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ABSTRAK 

 

ANALISIS PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT DAN 

LEMBAGA BANTUAN HUKUM DI KOTA BANDAR LAMPUNG 

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 

TENTANG BANTUAN HUKUM 

 

 

Oleh 

MUHAMMAD ADRIANSYAH 

 

Pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum memiliki peran penting 

untuk mendampingi klien nya agar tidak mendapat perlakuan semena-mena oleh 

aparat. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan 

Hukum menjadi dasar bagi Negara untuk menjamin warga negara, khususunya bagi 

sebagian orang atau kelompok masyarakat miskin agar dapat mendapatkan akses 

keadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemberian 

bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh advokat dan lembaga bantuan 

hukum di Kota Bandar Lampung serta faktor-faktor yang mempengaruhi nya. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian 

dilakukan pada Kantor Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum. Hasil penelitian ini 

menujukkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Bandar Lampung telah 

dilakukan oleh advokat dan lembaga bantuan hukum, dalam pelaksanaannya 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya diantaranya belum adanya aturan 

pelaksaan dari pemerintah Kota Bandar Lampung khususnya mengenai anggaran 

dari pemerintah daerah untuk bantuan hukum gratis, sehingga pemberian bantuan 

hukum gratis belum saat ini belum maksimal.  

Kata Kunci: Advokat, Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF LEGAL AID BY 

ADVOCATES AND LEGAL AID INSTITUTIONS IN BANDAR 

LAMPUNG CITY BASED ON UNDANG-UNDANG NUMBER 16 THE 

YEAR 2011 CONCERNING LEGAL AID 

By 

MUHAMMAD ADRIANSYAH 

 

The provision of legal aid by legal aid agencies has an important role to assist their 

clients so that they are not treated arbitrarily by the authorities. The enactment of 

Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid is the basis for the State to guarantee 

citizens, especially some people or groups of poor people have access to justice. 

The purpose of this study was to determine the implementation of providing legal 

aid to the poor by advocates and legal aid agencies in Bandar Lampung City and 

the factors that influence it. The type of research used is juridical normative and 

juridical empirical. The research was conducted at the Office of Advocates and 

Legal Aid Institute. The results of this study show that the implementation of 

providing legal aid in Bandar Lampung has been carried out by advocates and legal 

aid agencies, in its implementation there are several factors that influence it 

including the absence of implementation rules from the Bandar Lampung City 

government, especially regarding the budget from the local government for free 

legal aid, so that the provision of legal aid free legal aid has not yet been maximized. 

 

 

Keywords: Advocate, Legal Aid, Legal Aid Institutions. 
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“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 

(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, 

sedang kamu tidak mengetahui” 

(Q.S. Al-Baqarah: 216) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, artinya segala aturan harus 

berdasarkan hukum dan sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan 

hukum. Oleh karena itu diperlukan keseimbangan dimana semua orang harus 

memperoleh pembelaan di hadapan pengadilan. Hal ini menjadi permasalahan bagi 

masyarakat miskin yang berperkara hukum karena mereka tidak bisa membayar 

seorang advokat untuk mendampingi selama perkara. 

Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar 

dipelihara oleh negara. Sesuai dengan uraian mengeni Negara hukum yang tidak 

dapat dilepaskan dari paham kerakyatan, sesuai dengan asas lex populi suprama lex 

bermakna suara rakyat yaitu hukum paling tinggi.1 Artinya negara mengakui 

tanggung jawab untuk memberikan berbagai hak politik, perekonomian, 

kebudayaan, sosial, dan sipil bagi masyarakat miskin. Atas dasar tersebut, orang 

miskin juga mempunyai hak dalam memperoleh pembelaan baik pada perkara di 

dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana individu yang mampu memberi 

bayaran dan memperoleh jasa hukum dari advokat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 

34 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwasanya bantuan hukum untuk warga 

                                                             
1 M. Iwan Satriawan dan Siti Khoiriah. Ilmu Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016, hlm 111.  
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miskin pun sebagai tanggung jawab beserta tugasnya negara dan sebagai hak 

konstitusional yang harus dipenuhi.  

Upaya perlindungan masyarakat dalam hukum menjadi sangat penting karena 

bantuan hukum merupakan sarana yang bisa dipakai bagi warga tidak mampu 

melakukan penuntutan hak yang tidak sejalan terhadap norma hukum yang 

diberlakukan. Bantuan hukum begitu mendasar, Artinya masyarakat miskin juga 

berhak memperoleh bantuan hukum gratis (Pro Buno Publico) sebagai bentuk dari 

persamaan hak dihadapan hukum. Karena Indonesia merupakan negara hukum 

yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga demokrasi, tiap 

individu yang membutuhkan bantuan hukum berhak memperoleh perlakuan dan 

perlindungan yang sama di hadapan hukum. Maka dari itu, tiap delik ataupun 

tindakan melanggar hukum yang dituduhkannya terhadap seorang tersangka, 

mereka mempunyai hak atas bantuan hukum.  

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 

menjadi dasar bagi Negara untuk menjamin warga Negara, khususunya bagi 

sebagian orang atau kelompok masyarakat miskin agar dapat mendapatkan akses 

keadilan.2 Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang 

Bantuan Hukum disampaikan bahwasanya: Bantuan hukum adalah jasa hukum 

yang diberikan oleh pemberi bantuan secara cuma-cuma kepada penerima bantuan 

hukum.3 Memberi jaminan hak warga untuk memperoleh bantuan hukum, terutama 

warga miskin, sebagai kewajibannya suatu negara. Hal tersebut menjadi bentuk 

                                                             
2 Yususf Saefudin. Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Jawa 

Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Jurnal Idea 

Hukum 1, No 1, 2015, hlm 26. 
3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).  
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konsekuensi nyata dari pengakuan negara yang mengungkapkan bahwasanya 

semua warga negara sama di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.4 Tujuan 

dalam memberi bantuan hukum kepada warga tidak miskin adalah untuk memberi 

penjaminan hak-hak masyarakat miskin dan memudahkan masyarakat miskin 

memperoleh keadilan, merealisasikan beragam hak konstitusional sejalan terhadap 

asas persamaan di hadapan hukum, memberi penjaminan kepastian dalam 

melaksanakan bantuan hukum dilaksanakan dengan merata pada keseluruhan 

wilayah NKRI, untuk merealisasikan pengadilan yang efisien, efektif, serta 

akuntabel. Hal tersebut sejalan terhadap Pasal 3 UU No. 16 Tahun 2011 tentang 

Bantuan Hukum.5 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung total penduduk 

miskin di Lampung menjangkau 1,01 Juta orang atau 11,67%. Persentase warga 

miskin pada daerah perkotaan di 2021 yaitu sejumlah 8,50%. Sedangkan, warga 

miskin pada daerah pedesaan sejumlah 13,18%.6 Jumlah kasus kriminal yang 

terjadi pada tahun 2020 di Kota Bandar Lampung mencapai angka sebanyak 2.336 

kasus, kemudian pada tahun 2021 angka kriminalitas di Kota Bandar Lampung 

mencapai 2.523 kasus.7 Hal ini menunjukkan bahwa angka kriminal di Kota 

Bandar Lampung cukup tinggi. Dalam penyelesaian nya tentunya tidak semua 

                                                             
4 Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945. 
5 Ning Herlina dan Yanuar Syam Putra. Bantuan Hukum Terpidana dan Korban. Palembang: 

Noefikri, 2017, hlm 94.  
6 Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Profil Kemiskinan di Lampung Sepetember 2021. Bandar 

Lampung, 2021, hlm 2. 
7 iNewsLampung.id. Sepanjang 2021, 2.523 Kasus Kriminalitas Terjadi di Bandar Lampung. 

