dengan pidana yang tidak sesuai dengan 

perbuatan yang dilakukan maupun kesalahannya. 

 

Bantuan hukum hadir untuk menyadarkan masyarakat akan hak- haknya sebagai 

subjek hukum, serta untuk menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia demi 

terciptanya negara hukum (rechtstaat). Sebagai negara hukum yang demokratis 

dan menjunjung tinggi hak asasi manusia maka setiap orang berhak untuk 

mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-

undang yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, untuk setiap tindak pidana 

atau pelanggaran hukum yang dituduhkan, tersangka berhak pula untuk mendapat 

bantuan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas negara hukum. Asas dari 

negara hukum mengandung prinsip “equality before the  law” (kedudukan yang 

sama dalam hukum) dan “presumption of innocence” atau sering disebut prinsip 

praduga tak bersalah. 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, 

bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi 
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bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang 

menghadapi masalah hukum sedangkan menurut Soerjono Soekanto, bantuan 

hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli 

bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta 

juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar.
1
 Penyelenggaraan pemberian 

bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan 

upaya untuk mewujudkan hak-haknya dan sekaligus sebagai implementasi Negara 

hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga Negara 

akan kebutuhan akses terhadap keadilan  hadapan hukum  

 

Bantuan hukum pula merupakan pelayanan hukum untuk memberikan 

perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka atau 

terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. 

Tersangka atau terdakwa yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan 

kesalahan tersangka/terdakwa melainkan hak asasi tersangka/terdakwa agar 

terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-

wenang dari aparat penegak hukum.
2
 

 

Bantuan hukum juga jasa yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum. Pemberi 

bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan 

yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 

Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dimana pemberi bantuan hukum dapat 

melakukan pendampingan bantuan hukum secara formil maupun materil. 

                                                           
1
 IGN. Ridwan Widyadharma, Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum, Semarang: 

Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010, hlm. 26. 
2
 H.M.A. Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum, Malang: UMM Press, 2004, hlm. 

158. 
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Bantuan hukum juga dianggap sebagai suatu media yang dapat digunakan oleh 

semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak 

sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya 

perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subyek hukum guna 

menjamin adanya penegakan hukum. Bantuan hukum dan negara mempunyai 

hubungan yang erat, apabila bantuan hukum dipahami sebagai hak maka dipihak 

lain negara mempunyai kewajiban untuk pemenuhan hak tersebut.
3
 Pasal 14 

Kovenan Hak Sipil Dan Politik Perserikatan Bangsa-Bangsa jaminan bantuan 

hukum jika kepentingan keadilan menghendaki demikian. Untuk pemenuhan hak 

tersebut, menurut pertimbangan Kovenan PBB tadi mewajibkan negara untuk 

memajukan penghormatan universal dan ketaatan terhadap HAM dan kebebasan. 

Kewajiban tersebut antara lain berupa kewajiban untuk menghormati untuk 

melindungi  melindungi, memenuhi dan menghormati hak atas bantuan hukum. 

Sehingga pemegang kewajiiban utama dalam pemenuhannya adalah negara.
4
 

 

Masyarakat yang tidak mampu (miskin), di keluarkannya Undang-Undang No. 16 

Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini, merupakan suatu inovasi dalam 

pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa 

bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan 

hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Selanjutnya dalam 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dinyatakan bahwa bantuan 

hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan hak konstitusional terhadap warga 

                                                           
3
 http://rizakenahackblog.blogspot.com/2010.11.01.archive.html diakses pada tanggal 1 November 

2010 pukul 19.00 WIB. 
4
 http://catatan27hukum.blogspot.com/2012/04/hak-atas-keadilan-memimpikanperadilan diakses 

pada tanggal 10 Agustus 2014 pukul 20.00 WIB. 

http://rizakenahackblog.blogspot.com/2010.11.01.archive.html
http://catatan27hukum.blogspot.com/2012/04/hak-atas-keadilan-memimpikanperadilan
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Negara yang sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Oleh 

karena itu menjadi syarat untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan 

yang baik bagi mereka yang termasuk golongan miskin berlandaskan 

kemanusiaan.
5
 

 

Kenyataannya masih banyak masyarakat yang kurang mampu belum mengetahui 

akan adanya bantuan hukum cuma-cuma bagi rakyat miskin, dan juga ada 

masyarakat tidak mampu untuk membayar jasa Penasehat Hukum dalam 

mendampingi perkaranya. Meskipun ia mempunyai fakta dan bukti yang dapat 

dipergunakan untuk meringankan atau menunjukkan kebenarannya dalam 

perkara itu, sehingga perkara mereka pun tidak sampai ke pengadilan. Padahal 

bantuan hukum merupakan hak orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar 

(probono publico). 

 

Frans Hendra Winarta mengemukakan bahwa seringkali pihak yang miskin 

karena tidak tahu hak-haknya sebagai tergugat atau terdakwa diperlakukan 

tidak adil atau dihambat haknya untuk didampingi Advokat. Hal ini tentu saja 

sangat merugikan pihak yang menuntut haknya dan yang nantinya di proses di 

pengadilan. Untuk menghalangi terjadinya hal tersebut, dibutuhkan suatu 

lembaga atau organisasi hukum yang memperjuangkan keadilan dan penegakan 

hukum seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang mendampingi klien atau 

pihak yang dirugikan haknya, dengan catatan klien atau pihak yang akan 

didampingi perkaranya lemah secara ekonomi atau financial. Hal ini diatur  

juga di dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 

                                                           
5 Bambang  Sunggono dan Aries Harianto. Artikel Mengenai Bantuan Hukum dan Hak Asasi 

Manusia, Binacipta, Bandung, 1994, hlm. 3-5. 
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tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa 

hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma 

kepada Penerima Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum tersebut 

adalah orang atau kelompok orang miskin. 