Diakses dari: https://lampung.inews.id/berita/sepanjang-2021-2523-kasus-kriminalitas-terjadi-di-

bandarlampung Pada 22 April 2022 pukul 19.30. 

 

https://lampung.inews.id/berita/sepanjang-2021-2523-kasus-kriminalitas-terjadi-di-bandarlampung
https://lampung.inews.id/berita/sepanjang-2021-2523-kasus-kriminalitas-terjadi-di-bandarlampung
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orang yang terlibat memperoleh pendampingan dari advokat ataupun lembaga 

bantuan hukum untuk membantu menyelesaikan kasus yang sedang di alaminya. 

Akses untuk mendapatkan keadilan dalam upaya bantuan hukum bukanlah 

masalah yang dapat diuraikan secara singkat. Hal ini dikarenakan akses 

memperoleh keadilan tidak sekadar menjadi permasalahan hukum saja, tetapi pula 

berhubungan dengan permasalahan politik, budaya, hingga masalah ekonomi. 

Faktor ekonomi sendiri salahsatunya disebabkan oleh kemiskinan yang semakin 

meluas.8 

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka penulis melaksanakan penelitian 

skripsi yang berjudul: “Analisis Pelaksanaan Bantuan Hukum Oleh Advokat dan 

Lembaga Bantuan Hukum di Kota Bandar Lampung berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah pada penelitian ini 

yaitu: 

a. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat dan 

Lembaga Bantuan Hukum Di Kota Bandar Lampung Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum? 

b. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Bantuan Hukum 

bagi masyarakat miskin di Kota Bandar Lampung? 

                                                             
8 Adnan Buyung Nasution, dkk. Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, 

Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan. Jakarta: LBH Jakarta.2007, 

hlm 3. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini 

yaitu: 

a. Mengetahui Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Dan 

Lembaga Bantuan Hukum Di Kota Bandar Lampung. 

b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian 

bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Bandar Lampung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat 

untuk: 

1. Secara Akademis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan 

mengenai bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin di Kota Bandar Lampung, 

dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selain itu, penelitian ini 

diharapkan mampu meningkatkan ilmu pengetahuan dan membawa manfaat 

kepada perkembangan ilmu hukum terutama hukum tata negara.  

 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah, pemerintah 

daerah, serta masyarakat dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat 

miskin di Kota Bandar Lampung. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori Efektivitas Hukum 

Soerjono Soekanto menyatakan efektivitas merupakan seberapa jauh kelompok 

bisa meraih tujuan. Hukum bisa dinyatakan efektif bila memiliki dampak 

hukumnya secara positif, hukum meraih sasaran yang dimaksudkan dalam 

mengatur ataupun mengubah tingkah laku manusia maka jadi tingkah laku hukum.9  

Teori efektivitas hukum juga membahas tentang kinerja hukum dalam mengatur 

kehidupan sosial dalam masyarakat. Hukum bisa dikatakan efektif apabila beragam 

faktor yang memengaruhi hukum itu bisa menjalankan fungsinya secara benar dan 

baik. Peraturan dikatakan efektif bila anggota masyarakat memiliki perilaku yang 

selaras terhadap hal yang diinginkan oleh aturan Undang-Undang. Efektifitas 

aturan Undang-Undang bisa diamati melalui tingkah laku masyarakatnya. 

Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan seberapa besar pencapaian tujuan 

yang telah ditentukan. Maka, suatu hal bisa dinyatakan efektif bila sejalan terhadap 

hal yang diinginkannya. Efektivitas bisa dimaknai merupakan proses mencapai 

tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Upaya ataupun aktivitas bisa dinyatakan 

efektif bila aktivitas itu sudah mencapai tujuannya. 

                                                             
9 Soerjono Soekanto. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi. (Bandung: CV. Ramadja Karya. 

1988), hlm. 80. 
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Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu efektifitas suatu hukum 

ditetapkan dari lima faktor, yaitu: 10 

1. Faktor hukum itu sendiri (hukum). 

Menurut Soerjono Soekanto, ukuran efektifitas di faktor pertama mengenai 

peraturan Perundang-Undangan, yakni: 

a. Peraturan yang cukup sistematis 

b. Peraturan-peraturan yang terkait cukup sinkron, dari segi hierarkis dan 

horizontal tidak terjadi konflik. 

c. Secara kuantitatif maupun kualitatifnya, aturan yang mengaturkan 

berbagai bidang kehidupan tertentu telah cukup memadai. 

d. Penerbitan suatu aturan sejalan terhadap syarat yuridis yang tersedia. 

2. Faktor penegak hukum. Menurut Soerjono Soekanto, hal yang memberi 

pengaruh efektifitas hukum tertulis melalui sudut pandang aparatur bisa 

bergantung kepada faktor berikut: 

a. Seberapa jauh petugas dibolehkan memberi diskresi. 

b. Seberapa jauh petugas terikat bersama aturan yang diberlakukan. 

c. Seberapa jauh tingkatan keselarasan tugas yang diberi terhadap pejabat 

dalam memberi pembatasan secara tegas atas kewenangan. 

d. Teladan seperti apakah yang perlu diberi petugas terhadap warga. 

3. Faktor sarana ataupun fasilitas yang menunjang penegakan hukum.  

Tersedia fasilitas berupa sarana dan prasarana untuk penyelenggara saat 

melaksanakan tugas. Fasilitas yang dimaksudkan yaitu suatu hal yang 

                                                             
10 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2008, hlm 8. 
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diperguanakan sebagai instrumen dalam meraih penyelenggaraan hukum. 

Faktor implementasi dapat dilihat dari ada tidaknya, cukup atau tidak 

cukupnya, baik buruknya infrastruktur yang tersedia. 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum tersebut diberlakukan. 

Pada faktor keempat, ada beberapa elemen pengukuran efektivitas yang 

tergantung pada keadaan masyarakatnya, yakni: 

a. Penyebab warga menaati peraturan yang tersedia 

b. Penyebab warga tidak mematuhi peraturan yang tersedia 

c. Memahami peraturan yang tersedia. 

5. Faktor budaya, yaitu merupakan hasil karya, cipta, rasa yang dilandasakan 

kepada prakarasa manusia pada pergaulan kehidupan. Hal itu bisa diamati ada 

ataupun tidak perlakuan kepada peraturan yang digunakan sebagai kebiaasaan 

oleh warga yaitu mencakup kebiasaan baik maupun yang berlawanan 

terhadap peraturan. 

2.2 Bantuan Hukum 

1. Sejarah Bantuan Hukum 

Sejarah bantuan hukum muncul di era warga Eropa sejak zaman Romawi. Kala itu, 

bantuan hukum diasumsikan merupakan tugas yang mulia, khususnya membantu 

individu lainnya tanpa berharap mendapat imbalan apapun. Sesudah masa revolusi 

Perancis, bantuan hukum jadi bagian atas aktivitas hukum dan lebih memfokuskan 

kepada persamaan hak masyarakatnya dalam membela kepentingan di hadapan 

peradilan, hingga awal abad ke-20, bantuan hukum lebih luas diasumsikan 

merupakan tugas yang memberikan pelayanan di bidang hukum bidang hukum 
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tanpa imbalan.11 Jika dimaknai secara luas pada masa itu, bantuan hukum dapat 

dikatakan sebagai bantuan dari tokoh adat jika ada masalah.12 

Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi perubahan sistem peradilan di 

Indonesia pada tahun 1950-1959 melalui penghapusan dengan berkala atau 

bertahap pluralisme pada pengadilan, maka hanyalah terdapat pemberlakuan satu 

sistem pada negara Indonesia yakni Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, 