 

Hak atas peradilan yang adil (fair trial rights) merupakan suatu hak untuk 

mendapatkan perlindungan dari pembatasan hak secara sewenang-wenang atau 

perampasan hak asasi dan kemerdekaan setiap manusia. Hak untuk mendapatkan 

peradilan yang adil (fair trial rights), berhak didapatkan oleh tersangka atau 

tertuduh sejak di mulainya proses penanganan atau pemeriksaan oleh pihak 

kepolisian atas tuduhan terhadap tersangka sampai dengan adanya putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (The rights to fair trial on 

criminal charge is considered to start running not “only upon the formal lodging 

of a charge but rather on the date on which states activities substantially affect 

the situation of the person concerned.
6
 

 

Hak untuk mendapatkan peradilan yang adil, adalah hak bagi setiap tersangka 

sebagai warga negara. Untuk dapat menuju terwujudnya suatu peradilan yang 

adil, maka kepada Tersangka atau Terdakwa berhak untuk mendapatkan  Bantuan 

Hukum, yang bertujuan untuk melindungi tersangka dari tindakan kesewenang-

wenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam proses hukum, berupa 

pelanggaran hak-hak tersangka, pemaksaan, dan kesewenang-wenangan.
7
 

Bantuan Hukum merupakan suatu kewajiban yang wajib diberikan kepada setiap 

                                                           
6  Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary (N.P.Engel, 

Arlington: 1993) [hereinafter Nowak Commentary], hlm 244.  
7 Op.cit. hlm 8 
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warga negara khususnya tersangka atau terdakwa yang kurang mampu (miskin) 

pada setiap proses di luar pengadilan (non litigasi) ataupun di dalam pengadilan 

(litigasi) yang bertujuan untuk mewujudkan adanya suatu sistem peradilan yang 

dijalankan dengan menghormati hak-hak konstitusional dan asasi setiap warga 

negara dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dengan adanya 

pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Penasihat Hukum, maka suatu 

proses persidangan akan berjalan dengan seimbang (audi et alteram partem), oleh 

karena para pihak dapat memberikan pendapatnya secara bebas dan proporsional, 

sehingga suatu peradilan yang adil dapat terwujud. 

 

Hak untuk memperoleh keadilan (access to justice) merupakan hak asasi yang 

dimiliki setiap warga negara. Negara sebagai pelindung dan pemerintah, wajib 

untuk memberikan perlindungan dan pembelaan kepada setiap warga negara atas 

adanya perlakuan yang tidak adil yang dialami warga negara. Bahwa berdasarkan 

amanah dalam UUD 1945, setiap warga memiliki persamaan kedudukan di dalam 

hukum, dan berhak atas perlindungan hukum yang adil, serta persamaan 

perlakuan hukum, sehingga hak - hak warga negara berdasarkan konstitusi wajib 

dijamin dan dilindungi oleh negara dalam suatu peraturan perundang - undangan.  

 

Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan hak-haknya dalam suatu proses 

peradilan, yang bertujuan untuk melindungi individu warga negara atas adanya 

kesewenang-wenangan dan perampasan hak-hak dasar manusia. Untuk 

terciptanya suatu tujuan tersebut, maka adanya suatu pengaturan yang kongkret 

mengenai pemberian Bantuan Hukum merupakan suatu hal yang tidak dapat 
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ditawar lagi aturan tersebut dapat dijadikan satu bab khusus secara lengkap dalam 

KUHAP.
8
 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur mengenai bantuan hukum, Adanya 

pengakuan tentang pentingnya bantuan hukum dalam proses peradilan pidana 

didasarkan pada pemikiran bahwa kehadiran Penasehat Hukum sangat bermanfaat 

dan membantu tersangka/terdakwa dalam mempersiapkan pembelaannya. Selain 

itu Penasehat Hukum dapat memberikan kontrol yang objektif terhadap aparat 

penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, sehingga diharapkan dapat secara 

bersama-sama memperlancar jalannya proses peradilan pidana dalam menemukan 

kebenaran materiil yang berasaskan praduga tak bersalah (presumption of 

innocence), pengakuan hak yang sama di muka hukum (equality before the law) 

dan peradilan cepat (speedy trial).  

 

Bantuan hukum bagi orang miskin sebenarnya telah lama diamanatkan dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan ketentuan 

Pasal 56 Ayat (1) KUHAP diatur bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa 

disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 

mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak 

mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak  

mempunyai penasehat hukum sendiri. Pejabat yang bersangkutan pada semua 

tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum 

bagi mereka. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 56 Ayat (2) KUHAP 

                                                           
8 Darji Darmodhardjo, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum 

Indonesia. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2008, hlm. 229 
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ditentukan bahwa setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak 

sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-

cuma. 

 

Kota Bandar Lampung merupakan kota yang tergolong memiliki kasus perkara 

pidana cukup tinggi dan jumlah persentase penduduk miskin yang lumayan besar. 

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung menyebutkan pada Maret 2013 jumlah 

warga miskin di Provinsi Lampung mencapai 1,14 juta jiwa lebih.
9
 Sementara  

itu, jumlah advokat menurut data Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) Provinsi 

Lampung, jumlah advokat di Provinsi Lampung hanya 300 orang.
10

 Dengan 

jumlah warga miskin yang begitu banyak, hal inilah yang menyebabkan salah satu 

faktor pelaksanaan bantuan hukum di kota Bandar Lampung tidak berjalan dengan 

baik atau tidak efektif dikarenakan jumlah Advokat yang sedikit untuk menangani 

jumlah rakyat miskin yang begitu banyak. Adapun 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 

Perkar

a 
2011 6.052 

Perkar

a 
2012 4383 

Perkar

a 
2013 4812 

Perkar

a 
2014 7.352 

Perkar

a 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015 
 

 

                                                           
9
https://sumsel.antaranews.com/berita/287869/angka-kemiskinan-di-lampung-masih-tinggi diakses 

pada Kamis 3 Juli 2014 Pukul 09.59 WIB 
10

https://lampung.antaranews.com/berita/288692/peradi-lantik-67-advokat-baru-di-lampung 

diakses pada Kamis 25 Februari 2016 pukul 06.29 WIB 

https://sumsel.antaranews.com/berita/287869/angka-kemiskinan-di-lampung-masih-tinggi
https://lampung.antaranews.com/berita/288692/peradi-lantik-67-advokat-baru-di-lampung
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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 kota Bandar Lampung 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 kota Bandar Lampung memiliki peran yang sangat penting 

yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga tidak akan diperlakukan sewenang-

wenang oleh aparat dan diharapkan dapat tercapai keputusan yang mendekati rasa 

keadilan dari pengadilan. 