Mahkamah Agung. Meskipun begitu, pada era sekarang ini, kedudukan lembaga 

peradilan dalam sistem politik demokrasi integritasnya cenderung tinggi, selain 

pemberlakuan sistem politik masih terdapat organ peradilan yang tidak berpihak 

dan lebih memiliki kebebasan, sehingga campur tangan dari eksekutif atau kekuatan 

lain dalam peradilan dapat dicegah.13 Di masa itu Peradilan tak lagi bebas 

dikarenakan sering diintervensikan dan diberi pengaruh dari Badan Eksekutif, 

melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 19 Undang-Undang tersebut 

menyatakan bahwa Presiden dapat turun tangan atau campur tangan menyerahkan 

beberapa masalah di pengadilan. Oleh karena itu, wajar jika harapan dan 

kepercayaan masyarakat terhadap bantuan hukum hilang.14  

Perubahan sejarah bantuan hukum diawali ketika grafik Orde Baru muncul. Buyung 

Nasution mengatakan “masa ini dimulai ketika kudeta PKI gagal yang disusul 

                                                             
11 Munir Fuady dan Sylvia. Hak Asasi Tersangka Pidana. Jakarta: Kencana, 2015, hlm 66.  
12 Yolanda Putri Dewanti. Implementasi Bantuan Hukum Oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak 

Kepada Anak Sebagai Korban Tindak Pidana. Skripsi program S1 Ilmu Hukum Universitas Jenderal 

Soedirman, Purwokerto, 2013, hlm 12. 
13 Munir Fuady dan Sylvia, Op.cit, hlm 24.  
14 Abdul Hakim G. Nusantara, Mulyana W Kusuma. Aspek-Aspek Socio Legal Pendidikan Hukum 

Non Formal. Jakarta: Bina Aksara, 1988, hlm 22. 
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dengan jatuhnya rezim Soekarno. Pada awal atau tahun-tahun pertama tampaknya 

ada dorongan yang sangat kuat untuk membangun kembali kehidupan hukum dan 

ekonomi yang telah porak-poranda. Selain program rehabilitasi ekonomi, dirasakan 

ada upaya untuk menumbuhkan kebebasan berpendapat, kebebasan pers serta 

kebebasan mimbar di universitas, peradilan yang independen telah dimulai, dan 

penghormatan terhadap hukum telah tumbuh kembali”.15 Beliau menilai, 

kemunculan konstitusionalisme di era Orde Baru berperan penting dalam ekspansi 

pergerakan bantuan hukum. Konstitusionalisme merupakan peraturan yang lebih 

tinggi dibandingkan Rule of law serta memberi penekanan kepada pentingnya 

bangsa di mana kekuatan politik didasarkan pada undang-undang yang jelas dan 

implementasinya dapat memberi perubahan kekuasaan jadi otoritas yang dilakukan 

penegakkan dengan hukum. Melalui pergantian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

1964 dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan 

Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kembali menjamin kemerdekaan lembaga 

peradilan dari seluruh campur tangan maupun pengaruhnya kekuasaan luar pada 

seluruh kepentingan pengadilan.16 

Pada tahun 1953 ide dalam melakukan pendirian biro konsultasi hukum timbul lagi. 

Tahun 1945 dilakukan pendirian biro “Tjandra Naya” yang diketuai oleh Ting Swan 

Tiong, dengan gerakan terbatas yang hanya memprioritaskan konsultasi hukum 

untuk masyarakat Tionghoa. Berdasarkan usulannya yang telah diberi persetujuan 

oleh Sujono Hadibroto, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tertanggal 2 

Mei 1963, pendirian Biro Konsultasi Hukum di Universitas Indonesia dan diketuai 

                                                             
15 Ibid, hlm 23.  
16 Ibid, hlm 24. 
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oleh Ting Swan Toing. Kemudian pada tahun 1968 biro tersebut berubah nama jadi 

lembaga konsultan hukum, kemudian di 1974 jadi lembaga penasihat dan bantuan 

hukum (LKBH).17 

Selain lembaga bantuan hukum di perguruan tinggi, lembaga bantuan hukum 

menjalankan kegiatannya dengan cakupan yang lebih luas diawali dengan 

berdirinya lembaga bantuan hukum di Jakarta tertanggal 28 Oktober 1970 di bawah 

pimpinannya Adnan Buyung Nasution. Kala itu, bantuan hukum bertumbuh dan 

mengalami perkembangan pesat. Tahun 1979 setidaknya ada 57 lembaga bantuan 

hukum memiliki keterlibatan untuk memberi layanan bantuan hukum terhadap 

rakyat miskin yang buta hukum.18 

Bantuan hukum tak lepas dari sosok S Tasrif dan Adnan Buyung Nasution. S Tasrif 

merupakan individu pertama yang menyampaikan yaitu bantuan hukum kepada 

rakyat miskin adalah unsur ideal atas rule of law. Lalu dalam merealisasikan ide 

itu, S Tasrif mengungkapkan terhadap ketua Pengadilan Negeri Jakarta supaya 

diberi ruang yang dapat dipakai advokat dengan bergiliran dalam memberi atau 

menyediakan bantuan hukum. Sementara itu, Adnan Buyung Nasution melakukan 

pengajuan gagasan membentuk LBH di Indonesia dengan hasil ditindaklanjuti 

pendirian LBH Jakarta (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta) sebagai Lembaga 

Bantuan Hukum pertama bagi rakyat. Saat ini, bantuan hukum telah diberikan oleh 

banyak organisasi sosial. Dengan demikian, pencari bantuan hukum bisa lebih 

                                                             
17 Adnan Buyung Nasution. Bantuan Hukum di Indonesia. Jakarta: Lp3es 1981, hlm 28. 
18 Ibid.  
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fleksibel sebagai upaya mencarikan keadilan melalui pemanfaatan organisasi 

bantuan hukum tersebut.19 

2. Pengertian Bantuan Hukum 

Berbagai definisi dari bantuan hukum berdasarkan para pakar adalah sebagai 

berikut: 

a. Adnan Buyung Nasution menyatakan bantuan hukum berarti upaya 

membantu kepada golongan warga dengan pendapatan rendah ataupun 

pada bahasa popularnya yaitu miskin, ukuran kemiskinan hingga 

sekarang masih sebagai permasalahan yang sukar dituntaskan, tidak 

hanya bagi negara berkembang, namun pula bagi negara yang telah maju 

juga jadi sebuah permasalahan.20 

b. Ari Yusuf Amir menyatakan pelayanan hukum tidak dipungut biaya. 

Seluruh masyarakat mempunyai aksesbilitasnya serupa untuk 

mendapatkan layanan hukum.21 

c. Frans Hendra Winarta berpendapat bantuan hukum berarti layanan 

hukum yang khususnya diberi terhadap masyarakat miskin yang 

membutuhkan pelayanan pembelaan dengan percuma, baik di dalam dan 

juga di luaran peradilan, pada perkara tata usaha negara, perdata, 

pidana.22 

                                                             
19 Didi kusnadi. Bantuan Hukum Dalam Islam. Jakarta: Bina Aksara, 2000, hlm 36.  
20 Adnan buyung Nasuition. Bantuan Hukum di Indoneisia. Jakarta: LP3es 1981, hlm 1. 
21 Iwan Wahyu Purwoko, Dkk. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum dikaitkan dengan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum hhtps://doaj.org/. Diakses Pada Tanggal 27 

Maret 2022, Pukul 10.50. 
22 Frans Hendra Winarta. Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan. Jakarta: 

Elex Media Komputindo, 2000, hlm 23. 
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d. M. Yahya Harahaf berpendapat bahwa pengertian bantuan hukum 

mempunyai ciri dan istilah yang berbeda yaitu: 23 

1. Legal aid, yaitu memberikan pelayanan pada bidang hukum 

terhadap individu yang ada terlibat pada perkara, yaitu: 

1. Layanan bantuan hukum diberikan dengan gratis 

2. Bantuan hukum dalam bantuan hukum lebih khusus untuk 

mereka yang tidak mampu pada pelapisan warga miskin 

3. Motivasi utamanya pada konsep bantuan hukum yakni untuk 

melakukan penegakkan hukum melalui pembelaan kepentingan 

serta HAM dari masyarakat yang kurang mampu dan durhaka. 