 

Terlepas dari undang-undang terkait tentang Bantuan Hukum dimana Provinsi 

Lampung telah memiliki Peraturan Daerah sendiri yaitu Peraturan Daerah 

Provinsi Lampung Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan 

Hukum Untuk Masyarakat Miskin ini dibentuk agar Peraturan Daerah ini 

memiliki beberapa alasan, yaitu: 

1. Melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan, yakni melaksanakan 

ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang 

Bantuan Hukum. 

2. Untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Provinsi 

Lampung sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. 

3. Sebagai upaya untuk melindungi, menghormati, memenuhi, serta menjamin 

hak maasyarakat miskin terhadap akses keadilan dan kesamaan dihadapan 
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hukum yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah Provinsi Lampung. 

4. Memperluas pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di seluruh 

wilayah Provinsi Lampung dan diorientasikan untuk pemberdayaan hukum 

bagi masyarakat. 

Sehubungan adanya Peraturan Daerah Provinsi Lampung ini besar harapan bahwa 

warga tidak mampu dapat lebih memahami, memudahkan, mengerti akan akses 

menerima atau meminta bantuan hukum kepada lembaga-lembaga bantuan hukum 

serta memiliki hak seutuhnya dalam hal menerima bantuan hukum serta menjamin 

akses keadilan dan kesamaan dihadapan hukum. Mengenai konsep persamaan 

kedudukan di hadapan hukum atau lebih dikenal sebagai prinsip equality before 

the law, Subhi Mahssani memberikan pendapat bahwa: 

“Persamaan secara hukum dan undang-undang ialah persamaan 

seluruh manusia di hadapan undang-undang, tanpa ada perbedaan 

di antara mereka, baik karena perbedaan etnis, warna kulit, agama, 

serta bangsa, keturunan, kelas dan kekayaan.” 

 

Melihat 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 negara dan pada 

setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan 
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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. 

 

Adapun beberapa rincian perkara dari data yang diperoleh berasal dari Posbakum 

(Pos Bantuan Hukum) yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang. 

Posbakum merupakan bidang yang bergerak dalam memberikan bantuan hukum 

dalam persidangan yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Tanjung karang, 

Posbakum memiliki masa kerja selama kerja 7 bulan sesuai kontrak perjanjian 

dengan Pengadilan, Data yang diperoleh dibawah ini adalah data dari Posbakum 

bulan maret 2017, untuk data-data sebelumnya tidak ada pada Posbakum yang 

sekarang karena terkendala dengan Sistem Posbakum yang hanya sebatas kontrak 

kerja dan tidak ada ada arsip yang sebelumnya, dan data untuk keseluruhan 

Perkara yang ada di Pengadilan Negeri Posbakum tidak memiliknya. 

 

Tabel 2. Rincian perkara Posbakum 

 

NO NAMA PENDIDIKAN PEKERJAAN 
JENIS 

PERKARA 

1.  Teguh Karno SD (Tidak Tamat) Buruh  

2.  Rahmat Untung SD (Tidak Tamat) Pengemis Narkotika 

3.  Multazi SLTA (Sudah 

Tamat) 

Buruh Pasal  84 Ayat 

(2) KUHAP 

4.  Masroji  SD (Tidak Tamat) Buruh Harian Pemerkosaan 

5.  Hasan Basri SMP Pelajar Penadah 

6.  Agus Fernando SD Kelas 2 Pelajar Pencurian 

7.  Rico Agustiano SMA Pelajar Pemerkosaan 

8.  Septian Dwi 

Cahyo 

SMK (Kelas II) Pelajar Pencurian 

9.  Heri Setiawan SLTP (Kelas II) Pelajar Pencurian 
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10.  Junaidi SMP (Tidak 

Tamat) 

Buruh Pencurian 

11.  Agus Setyawan SD (Kelas IV) Buruh Pencurian 

12.  Nasrudin SD (Tidak Tamat) Turut Orang 

Tua 

Pencurian 

13.  M. Angga 

Wijaya 

SMA (Tidak 

Tamat) 

Turut Orang 

Tua 

Pencurian 

14.  Fatur Rahman SMA (Kelas 12) Pelajar Ancaman 

Kekerasan 

15.  Angga Aditya SMA (Kelas 12) Pelajar Ancaman 

Kekerasan 

16.  Galang 

Firmasnyah 

SMA (Kelas 12) Pelajar Ancaman 

Kekerasan 

17.  Aldo Jerri 

Fernando 

SMA (Tamat) Turut Orang 

Tua 

Penipuan 

18.  Afrizal  SMP (Tamat) Buruh Pencurian 

19.  Bagus Insan 

Prasetyo 

SMP (Tidak 

Tamat) 

Turut Orang 

Tua 

Pencurian 

20.  Riyan Saputra SMP Pelajar Pencurian 

Sumber: Data rincian perkara Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan 

Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. 

 

Melihat dari data di atas menunjukan bahwa sangat penting sekali akan 

pedampingan advokat yang harus dilakukan dalam pelaksanaan bantuan hukum 

bahwa dari data perkara posbakum pada tahun 2017 ini dapat dilihat dari 

pekerjaan dan pendidikan pun bisa dikatakan minim sekali akan mengerti hukum 

apalagi tentang bantuan hukum. Data di atas menunjukan juga rentan sekali anak-

anak yang melakukan tindak pidana dari berbagai jenis kasus yaitu pencurian, 

ancaman kekerasan, pemerkosaan, dan juga Narkotika. Perlu adanya peran 

pemerintah lebih lagi melalui Lembaga-lembaga Bantuan Hukum dalam hal 

pendampingan masyarakat miskin buta akan hukum, besar harapan bantuan 

hukum dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.  
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Pelaksanaan program bantuan hukum bagi kelompok orang miskin yang 

diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan oleh beberapa lembaga 

bantuan bantuan hukum terakreditasi tersebut nampaknya belum sesuai dengan 

yang diharapkan, ini terlihat masih sedikit anggota masyarakat miskin yang 

terlibat kasus hukum memanfaatkan program tersebut.  