2. Legal Assistance. Atau lebih dikenal dengan sebutan Advokat, 

yakni pihak yang memberi bantuan hukum baik terhadap individu 

yang mampu memberi bayaran, dan juga pihak yang menyediakan 

bantuan hukum untuk warga miskin dengan gratis atau percuma 

3. Legal Service, Clarence J. Diaz mengenalkan istilah pelayanan 

hukum. Secara umum, mayoritas masyarakat relatif memberikan 

definisi yang meluas mengenai makna beserta konsep pelayanan 

hukum daripada tujuan maupun konsepnya bantuan hukum atau 

legal assistance. Jika diterjemahkan dengan bebas, maka arti legal 

service berarti pelayanan hukum. Konsep dan ide legal service 

memiliki makna beserta tujuannya: 

a. Pemberian bantuan terhadap warga yang operasionalnya 

mempunyai tujuan untuk menghilangkan fakta-fakta 

                                                             
23 Darman Prinst. Hukum Acara Pidana dalam Praktek. Djambatan: 2002, hlm 102.  
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diskriminatif dalam menegakkan serta memberi pelayanan 

bantuan hukum diantara warga miskin dengan penghasilan 

rendah serta warga kaya yang mempunyai sumber pendanaan 

serta kekuasaannya 

b. Melalui layanan hukum yang diberi terhadap warga yang 

membutuhkan, bisa direalisasikan kebenarannya hukum 

tersebut oleh aparat penegak hukum melalui jalan 

menghormati tiap hak yang dibenarkan hukum untuk tiap 

warganya tanpa ada perbedaan miskin maupun kaya. 

 

3. Konsep Bantuan Hukum 

Dalam pelaksanaannya, bantuan hukum memiliki empat konsep. Konsep pertama 

yaitu bantuan hukum tradisional berarti layanan hukum yang disediakan terhadap 

warga miskin dengan individual. Kedua, konsep bantuan hukum konstitusional, 

bermakna pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin yang bertujuan 

luas, misalnya mewujudkan berbagai hak rakyat miskin selaku subjek hukumnya, 

menegakkan serta mengembangkan beragam nilai hak asasi manusia yang 

merupakan subjek hukum, menegakkan dan mengembangkan nilai-nilai HAM yang 

merupakan sendi utama tegaknya kekuatan hukum.24 Ketiga, konsep bantuan 

hukum struktural yaitu aktivitas yang bermaksud mengubah struktur yang tidak 

jelas menuju struktur yang lebih adil, dimana aturan hukum beserta 

penyelenggaraannya bisa memberi jaminan kesetaraan kedudukan pada bidang 

                                                             
24 YLBHI. Panduan Bantuan Hukum di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014, hlm 462 
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hukum ataupun perpolitikan.25 Keempat, bantuan hukum responsif diberi terhadap 

warga miskin dengan percuma dan meliputi seluruh bidang hukum maupun HAM 

selain itu juga tidak ada perbedaan kasus pembelaan individu dan kolektif.26 

Pelayanan yang disediakan dengan bantuan hukum responsif yakni penyuluhan 

hukum mengenai HAM beserta mekanisme hukum dalam membela haknya oleh 

advokat maupun organisasi bantuan hukum. 

Masyarakat yang kurang mampu memberi bayaran kepada jasa advokat dapat 

memperoleh jasa bantuan hukum dengan percuma. Terdapat dua cara dalam 

memperoleh jasa advokat dengan gratis, pertama datang dan melaksanakan 

pengajuan bantuan hukum menuju LBH. Kedua, meminta bantuan hukum gratis 

dari advokat. 

Definisi bantuan hukum bantuan hukum yang terdapat dalam Pasal 1 angka (1) 

Undang-Undang Nomir 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dimaknai 

merupakan layanan hukum yang disediakan bagi pemberi bantuan hukum dengan 

percuma atau gratis terhadap pihak yang menerima bantuan hukumnya tersebut. 

Sedangkan istilah pro bono merupakan pemberian jasa hukum oleh pengacara tanpa 

mendapatkan bayaran. Bantuan hukum yang disediakan advokat diantaranya 

memberi dampingan atau mendampingi, menjalankan kekuasaannnya, memberi 

konsultasi, mewakilkan, membela, dan melaksanakan perbuatan atau aksi hukum 

lainnya. 

                                                             
25 Suradji. Etika dan Penengakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat). Jakarta: Nadan Pembinaan 

Hukum Nasional Departemen Hukum dan Ham RI, 2008, hlm 77 
26  Frans Hendra Winata. Hak Konstitusional fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum. 

Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm 12.  
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Dalam penyelenggaraannya legal aid dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan 

HAM dan dijalankan oleh pemberi bantuan hukum. Dalam pelaksanaannya, 

bantuan hukum dilakukan oleh lembaga bantuan hukum (LBH) atau organisasi 

masyarakat yang memberikan pelayanan dan menyelenggarakan bantuan hukum. 

Tugas pengawasan pelaksaaan bantuan hukum dilakukan lansung oleh 

Kementerian Hukum dan HAM. Menteri berwenang melakukan pengawasan dan 

memastikan bahwasanya pelaksanaan bantuan hukum dan pemberian bantuan 

hukum dilaksanakan selaras terhadap tujuan maupun asas yang ditentukan dalam 

Undang-Undang, dan melaksanakan akreditasi maupun verifikasi kepada 

kelembagaan bantuan ataupun organisasi warga guna terpenuhi kelayakannya 

selaku pemberi bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang.27 

Bantuan hukum Pro Bono yaitu pemberian bantuan hukum dari advokat. Dasar 

hukum Pro Bono adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Pemberian Bantuan Hukum Gratis. Kedua peraturan tersebut menyampaikan 

advokat berkewajiban memberi bantuan hukum dengan percuma terhadap warga 

yang tidak mampu. Warga miskin adalah individu ataupun sekelompok warga yang 

tidak mampu dari segi finansial namun membutuhkan jasa advokat hukum agar bisa 

memberi bantuan terkait masalah hukum yang sedang dialami. Hak untuk 

mendapatkan bantuan hukum merupakan salah satu dari akses keadilan yang 

artinya masyarakat berhak diperlakukan secara adil dihadapan hukum dan harus 

dilakukan secara menyeluruh kepada siapa saja dengan tujuan keadilan sosial.  

                                                             
27 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 
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Indonesia merupakan Negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia 

(HAM) dan demokrasi, sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 menyatakan bahwasanya: “Hak 

Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan 

manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan karunia-Nya yang 

wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan 

setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia”. 

Dengan demikian Hak Asasi Manusia adalah hak-hak manusia yang asasi yang 

tanpa hak-hak tersebut maka manusia tidak dapat dikatakan sebagai manusia yang 

seutuhnya.28 

Menurut Muhammad Erwin, HAM adalah hak dasar yang diberikan oleh Tuhan dan 

dimiliki oleh manusia untuk hidup dan setelahnya kemudian tidak bisa dilakukan 

pencabutan sesuka hati tanpa adanya kekuatan hukum yang tersedia, adil, jelas, dan 

benar maka perlu dipatuhi, dijaga, dilindungi, dihormati oleh seseorang pada 

kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.29 Berdasarkan ajaran umumnya, 

bagian dari persyaratan negara hukum yakni terdapat penjaminan mengenai HAM. 