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Ada dua permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1) Bagaimanakah pelaksanaan bantuan hukum bagi rakyat miskin (prodeo) di 

Bandar Lampung? 

2) Apakah yang menjadi penghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi rakyat 

miskin di Bandar Lampung? 

 

2. Ruang Lingkup 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan dari permasalahan 

yang timbul, maka penulis dibatasi pada penelitian yang terkait dengan peran 

pemberi bantuan hukum yang termasuk kajian dalam ilmu pengetahuan dalam 

praktik Hukum Acara Pidana. Ruang lingkup yang membahas mengenai Faktor 

Penghambat Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Bandar 

Lampung. Sedangkan ruang lingkup wilayah penelitian yaitu di Bandar Lampung. 
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C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengetahui pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin 

(prodeo) di kota Bandar Lampung 

2) Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi 

masyarakat miskin (prodeo) di kota Bandar Lampung 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian  ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu : 

1) Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian dapat menjadi bahan pengembangan Ilmu Hukum 

Pidana, khususnya aspek bantuan hukum dalam Hukum Acara pidana Indonesia 

dan juga hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan menambah wawasan terutama untuk menemukan jawaban atas 

permasalahan yang dikemukaan dalam perumusan masalah di atas yakni 

mengenai pelaksanaan bantuan hukum dalam beracara secara cuma-cuma 

(prodeo) oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di kota Bandar Lampung dalam 

menyelesaikan perkara pidana, perdata, dll di kota Bandar Lampung. Penelitian 

ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan 

informasi dan keilmuan hukum pada umumnya. 
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2) Kegunaan praktis 

Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bacaan yang bermanfaat bagi 

masyarakat luas pada umumnya, pada akademisi, para penegak hukum dalam 

rangka pelaksanaan bantuan hukum bagi rakyat miskin dan memberikan manfaat 

bagi pembaca atau untuk bahan penelitian lanjutan atau memberi manfaat bagi 

yang membutuhkan. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi 

dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk 

mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan 

oleh penelitian.
11

 

 

Bantuan hukum ini meliputi mengenai tentang Faktor Penghambat Pelaksanaan 

Bantuan Hukum dimana Pelaksanaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan 

sebagainya). Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah proses pemberian 

bantuan hukum terhadap masyarakat miskin oleh Pemberi Bantuan Hukum di kota 

Bandar Lampung, Pemberi Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, dan juga 

mengenai prosedur Bantuan Hukum. Tujuan bantuan hukum di sini adalah 

sebagai syarat untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan yang baik 

bagi mereka yang termasuk golongan miskin, menurut hukum yang berlaku, 

dengan berlandaskan kemanusiaan. 

                                                           
11 Soerjono Soekanto. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Rajawali Pers. 2004. hlm 20. 
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Teori dan konsep equality before the law seperti yang dianut oleh Pasal 27 Ayat 

(1) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan 

bagi warga negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. 

Hal ini dimaksud, bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum. 

Equality before the law dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di 

depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau equality before the law adalah 

salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi 

doktrin Rule of Law yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti 

Indonesia kalau dapat disebutkan asas equality before the law ini merupakan salah 

satu manifestasi dari negara hukum (rechtstaat) sehingga harus adanya perlakuan 

sama bagi setiap orang di depan hukum (gelijkheid van ieder voor de wet) dengan 

demikian, elemen yang melekat mengandung makna perlindungan sama di depan 

hukum (equal justice under the law) dan mendapatkan keadilan yang sama di 

depan hukum. 
12

 

 

Pelaksanaan Bantuan Hukum dalam hal ini diperlakukannya semua orang sama di 

depan hukum (Equality before the law) dalam hal penerapan ini, disamping itu 

juga proses penegakan hukum memiliki faktor-faktor penghambat. Adapun teori 

menurut Soerjono Soekanto,
 

dimana masalah pokok penegakan hukum 

sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor 

penghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin 

jika dikaji dari teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman dan konsep faktor-

faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, dapat 

diklasifikasi dan dibedakan menjadi 5 (lima) faktor yakni, faktor hukumnya 

                                                           
12 Ibid hlm 24. 
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sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung 

penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Adapun faktor-

faktor penghambat sebagai dalam upaya penegakan hukum adalah sebagai 

berikut:
13

 

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu berkaitan dengan undang-Undang dan regulasi 

yang mengatur secara jelas. 

2. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membantu maupun 

menerapkan hukum, dalam hal ini penegak hukum belum berani melakukan 

terobosan serta segu kualitas yang belum memadai.  

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dapat berupa 

operasional dan sebagainya.  

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan disesuaikan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

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

pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. 

 

2. Kerangka Konseptual 

Kerangka Konseptual adalah Kerangka yang menggambarkan hubungan antara 

Konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan 

dengan istilah – istilah yang ingin atau akan diteliti.
14

 

 

 

                                                           
13 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta:Rajawali  

Pers, 2008, hlm 15. 
14

 Op.cit hlm 22. 
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Adapun Istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: 

a. Analisis adalah Suatu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara 

menguraikan secara jelas aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan suatu 

peristiwa.
15

 

b. Pelaksanaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, 

perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya). 

c. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan 

Hukum dengan tidak memungut biaya apapun kepada Penerima Bantuan 

Hukum menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan 

Hukum Untuk Masyarakat Miskin Pasal 1 ayat (5) 

d. Masyarakat Miskin adalah  orang perseorang atau sekelompok orang yang 

kondisi social ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat 

Keterangan Tidak Mampu Peraturan Daerah provinsi Lampung Nomor 3 

Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Pasal 1 ayat 

(6) 

e. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin menurut  

Peraturan Daerah provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan 

Hukum Untuk Masyarakat Miskin Pasal 1 ayat (9) 

f. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi 

kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum dan diakrediasi serta 

verifikasi oleh menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Daerah ini menurut 

                                                           
15

 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia,Balai Pustaka, Jakarta, 1990. 
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Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk 

Masyarakat Miskin Pasal 1 Ayat (10) 

g. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan 

Hukum yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indoonesia 

menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum 

Untuk Masyarakat Miskin Pasal 1 Ayat (11) 

h. Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas 

pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang 

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan hukum 

nasional.
16

 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Penulisan sistematika ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan 

mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan 

penulisan dengan sistematika sebagai berikut : 

 

I. PENDAHULUAN  

Bab ini terdiri atas latar belakang , permasalahan  dan ruang lingkup, tujuan dan 

kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan 

dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan di 

selidiki. Bab ini berisikan Pengertian Bantuan Hukum yang didalamnya memuat 

Tinjauan Umum Tentang Pemberi Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, 

                                                           
16 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Pembinaan_Hukum_Nasional. 
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selain itu juga membahas mengenai Standar bantuan hukum, serta mengenai 

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai unsur penunjang 

pelaksanaan tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.  

 

III. METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan metode yang menjelaskan mengenai langkah – langkah yang 

digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan 

narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisis 

data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh penulis 

mengenai tentang Faktor Penghambat Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi rakyat 

Miskin Di Kota Bandar Lampung berisikan pembahasan berdasarkan hasil 

penelitian penulis. 

 

V. PENUTUP 

Bab ini merupakan kesimpulan mengenai skripsi, merekomendasikan saran-saran 

yang mengarah kepada penyempurnaan penulisan tentang Faktor Penghambat 

Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi rakyat Miskin Di Kota Bandar Lampung  
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II TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Pengertian Bantuan Hukum 

 

 

Bantuan hukum menurut Ari Yusuf Amir dalam buku Pendidikan Keadvokatan 

17
bahwa bantuan hukum merupakan pelayanan hukum yang bersifat cuma-cuma. 

Semua warga masyarakat atau warga negara memiliki aksesibilitas yang sama 

dalam memperoleh pelayanan hukum. Pengertian bantuan hukum dapat dilihat 

dalam Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Peraturan 

Pemerintah RI No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Undang-Undang RI No. 16 

Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah RI No. 42 

Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan 

Penyaluran Dana Bantuan Hukum. 

 

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”. Sebagaimana yang 

diuraikan sebelumnya pengertian bantuan hukum secara cuma-cuma menurut 

Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah RI No. 83 Tahun 2008 Tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma 

                                                           
17 Ari Yusuf Amir, Strategi Bisnis Jasa Advokat, Yogyakarta: cet ke-3 Navila Idea, 2010, hlm 13 
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adalah jas 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”. 

 

Pengertian bantuan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 

16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh 

pemberi  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  kepada penerima bantuan hukum. 

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan 

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, 

juga memberikan definisi yang sama mengenai bantuan hukum seperti yang 

diatur dalam Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. 

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”.
18

 

 

 

                                                           
18 Op.cit, hlm. 11 
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B. Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 88/PUU-X/2012 tanggal 19 Desember 

2013 diajukan pemohon Dominggus Maurits Luitnan, S.H. Dkk. memperluas para 

pihak yang memberikan bantuan hukum kepada warga negara miskin dan tidak 

mampu yang menjadi hak konstitusional, Pertimbangan hukum Mahkamah 

Konstitusi adalah sebagai berikut: 

 

Undang-Undang Bantuan Hukum justru menjelaskan dan memperluas para pihak 

yang dapat memberikan bantuan hukum. Tidak hanya Advokat saja yang dapat 

memberikan bantuan hukum, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa Fakultas 

Hukum, termasuk mahasiswa dari Fakultas Syariah, Perguruan Tinggi Militer, dan 

Perguruan Tinggi Kepolisian, yang direkrut sebagai pemberi bantuan hukum 

(Pasal 9 huruf a UU Bantuan Hukum dan Penjelasannya) Dalam Putusan Nomor 

006/PUU-II/2004, tertanggal 13 Desember 2004, halaman 290, Mahkamah 

berpendapat antara lain sebagai berikut: 

 

“Menimbang bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak 

untuk mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang 

sebagaimana dimaksud, keberadaan dan peran lembaga-lembaga 

nirlaba semacam LKPH UMM, yang diwakili Pemohon, adalah 

sangat penting bagi pencari keadilan, teristimewa bagi mereka 

yang tergolong kurang mampu untuk memanfaatkan jasa penasihat 

hukum atau advokat profesional. Oleh karena itu, adanya lembaga 

semacam ini dianggap penting sebagai instrumen bagi perguruan 

tinggi terutama Fakultas Hukum untuk melaksanakan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi dalam fungsi pengabdian kepada masyarakat. 

Di samping itu, pemberian jasa bantuan hukum juga dimasukkan 

sebagai bagian dari kurikulum pendidikan tinggi hukum dengan 

kategori mata kuliah pendidikan hukum klinis dan ternyata 

membawa manfaat besar bagi perkembangan pendidikan hukum 

dan perubahan sosial, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman 

negara-negara Amerika Latin, Asia, Eropa Timur, Afrika Selatan, 

bahkan juga negara yang sudah tergolong negara maju sekalipun 

seperti Amerika Serikat”. 
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Berdasarkan putusan Mahkamah tersebut, menurut Mahkamah, pelayanan 

pemberian bantuan hukum oleh dosen dan mahasiswa fakultas hukum merupakan 

tindakan yang harus diwujudkan karena merupakan implementasi fungsi ketiga 

dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat dalam 

menangani persoalan hukum masyarakat, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa 

Fakultas Hukum tunduk pada Hukum Acara yang sama oleh karena itu, 

Mahkamah berpendapat bahwa Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas 

Hukum memiliki hak yang sama dengan Advokat untuk memberi bantuan hukum 

kepada warga negara miskin dan tidak mampu. 