Jaminannya tersebut perlu tertulis ataupun tertafsirkan dari konstitusi yang 

diberlakukan, apakan konstitusi tertulis ataupun tidak tertulis. Sebagai hak, hal ini 

tidak terlepas dari kewajiban maupun kebebasan, yakni dari pemegang 

kekuasaannya dan juga pihak yang mendukung hak asasi tersebut.30 

                                                             
28 Tim Pengajar HTN FH Unila. Buku Ajar Hukum Tata Negara. Bandar Lampung: Indepth 

Pubhlishing, 2014, hlm 140.  
29 Muhammad Erwin. Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indoneisa. Jakarta: PT.Refika 

Aditama, 2013, hlm 159.  
30 Chandra Perbawati. Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. Bandar Lampung: Team Aura Creative, 

2019, hlm 109. 
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Berdasarkan hal tersebut Penjelasan HAM terdapat pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu: 31 

a. Hak anak; 

b. Hak atas kesejahteraan; 

c. Hak memperoleh keadilan; 

d. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan; 

e. Hak wanita; 

f. Hak untuk hidup; 

g. Hak atas rasa aman; 

h. Hak memperoleh kebebasan pribadi; 

i. Hak mengembangkan diri; 

j. Hak turut serta dalam pemerintahan. 

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, mengandung frasa hak untuk memperoleh keadilan, maknanya tiap 

individu mempunyai hak mendapatkan keadilan. Setiap manusia berhak 

melaksanakan pengajuan pengaduan permohonan, maupun penggugatan, baik pada 

perkara perdata dan juga pidana. Maka dari itu, Undang-Undang HAM ini sebagai 

sumber atas keseluruhan aturan tentang HAM sebagai upaya mendapatkan 

keadilan. Untuk orang yang melanggarnya baik secara lansung dan juga tidak 

lansung dapat dikenai sanksi perdata, pidana, maupun administrasi sesuai dengan 

peraturan Perundang-Undangan.  

Nilai yang terdapat pada kandungan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia dilandaskan oleh sila Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil 

dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maknanya keadilan itu 

dilandaskan dari keadilan dalam relasi antarmanusia dengan manusianya tersebut, 

                                                             
31 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
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manusia dengan negara, bangsa, maupun masyarakat, dan relasi manusia bersama 

Tuhan.32 

Hak guna memperoleh bantuan hukum adalah suatu bentuk keadilan yang artinya 

manusia diberi perlakuan dengan adil di depan hukum dan wajib dilaksanakan 

dengan menyeluruh terhadap siapa pun yang bertujuan keadilan sosial. Untuk 

mewujudkan keadilan dalam pelaksanaannya terdapat tiga hal, yakni: 

a. Tersedia metode maupun prosedur yang efisien dalam meluaskan akses 

warga kepada keadilan. 

b. Hak dalam mendapatkan manfaat dan mempergunakan institusi pengadilan. 

c. Terdapat penjaminan tersedianya sarana pemenuhan hak untuk warga 

miskin guna meraih keadilan.33 

Bantuan hukum bagi masyarakat miskin seharusnya merupakan tanggungjawab 

Negara sejalan terhadap amanat konstitusi. Berbagai Pasal dalam konstitusi dan 

perundang-undangan tersebut di uraikan dibawah ini: 

a. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengungkapkan bahwasanya Negara Indonesia 

adalah Negara hukum. Hal ini berarti pasal ini memberi amanat terhadap 

Negara dalam melaksanakan penyelenggaraan kepentingannya sejalan 

terhadap pemberlakuan aturan yang ada, yaitu misalnya memberi bantuan 

hukum untuk warga miskin. 

b. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan terkait pengakuan bahwasanya 

seluruh individu mempunyai hak agar diberi perlakuan sama atau setara di 

depan hukum 

c. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 pun mentapkan bahwasanya fakir miskin serta 

anak terlantar dijaga dan dipelihara oleh negara. Hal ini berarti pasal ini 

bermakna luas mencakup hak untuk warga miskin untuk meminta 

pertanggung jawaban Negara.  

                                                             
32 H.M. Agus Santoso. Hukum Moral dan Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum. Jakarta; 

Rawamangun 2012, hlm 86.  
33 Wahyu Widiana. Acces to Justice for the Poor: The Badilag Experience. Makalah, pada IACA 

Asia-Pacific Confrence, Bogor, Maret 2011, hlm 2. 
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d. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Pasal ini 

memberi amanat dalam menyediakan bantuan hukum bagi warga miskin 

yang mampu dan juga tidak. 

e. Pasal 22 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwasanya 

advokat harus menyediakan bantuak hukum dengan percuma terhadap 

pihak yang mencari keadilan yang tidak mampu.  

f. UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pada Undang-Undang ini 

dituliskan yaitu Negara memberi penjaminan hak konstitusional terhadap 

tiap individu dalam memperoleh pengakuan, perlindungan, penjaminan, 

serta kepastian hukum dengan keadilan dan perlakuan setara di depan 

hukum untuk sarana guna melindungi HAM. 

g. PP No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian 

Bantuan Hukum Secara cuma-cuma. Dalam Pasal 2 mengungkapkan yakni 

Advokat berkewajiban memberi bantuan hukum dengan percuma atau gratis 

terhadap pihak yang mencari keadilan. 

 

a. Syarat Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum 

Persyaratan pemberi bantuan hukum diberi pengaturan pada UU No. 16 Tahun 

2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 8 yaitu: 

1. Mempunyai pengurus 

2. Mempunyai sekretariat ataupun kantor yang tetap 

3. Mempunyai program bantuan hukum 

4. Terakreditasi didasarkan atas UU 

5. Berbadan hukum. 

 

b. Syarat penerima bantuan hukum 

Guna mendapatkan Bantuan Hukum, pemohon perlu terpenuhi persyaratan yakni:34 

a. Memberi lampiran SK miskin atau SKTM dari kelurahan, kepala desa, 

maupun pejabat setingkatnya di tempat tinggal pemohon 

b. Melakukan penyerahan dokumen yang berkaitan terhadap perkara 

c. Melaksanakan pengajuan permohonan dengan tertulis, berisikan paling 

tidak identitas pemohon dan keterangan singat tentang permasalahan yang 

dimohonkannya. 

 

 

 

                                                             
34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pasal 14.  
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c. Jenis layanan bantuan hukum  

1. Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi mencakup:35 

a. Pendampingan maupun menjalankan kuasa kepada Penerima Bantuan 

hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. 

b. Pendampingan maupun menjalankan kuasa pada proses pemeriksaan dalam 

sidang 

c. Pendampingan maupun menjalankan kuasa yang diawali dari tingkatan 

penyelidikan, penyidikan, gugatan ataupun penuntutan. 

 

2. Sedangkan layanan pemberian bantuan hukum secara nonlitigasi mencakup: 36 

a. Konsultasi hukum 

b. Mediasi 

c. Riset hukum 

d. Investigasi perkara dari segi elektronik dan juga non-elektronik 

e. Negosiasi 

f. Drafting dokumen hukum 

g. Penyuluhan hukum 

h. Pendampingan di luaran peradilan 

i. Pemberdayaan warga. 