 

Konsep bantuan hukum konstitusional adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin 

yang dilakukan dalam kerangka usaha dan tujuan yang lebih luas, seperti 

menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum,penegakan dan 

pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi  utama bagi tegaknya 

negara hukum. Sifat dari jenis bantuan hukum ini lebih aktif, dimana bantuan 

hukum diberikan tidak saja secara individual akan tetapi juga kepada kelompok-

kelompok masyarakat secara kolektif. Cara pendekatan yang dilakukan di 

samping formal legal juga melalui jalan politik dan negosiasi. Hal ini berarti usaha 

menyelesaikan masalah hukum tidak selalu ditempuh melalui jalur hukum yang 

berlaku, tetapi melalui jalur politik dan negosiasi. Oleh karena itu, aktiitas seperti 

kampanye penghapusan ketentuan hukum yang dianggap membatasi ruang gerak 

bagi partisipasi aktif rakyat miskin, kontrol terhadap birokrasi pemerintah, 

pendidikan hukum masyarakat, menjadi bagian yang esensial dalam konsep 

bantuan hukum konstitusional. 
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Lingkup kegiatan bantuan hukum ini cukup luas, tidak terbatas pada pelayanan 

hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Orientasi dan tujuannya adalah usaha 

mewujudkan negara hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi 

dan hak asasi manusia. Bantuan hukum untuk rakyat miskin dipandang sebagai 

suatu kewajiban dalam kerangka untuk menyadarkan mereka sebagai subjek 

hukum yang memiliki hak-hak yang sama dengan golongan masyarakat lain.
19

 

 

C. Pelaksanaan Kebijakan Program Bantuan Hukum 

Semua komponen masyarakat bisa dikatakan menerima atau merespon dengan 

baik adanya program bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah karena yang 

menjadi kekhawatiran masyarakat saat berhadapan dengan hukum adalah 

pembiayaan proses penyelesaian kasus hukum tersebut. 

1. Penyelenggara Program Bantuan Hukum 

Terdapat dua model penting terkait penyelenggara program bantuan hukum, yaitu 

model kelembagaan dan model personal. Dalam model kelembagaan, lembaga 

yang sejauh ini menjadi partner kerjasama di beberapa daerah riset adalah 

Universitas dan lembaga atau organisasi penyedia bantuan hukum, seperti 

Lembaga Bantuan hukum (LBH). Pola ini cenderung lebih adil dan transparan, 

karena terdapat atauu kualifikasi sebuah lembaga atau institusi dapat mengakses 

program bantuah hukum dari pemerintah. Di sisi lain, model ini memiliki alur 

yang lebih panjang, yakni, mulai dari penerima bantuan hukum ke LBH lalu LBH 

melaporkan ke pelaksana bantuan hukum dari pemerintah. Unsur keterjangkauan 

                                                           
19

 Ajie Ramdan, “Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional”, Bantuan hukum Sebagai 

Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin, Volume 11, Nomor 2, Juni 

2014, hlm 247-249.  
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LBH dari penerima bantuan hukum lebih baik, sehingga prosedur pemberian 

bantuan hukum lebih efektif. 

 

Model kedua adalah model personal, yaitu dengan melibatkan individu dalam 

sebuah tim Advokat, atau melalui penunjukan personal oleh pemerintah. Jika kita 

kuantifikasi dari sepuluh daerah yang diteliti, model ini ternyata lebih banyak. 

Model ini disebabkan oleh kedekatan antara pejabat negara (kepala daerah dan 

biro hukum) dengan individu advokat terkait, sehingga akuntabilitasnya rendah. 

Meskipun model ini memiliki alur yang lebih pendek, akan tetapi adanya 

persoalan kedekatan kemudian mempengaruhi unsur keterjangkauan antara tim 

advokat dengan penerima bantuan hukum. 

2. Penerima Bantuan Hukum 

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin. Terdapat 

dua jenis penerima bantuan hukum, yaitu masyarakat miskin dan masyarakat tidak 

mampu. Penggunaan kriteria “masyarakat” miskin hanya mempertimbangkan 

kualifikasi ekonomi, sementara “masyarakat tidak mampu” menggunakan dimensi 

yang lebih luas daripada ekonomi, seperti ketidakmampuan akibat konflik 

komunal, atau perbenturan social yang melibatkan subyek hukum warga secara 

kolektif. Pada kriteria “masyarakat tidak mampu” apabila membutuhkan bantuan 

hukum tetapi tidak memenuhi kualifikasi ekonomi tetap berhak mendapatkan 

bantuan hukum tanpa menimbulkan persoalan apakah negara akan mengeluarkan 

biaya atau tidak. Artinya, paradigm dalam bantuan hukum tidak hanya 

disimplifikasi pada ranah teknis administratif, seperti soal dikeluarkannya biaya 

atau tidak 
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Pemberi bantuan hukum juga merupakan lembaga bantuan hukum atau organisasi 

kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-

Undang ini (Pasal 1 angka 3 UU No. 6 Tahun 2011). Meski LBH atau organisasi 

kemasyarakatan diberi kepercayaan untuk memberi bantuan hukum, akan tetapi 

dalam praktiknya dilakukan oleh advokat berlisensi (yang berdasar undang-

undang bantuan hukum). 

3. Ruang Lingkup Pemberian Bantuan Hukum 

Melihat dari ruang lingkupnya dalam praktik yang sudah berjalan, terlihat bahwa 

pemberian bantuan hukum hanya sebatas penanganan perkara saja. Artinya, tidak 

ubahnya seperti dokter yang mengobati pasian yang sakit. Pemberian bantuan 

hukum yang demikian tidak menyasar sampai pada muaranya. yaitu, akar 

permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Untuk mengukur sejauh mana 

akuntabilitas negara dalam persoalan hukm, pemilihan ruang lingkup pemberian 

bantuan hukum di tingkat lokal dapat menjadi tolak ukur yang relevan. Yang 

menjadi catatan, setelah mengelaborasi satu per satu praktik empiris bantuan 

hukum di daerah setidaknya dapat disimpulkan adanya dua pola besar yang umum 

berlaku, yaitu ruang lingkup berdasarkan litigasi dan litigasi. 