 

Lembaga bantuan hukum dalam konteks hukum, guna melaksanakan fungsi 

misalnya edukasi, konsultasi hukum, penyidikan dan pendokumentasian bisa 

dilaksanakan oleh advokat. Pada praktiknya, umumnya dilaksanakakan melalui 

perekrutan Voluntar Lawyer, yakni para advokat yang jadi relawan tetapi yang 

hadir di pengadilan masih orang-orang yang mencari keadilan itu sendiri. Bantuan 

hukum berfungsi sebagai layanan yang diberikan untuk membantu masyarakat 

menyelesaikan kasus-kasus antara dua pihak yang bersengketa. Fungsinya dari 

bantuan hukum bisa dimaknai merupakan layanan bantuan hukum yang 

menyediakan bantuan hukum dengan berperan selaku pembela individu yang ada 

                                                             
35 Tim Penulis Kementerian Hukum dan Ham Kementerian Dalam Negeri YLBH Indonesia Yayasan 

TIFA. Panduan Bantuan Hukum di daerah. Jakarta: 2008, hlm 18. 
36 Ibid.  
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keterlibatan pada perkara perdata, pidana, maupun tata usaha Negara dimuka 

pengadilan selaku kuasa hukum pada perkara itu, mampu memberikan nasihat 

hukum di luaran peradilan.37 

2.3 Dasar Hukum Bantuan Hukum 

Landasan atau Dasar Hukum Bantuan Hukum yakni: 

b. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Pasal 27) 

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjujung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak 

ada kecualinya 

(2) Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 

bagi kemanusiaan 

(3) Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan 

Negara. 

 

c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 22 

(1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada 

pencari keadilan yang tidak mampu 

(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum 

secara cuma-cuma sebagimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Pemerintah. 

 

d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 

Secara umum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 

Hukum mengatur tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma 

kepada penerima bantuan hukum yang dapat berupa kelompok atau perorangan 

yang sedang menghadapi masalah hukum.  

 

e. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

Pasal 56 

                                                             
37 Lasdin Wlas. Cakrawala Advokat Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1989, hlm 9.  
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(1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan 

hukum. 

(2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak 

mampu 

Pasal 57 

(1) Pada setia pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada 

pencarian keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan 

hukum 

(2) Bantuan hkum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara 

cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap 

perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.  

(3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Undangan. 

 

f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang 

Peradilan Umum. Undang-Undang Peradilan Umum dalam Pasal 68 B 

menjelaskan bahwa bantuan hukum berhak diperoleh oleh siapa saja yang 

sedang menjalani perkara hukum serta biaya perkara nya ditanggung oleh 

Negara. Selanjutnya pada Pasal 68 C menyatakan pembentukan Pos Bantuan 

Hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-Cuma bagi masyarakat 

tidak mampu yang sedang menjalani perkara hukum sampai putusannya 

inkrah.38 

g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama. Termuat dalam Pasal 60B yang menyatakan bahwa bantuan 

hukum berhak diperoleh setiap orang yang sedang berperkara. Selanjutnya 

pada pasal 60C dijelaskan Pos Bantuan Hukum dibentuk di tiap pengadilan 

                                                             
38 Kelompok Kerja Paralegal. Working Paper: Kritisi Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum 

dari Aspek Paralegal dan Pemberdayaan Hukum. Legal Empowerment, Jakarta, hlm. 25.  
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agama untuk pelayanan bantuan hukum pada semua tingkat peradilan bagi para 

masyarakat yang sedang mencari keadilan sampai memperoleh putusan yang 

inkrah.  

h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 

Usaha Negara. Dalam Undang-Undang ini Bantuan Hukum termuat dalam 

Pasal 57 yang menyatakan hak untuk didampingi dan diwakili oleh kuasa. 

Kemudian Mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 60 

menjelaskan bersengketa dengan cuma-cuma dengan syarat bukti tidak 

mampu. Kemudiam dalam Pasal 61 menetapkan permohonan untuk berperkara 

secara cuma-cuma.  

i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bantuan hukum dalam KUHAP diatur 

pada BAB VI Pasal 54 yang menjelaskan tersangka/terdakwa berhak 

mendapatkan bantuan hukum oleh penasihat hukum guna kepentingan 

pembelaan. Selanjutnya dalam pasal 56 dijelaskan tersangka atau terdakwa 

yang diancam pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih wajib 

mendapatkan pendampingan dari penasihat hukum.  

j. Intruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M 01-UM.08.10 

Tahun 2006, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi 

Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum 

k. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata 

Cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Pasal 1 ayat (3) 
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(3) “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 pecari keadilan 

yang tidak mampu”. 

 

l. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara 

Verifikasi dan Akreditasi LBH atau Organisasi Kemasyarakatan.  

m. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.  

 

2.4 Perbedaan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat dan Lembaga 

Bantuan Hukum 

Bantuan hukum yang diberi oleh pemberi bantuan hukum diberi hingga 

permasalahan hukum tersebut terselesaikan dan/atau perkara tersebut memiliki 

supremasi hukum tetap selama penerima bantuannya itu tidak melakukan 

pencabutan surat kuasa khusus. Penyelenggaraan dalam memberi bantuan hukum 

pada bidang litigasi dilaksanakan dari advokat dengan status selaku pemberi 

bantuan hukum maupun advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum. 

Bantuan hukum non-litigasi bisa diberi oleh dosen, paralegal, advokat, maupun 

mahasiswa fakultas pada lingkup pemberi bantuan hukum yang sudah lulus 

verifikasi serta akreditasi. 

Definisi Advokat berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2003 tentang Advokat yaitu individu yang mempunyai profesi memberi jasa 

hukum, baik di luar dan juga di dalam pengadilan, dan terpenuhi syarat didasarkan 

atas kebijakan Undang-Undang Advokat. Sementara jasa hukum yang diberikan 



 
26 

 

menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 18 Tahun 2003 yaitu jasa mencakup bantuan 

hukum, mewakili, konsultasi hukum, membela, menjalankan kekuasaan, 

membantu, dan sebagainya bagi kepentingan hukum klien. 

Terdapat perbedaan konsep bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 

tentang Advokat. Tidak semua layanan hukum yang diberikan oleh pengacara 

gratis. Dalam Pasal 11 Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 

2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Gratis disebutkan 

bahwa advokat hanya dianjurkan agar memberi bantuan hukum cuma setidaknya 

50 jam kerja dalam satu tahun. Pasal 21 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat 

memberi pengaturan bahwasanya advokat mempunyai hak mendapatkan 

honorarium mengenai jasa hukum yang sudah diberi terhadap klien. Besaran 

honorarium ditentukan secara wajar39 didasarkan atas kesepakatan kedua belah 

pihak.  

Mengacu pada penjabaran tersebut, maka berkesimpulan yakni bantuan hukum 

yang dilaksanakan oleh LBH serta advokat adalah kegiatan dan institusi yang tidak 

sama. Perbedaan kedua itu bisa dijelaskan pada tabel ini: 

 

 

                                                             
39 Yang dimaksud dengan "wajar" berdasarkan Penjelasan Pasal 21 UU No. 18 Tahun 2003 

tentang Advokat yaitu melalui pertimbangan kemampuan, risiko, kepentingan, dan waktu klien.  
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Tabel 1. Perbedaan Institusi Lembaga Bantuan Hukum dan Advokat dalam 

Pemberian Bantuan Hukum 

No Advokat Lembaga Bantuan Hukum 

1 

Pelaksanaan bantuan hukum oleh 

Advokat didasarkan oleh Undang-

Undang Nomor 18 tahun 2003 

tentang Advokat. 

Penyelenggaraan Bantuan Hukum 

yang dilaksanaka LBH mengacu 

pada UU No. 16 Tahun 2011 

tentang Bantuan Hukum. 

2 
Advokat merupakan perorangan 

atau individu 

LBH yaitu suatu organisasi 

3 
Tidak semua advokat merupakan 

anggota lembaga bantuan hukum 

LBH bisa melaksanakan rekrutmen 

advokat 

4 

Advokat berhak menerima 

honorarium atas jasa hukum yang 

diberikannya 

LBH diharuskan atau wajib 

memberi jasa hukum dengan gratis 

dan bisa dikenai pidana bisa 

menerima maupun mendapatkan 

bayaran atau upah. 