 

Pemberian bantuaan hukum yang hanya pada lingkup litigasi saja, menunjukkan 

bahwa pemerintah hanya ingin bertindak secara praktis dan pragmatis saja. Yakni, 

dengan meposisikan warga negara sebagai pihak yang dibiayai saja, dalam hal ini 

pembiayaan bantuan hukum. Ciri lain mengenai ruang lingkup, adalah tidak 

semua kasusyang diajukan oleh masyarakat bisa mendapatkan bantuan hukum 

dari pemerintah. Salah satu contoh kasus yang tidak dapat dipenuhi adalah 
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tersangka kasus Narkotika, Terorisme, Makar, serta tersangka yang melakukan 

tindakan-tindakan kejahatan yang sama secara berulang kali (residivis).
20

 Dimana 

pemberi Bantuan Hukum memiliki syarat dalam memberikan bantuan hukum 

terhadap penerima bantuan hukum yaitu: 

a. Berbadan hukum 

b. Terakreditasi 

c. Memiliki kantor atau sekertariat yang tetap 

d. Memiliki pengurus 

e. Memiliki program Bantuan Hukum 

 

D. Prosedur Bantuan Hukum 

Tata cara pemberian Bantuan Hukum sendiri telah diatur dalam Undang-Undang 

No. 16 Tahun 2011 yaitu pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 19, yang isinya 

sebagai berikut: 

(1) Untuk  memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus  

memenuhi syarat-syarat: 

a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya 

identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang 

dimohonkan Bantuan Hukum; 

b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan 

c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, ataupejabat 

yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum. 

(2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan 

                                                           
20 YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Bantuan Hukum, Bukan Hak Yang 

Diberi, Jakarta:YLBHI, 2013, hlm. 90-93 



30 

 

secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. 

Kemudian dalam Pasal 15 berbunyi, 

(1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada 

Pemberi Bantuan Hukum. 

(2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja 

setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan 

jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum. 

(3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum 

memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima 

Bantuan Hukum. 

(4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum 

mencantumkan alasan penolakan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan 

Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Pendanaan Bantuan Hukum dalam hal ini menurut Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terdapat dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, 

sampai dengan pasal 19 dimana Bantuan Hukum bagi rakyat yang miskin 

mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara. Isi dari pasal mengenai pendanaan tersebut 

sendiri dalam Pasal 16 yaitu: 

(1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk 

penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang ini 

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

(2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan 



31 

 

Bantuan Hukum dapat berasal dari: 

a. Hibah atau sumbangan; dan/atau 

b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. 

Pendanaan untuk bantuan hukum juga terlihat dalam Pasal 17 yang berbunyi; 

(1) Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

(2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan  Hukum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 

Terkait dengan pendanaan tersebut, negara tidak wajib mengalokasikan dananya 

untuk bantuan hukum, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 19 yang berbunyi; 

(1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah. 

 

E. Tujuan Dari Pemberian Bantuan Hukum 

Arti dan tujuan program bantuan hukum di Indonesia menurut Pasal 3 

Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 adalah sebagai berikut: 

a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk 

mendapatkan akses keadilan; 

b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip 

persamaan kedudukan di dalam hukum; 

c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara 
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merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan 

d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 

Tujuan dari suatu bantuan hukum dapat diketahui kalau tujuan hukum tidak lagi 

didasarkan pada perasaan amal dan perikemanusiaan untuk memberikan 

pelayanan hukum. Sebaliknya, pengertian yang  lebih luas, yaitu  meningkatkan 

kesadaran hukum daripada masyarakat sehingga mereka akan menyadari hak-hak 

mereka sebagai manusia dan warga Indonesia.
21

 

 

F. 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. 

 

 

                                                           
21 Ibid hlm. 98. 
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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; 

a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak 

lain dengan siapa dia berinteraksi; 

b. Tingkat aspirasi yang rendah; 

c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan,sehingga 

sangat sulit untuk membuat suatu proyeksi; 

d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan 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 
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masyarakat yaitu mengenai arti hukum yang dianggap identik dengan petugas . 

Pendapat tersebut akan menyebabkan masyarakat akan mematuhi hukum jika ada 

petugas yang berjaga. 

 

5. Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan adalah hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan 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. 

 

Menurut Satjipto Rahardjo
22

 bahwa, sebagai suatu proses, penegakan hukum pada 

hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interdependensi 

dengan faktor-faktor yang lain. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan 

proses penegakan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, 

yaitu komponen substansi, struktur dan kultural. Beberapa komponen tersebut 

termasuk ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Faktor-faktor ini 

akan sangat menentukan proses penegakan hukum dan kegagalan pada salah satu 

komponen akan berimbas pada faktor lainnya. 

 

Faktor substansi, struktur, dan kultural akan sangat menentukan proses penegakan 

hukum atau proses pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang 

                                                           
22 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing 

Yogyakarta, 2009, hlm 8 
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miskin dalam perkara pidana. Pembahasan faktor-faktor penghambat pelaksanaan 

bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam perkara pidana, 

sangat terkait dengan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman yang ada di 

dalam buku Soerjono Sukanto dimana Lawrence M. Friedman menjelaskan 

sistem hukum terdiri dari sub sistem-sub sistem hukum, yang meliputi substansi 

hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum 

(legal culture), sebagaimana yang telah diuraikan dalam landasan teoritis 

mengenai teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Ketiga sub sistem 

inilah yang sangat menentukan apakah suatu sistem dapat berjalan atau tidak, dan 

ketiga sub sistem inilah yang juga menentukan bantuan hukum bagi orang atau 

kelompok orang miskin dalam perkara pidana, dapat berjalan dengan baik atau 

tidak. 
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III METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Pendekatan Masalah  

 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam 

pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. 