Sumber: HukumOnline.com  

 

Advokat dalam memberikan bantuan hukum diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003 

Tentang Advokat. Advokat juga memiliki Kode Etik Advokat. Berdasarkan 

ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Advokat, advokat adalah orang yang 

berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang 

memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undan. Selanjutnya LBH 

dalam memberikan bantuan hukum berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang 

Bantuan Hukum. LBH harus mengikuti verifikasi dan akreditasi serta harus 

memenuhi ketentuan Permenkumham No. 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara 

Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi 

Kemasyarakatan. LBH yang telah terverifikasi dan akreditasi bantuan hukum, biaya 

pelaksanaan bantuan hukum akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara. Selain biaya tersebut, sumber pendanaan bantuan hukum dapat 

berasal dari hibah atau sumbangan dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan 

tidak mengikat.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif-empiris. Penelitian 

hukum normatif merupakan upaya untuk memahami permasalahan dengan tetap 

ada ataupun berdasarkan hukum, sementara penelitian empiris merupakan usaha 

mendapatkan data dan pemahaman pada riset didasarkan atas fakta di lapangan.40 

Penelitian normatif dan empiris mencari informasi menegenai pelaksanaan 

perundang-undangan yang teradi di masyarakat untuk mengetahui pencapaian 

tujuannya yang sudah ditetapkan. Penelitian tersebut mempunyai tujuan guna 

memberi kepastian apakah implementasi aturan Undang-Undang itu sudah sejalan 

terhadap maksud dan tujuan. Penelitian normatif dan empiris berawal dari 

ketentuan hukum tertulis yang kemudian diberlakukan dalam masyarakat. 

Berdasarkan penerapan tersebut maka akan dapat dipahami apakah peraturan 

tersebut dilaksanakan atau tidak.  

3.2 Sumber dan Jenis Data 

Data adalah semua informasi yang terkait dengan tujuan penelitian. Data yang 

digunakan harus sesuai dengan kebutuhan penelitian.41 Sumber data pada penulisan 

                                                             
40 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Rineka Cipta, Jakarta 1986), hlm. 55 
41 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Erlangga, 2009), hlm. 61. 
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skripsi ini didapatkan melalui sumber data yang terdiri dari dua sumber yakni data 

primer dan data sekunder. Data lapangan berarti pemerolehan data melalui hasil 

riset yang dilakukan dengan kegiatan wawancara, sementara data kepustakaan yaitu 

data yang didapatkan dari sumber-sumber pustaka, aturan Undang-Undang, 

maupun literatur lainnya yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. 

Sumber data dalam penulisan skripsi ini meliputi data primer dan data sekunder,42 

yaitu:  

a. Data primer 

Data primer adalah data yang didapatkan langsung melalui sumber asli.43 Dalam hal 

ini, data primer didapatkan melalui pelaksanaan observasi serta wawancara kepada 

narasumber dari Kantor Hukum Abi Hasan Mu’an dan Rekan serta LBH Bandar 

Lampung. 

b. Data sekunder 

Data sekunder yaitu data yang didapatkan melalui beragam sumber-sumber yang 

berbentuk tulisan yang berkaitan terhadap penelitian. 

Data Sekunder pada penelitian berikut adalah: 

1. Bahan Hukum Primer antara lain:  

a. UUD NKRI Tahun 1945 

b. UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat 

c. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

d. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan 

e. UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 

                                                             
42 Ibid, hlm 61. 
43 Etta Sungaji dan Sopiah. Metodelogi Penelitian. Yogyakarta: Penerbit Andin, hlm 171. 
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2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum 

primer, yaitu: 

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang 

Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana 

Bantuan Hukum 

b. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi 

Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan 

c. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara 

Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum 

d. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

Bantuan Hukum 

 

c. Data Tersier, yakni bahan hukum yang menyediakan penerangan dan juga 

petunjuk kepada bahan hukum sekunder dan primernya. Bahan hukum yang 

dimaksud seperti pendapat para ahli, kamus bahasa, kamus hukum, dan lain-

lain. 

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Pelaksanaan pengumpulan data dalam penelitian ini melalui prosedur yaitu: 

a. Studi Pustaka 

Serangakaian kegiatan mengamati, menelaah, membaca, mengutip dari berbagai 

sumber-sumber kepustakaan dan melaksanakan kajian kepada ketentuan peraturan 

Perundang-undangan yang berhubungan terhadap pokok bahasan penelitian ini. 
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b. Studi Lapangan 

Serangkaian kegiatan studi lapangan serta wawancara dengan mengajukan 

pertanyaan langsung terhadap narasumber ataupun informan sebagai bentuk upaya 

pengumpulan data yang berhubungan dengan permasalahan pada skripsi ini. 

Narasumber dalam penelitian ini yaitu salah satu perwakilan advokat dari Kantor 

Advokat Abi Hasan Mu’an dan Rekan serta Direktur dan Kepala Penelitian, 

Pngembangan, dan Kampanye Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung. 

 

2. Prosedur Pengolahan Data 

Kegiatan mengolah data pada penelitian ini mempunyai tahapannya yang meliputi: 

a. Seleksi data, yaitu pemeriksaan dan pemilihan data guna memahami 

kelengkapan datanya yang kemudian akan diseleksi sejalan terhadap masalah 

yang ditelitinya pada skripsi ini. 

b. Klasisfikasi data, merupakan aktivitas menempatkan data berdasarkan 

kelompok yang sudah ditentukan bertujuan guna memperoleh data yang 

betul-betul diperlukan dan data yang akurat guna analisis lanjutan dalam 

penulisan skripsi ini. 

c. Penyusunan data adalah aktivitas menempatkan dan melaksanakan 

penyusunan data yang saling berkorelasi dan menciptakan kepaduan yang 

utuh dalam suatu pokok bahasan maka memudahkan dalam menginterpretasi 

data.  

d. Penarikan Kesimpulan adalah tahapan berikutnya sesudah datanya yang 

diperoleh disusun dengan sistematis, lalu lanjut dengan menarik kesimpulan 

yang sifatnya general serta khusus.  
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3.4 Analisis Data 

Analisis data berarti proses melaksanakan analisis dan penyusunan dengan 

sistematis atau runtut data yang telah didapatkan melalui hasil wawancara, catatan 

lapangan, serta sumber lain, agar mudah untuk dipahami serta bisa tersampaikan 

kepada masyarakat secara luas. Analisis data dilaksanakan dengan cara 

mengorganisir data, memecahnya menjadi berbagai komponen unit, melaksanakan 

penyusunan, pemilihan, dan penentuan kesimpulan sehingga mudah dipahami.44 

Analisis yang dilakukan pada penelitiannya ini adalah menguraikan data dalam 

bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan merinci lalu 

diinterpretasikan guna mendapatkan kesimpulanya. Kesimpulan ditarik dengan 

terlebih dahulu mendeskripsikan hal-hal yang sifatnya umum kemudian 

menentukan kesimpulan yang bersifat khusus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                             
44 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: CV Alfabeta, 2015, hlm 334.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan pada penelitian ini 

sebagai berikut: 

a. Pemberian bantuan hukum oleh advokat dan lembaga bantuan hukum di 

Kota Bandar Lampung saat ini cukup optimal. Advokat dan Lembaga 

Lembaga Bantuan Hukum di Kota Bandar Lampung telah berperan dalam 

melaksanakan kewajiban untuk memberikan bantuan hukum gratis kepada 

masyarakat yang tidak mampu di Kota Bandar Lampung. Pelaksanaan 

bantuan hukum gratis dilakukan oleh Advokat dan lembaga bantuan hukum 

yang telah lulus verifikasi dan akreditasi oleh Kementerian Hukum dan 

HAM. 

b. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum pada masyarakat 

miskin di Kota Bandar Lampung sendiri adalah faktor hukum dimana belum 

adanya aturan pelaksanaan dari pemerintah Kota Bandar Lampung 

khususnya dalam hal anggaran pelaksanaan bantuan hukum sehingga 

pelaksanaan pemberian bantuan hukum saat ini belum maksimal. Lembaga 

bantuan hukum saat ini harus mengajukan anggaran ke Kemeterian Hukum 



 
63 

 

dan HAM dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada 

masyarakat kurang mampu.  