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan 

bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas 

hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian 

ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan 

mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

2. Pendekatan yuridis empiris
23

 merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap 

identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara  meneliti 

dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian 

dengan cara observasi terhadap permasalahan yang dibahas. 

 

 

 

 

                                                           
23 Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2009. hlm. 12 



37 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

Sumber dan jenis data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
24

: 

1. Data primer adalah data-data yang didapat secara langsung di lapangan dengan 

mendapatkan informasi dari para responden yang dilakukan melalui 

wawancara di lapangan. 

2. Data sekunder ini bersifat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan yaitu 

data yang diperoleh dari studi kepustakaan yakni bahan-bahan hukum yang 

terdiri: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan 

yang mengikat, antara lain: 

- 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; 

- 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; 

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

                                                           
24

 Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian Hukum, UI Pers, Jakarta, 1984, hlm.52. 
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Acara Pidana; 

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

Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum; 

- Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia; 

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

Bantuan Hukum Secara cuma-cuma. 

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 skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan kamus- 

kamus yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder. 

 

C. Penentuan Narasumber  

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini 

adalah wawancara terhadap para narasumber atau informan. Wawancara ini 

dilakaukan dengan metode depth Interview (wawancara langsung secara 

mendalam). 

Adapun narasumber atau responden yang akan diwawancarai adalah:  

1. Direktur LBH Bandar Lampung    = 1 orang 

2. Anggota Advokat BKBH FH UNILA   = 1 orang 

3. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang = 1 orang 

  Jumlah     = 3 orang 
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder penulisan 

menggunakan alat-alat pengumpulan sebagai berikut
25

: 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dilakukan dengan serangkaian kegiatan studi dokumentasi 

dengan cara membaca, mencatat, menguntip, serta menelaah peraturan 

perundang-undangan, dokumen serta informasi lainnya yang berhubungan 

dengan penelitian yang akan dilakukan. 

b. Studi Lapangan 

Studi Lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer
26

 dengan 

mewawancarai langsung narasumber yang ditunjuk. Dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan secara langsung dilingkungan dan masyarakat 

sekitarnya, serta yang pernah penulis lihat secara alami dalam kehidupan 

sehari-hari kemudian penulis menggunakan sistem metode tanya jawab dimana 

semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu 

hukum yang di angkat dalam penelitian oleh peneliti guna mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan. 

 

2. Prosedur pengolahan data 

Data yang sudah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, baik dari data 

kepustakaan maupun dari data di lapangan, kemudian diproses melalui 

pengelolahan dan pengkajian data. Prosedur pengelolahan data adalah sebagai 

                                                           
25

 Soerjono soekanto, Penelitian hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 

1986, hlm. 148. 
26

 http://nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/ data-sekunder-dan-data-primer/ diakses Pada 

Tanggal 7 April 2017 Pukul 03.30. 

http://nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/%20data-sekunder-dan-data-primer/
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berikut: 

a. Editing, yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali 

mengenai kelengkapannya, kejelasan dan kebenarannya sehingga 

meminimalkan kesalahan dan kekurangan dalam penulisan untuk dapat 

diperbaiki kembali. 

b. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan, dan menguraikan data 

serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraikan, kemudian ditarik 

kesimpulan. 

c. Sistematika data, yaitu penyusunan data secara sistematika sesuai dengan 

pokok permasalahan, sehingga memudahkan analisis data. 

 

E. Analisis Data 

Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis yang bersifat deskripti. 

Kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan 

menggambarkan dar hasil yang didapatkan, baik dari hasil data kepustakaan 

maupun dari hasil data dilapangan untuk selanjutnya diketahui serta diperoleh 

kesimpulan secara induktif yaitu pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang 

bersifat khusus menjadi hal-hal yang bersifat umum. Selanjutnya kesimpulan di 

dapat diajukan saran sebagai rekomendasi. 
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V. PENUTUP 

 

 

 

A. Simpulan 

 

 

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian terhadap pelaksanaan bantuan 

hukum bagi rakyat miskin di Bandar Lampung maka dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan bantuan hukum bagi rakyat miskin di Bandar Lampung telah 

melakukan pemberian bantuan hukum sampai sejauh ini sudah cukup optimal 

meskipun belum bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya 

masyarakat miskin di Bandar Lampung, susahnya akses masyarakat miskin 

untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma masih 

menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah tak terkecuali pihak pihak pemberi 

bantuan hukum dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH). 

 

Adapun layanan bantuan hukum yang diberikan sama-sama memberikan 

layanan konsultasi bantuan hukum dan pemberian informasi mengenai 

bantuan hukum, terdapat persamaan mekanisme pelaksanaan pemberian 

bantuan hukum, tetapi untuk BKBH UNILA dosen dan mahasiswa 

Fakultas Hukum UNILA juga dapat memberikan bantuan hukum, dalam hal 

pendanaan, sama-sama ditanggung oleh pemerintah melalui Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
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2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada 

rakyat miskin di Bandar Lampung adalah; 

(a) Faktor hukum itu sendiri, yaitu adanya ketidakpastian hukum mengenai 

peraturan tentang sanksi untuk advokat yang tidak mau memberikan 

bantuan hukum, peraturan tersebut sudah sangat jelas tetapi 

pelaksanaannya belum maksimal. 

(b) 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 khusus prodeo yang sedikit. 

(c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yaitu 

keterbatasan dana yang dianggarkan pemerintah untuk pelaksanaan 

bantuan hukum cuma-cuma. 

(d) Faktor masyarakatnya, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat miskin 

mengenai bantuan hukum. 

(e) Faktor 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. Perlu adanya penegakan hukum mengenai peraturan tentang sanksi untuk 

advokat yang tidak mau memberikan bantuan hukum ataupun ada advokat 

yang memintakan dana atau biaya kepada penerima bantuaan hukum yang 
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tidak mampu. 

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

hukum dalam rangka pelaksanaan bantuan hukum bagi rakyat miskin di 

Bandar lampung sehingga tujuan pemberian bantuan hukum kepada orang 

miskin dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat luas. 

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

bantuan hukum perlu diperbarui 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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