5.2 Saran 

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Pemerintah disarankan untuk membuat dan mengesahkan aturan pelaksanaan 

bantuan hukum secara gratis di Kota Bandar Lampung serta memberikan 

anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk 

kepentingan bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat miskin di Kota 

Bandar Lampung. 

b. Pemerintah harus melakukan kordinasi bersama LBH maupun Penegak 

Hukum lain yang ada di Kota Bandar Lampung, berkomunikasi terkait 

bantuan hukum gratis untuk warga miskin. Salah satunya dengan melakukan 

sosialisasi bantuan hukum secara gratis. Hal ini dikarenakan banyak 

masyarakat yang masih belum memahami adanya akses bantuan hukum 

secara gratis bagi masyarakat miskin. Perlu dilakukan langkah-langkah baru 

dengan terus memberikan informasi terhadap warga agar pemerataan 

dibidang bantuan hukum lebih menyebar luas di Kota Bandar Lampung.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
64 

 

 
 
 
 
 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Buku 

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan 

HAM Republik Indonesia. 2015. Hak Atas Layanan Bantuan Hukum Bagi 

Masyarakat Miskin. Percetakan Pohon Cahaya, Jakarta.  

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2021. Profil Kemiskinan di Lampung 

sepetember 2021. Bandar Lampung. 

BKPH Lampung. 1997. Simposium Tentang Penegakan Hukum Dalam 

Mensukseskan Pembangunan. Alumni, Bandung. 

Effendi, Mahsyur. 1994.  Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum 

Nasional dan Internasional.  Ghalia Indonesia, Jakarta. 

Erwin, Muhammad. 2013. Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia.  

PT.Refika Aditama, Jakarta.  

Fuady, Munir dan Sylvia. 2015.  Hak Asasi Tersangka Pidana.  Kencana, Jakarta.  

Hakim, G Abdul, Nusantara, Mulyana W Kusuma. 1988. Aspek-aspek socio legal 

pendidikan hukum non formal. Bina Aksara, Jakarta.  

Herlina, Ning dan Yanuar Syam Putra. 2017. Bantuan Hukum Terpidana dan 

Korban. Noefikri, Palembang.  

Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial. Erlangga, Yogyakarta.  

Kusnadi, Didi. 2000.  Bantuan Hukum dalam Islam. Bina Aksara, Jakarta.  

M. Iwan Satriawan, Siti Khoiriah. 2016. Ilmu Negara. PT Raja Grafindo, Jakarta.  

Manan, Bagir. 1992. Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia. Ind-Hill Co, 

Jakarta. 

Mukianto, Jandi. 2019. Prinsip dan Praktek Bantuan Hukum di Indoensia. 

Kencana, Depok.  



 
65 

 

Nasution, Buyung Adnan. 1981. Bantuan Hukum di Indonesia. LP3ES, Jakarta.  

Perbawati, Chandra. 2019. Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. Team Aura 

Creative: Bandar Lampung.  

Prinst, Darman. 2002.  Hukum Acara Pidana dalam Praktek. Djambatan, Jakarta.  

Santoso, Agus H.M. 2012. Hukum Moral dan Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat 

Hukum”. Rawamangun, Jakarta.  

Soekanto, Soerjono. 1986.  Pengantar Penelitian Hukum.  Rineka Cipta, Jakarta.  

________________. 1988. Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi. Remadja 

Karya, Bandung.  

________________. 2008. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. 

Rajawali Pers, Jakarta. 

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan.  CV Alfabeta, Bandung. 

Suradji. 2008. Etika dan Penengakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat). 

Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Ham RI, Jakarta.  

Tim Pengajar HTN FH Unila. 2014. Buku Ajar Hukum Tata Negara. Indepth 

Publishing, Bandar Lampung.  

Tim Penulis Kementerian Hukum dan Ham Kementerian Dalam Negeri YLBH 

Indonesia Yayasan TIFA. 2008. Panduan Bantuan Hukum di daerah. Jakarta. 

Winarta, Frans Hendra. 2007. Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh 

Bantuan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional. Universitas 

Padjajaran, Semarang. 

Winarta, Frans Hendra. 2009. Pro Bono Publico Hak konstitusional Fakir Miskin 

Untuk Memperoleh Bantuan Hukum. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 

YLBHI. 2014.  Panduan Bantuan Hukum di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia, 

Jakarta.  

 

Jurnal 

Dewanti, Yolanda Putri. 2013 Implementasi Bantuan Hukum Oleh Komisi Nasional 

Perlindungan Anak Kepada Anak Sebagai Korban Tindak Pidana. Skripsi program 

S1 Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.  

Kantor Wilayah Lampung Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia. 2021. 17 OBH Lampung Laksanakan Penandatanganan Kontrak 



 
66 

 

Pelaksanaan Bantuan Hukum di Kanwil Lampung. Bandar Lampung: Kementerian 

Hukum & HAM Provinsi Lampung.  

Pujiarto, Iwan Wahyu, Dkk. 2015.  Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum 

Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 

Hukum.  Jurnal Arena Hukum, Medan Universitas Sumatera Utara. 

Ridlwan, Zulkarnain. 2012. Mekanisme Konsultasi Publik: Instrumen Pembangun 

Good Governance di Daerah, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6.  

Saefudin, Yusuf. 2015. Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat 

Miskin di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 

Tentang Bantuan Hukum. Jurnal Idea Hukum 1, Nomor 1.  

Widiana, Wahyu. 2011.  Acces to Justice for the Poor: The Badilag Experience. 

Makalah, pada IACA Asia-Pacific Confrence, Bogor. 

Yasir, Armen dan Zulkarnain Ridlwan. 2021. Perumusan kebijakan dan Peraturan 

Daerah Dengan Mekanisme Konsultasi Publik Fiat Justitia Ilmu Hukum Volume 6 

No. 2, Bandar Lampung.  

Yusdiyanto. 2012. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Program Legislasi 

Daerah, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2. 

 

Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat 

Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum 



 
67 

 

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum 

Atau Organisasi Kemasyarakatan 

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 

Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 

2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran 

Dana Bantuan Hukum 

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Bantuan 

Hukum 

 

Website 

Artikel Hukum. “Perbedaan Advokat dengan Lembaga Bantuan Hukum”. Diakses 

dari: http://kartikanews.com/perbedaan-advokat-dengan-lembaga-bantuan-hukum/  

pada 30 maret 2022 pukul 19.30 WIB. 

Artikel iNewsLampung.id. “Sepanjang 2021, 2.523 Kasus Kriminalitas Terjadi di 

Bandar Lampung”. Diakses dari: https://lampung.inews.id/berita/sepanjang-2021-

2523-kasus-kriminalitas-terjadi-di-bandarlampung Pada 22 April 2022 pukul 19.30 

WIB.  

Data sebaran terkonfirmasi positif tahun 2021, diakses dari 

https://covid19.go.id/peta-sebaran   pada 28 Maret 2022 pukul 10.00 WIB.   

Website Kantor Wilayah Lampung Kementerian Hukum & Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia. 2022.  “22 OBH terakreditasi dan terverifikasi, 

Kanwil Kemenkumham Lampung Laksanakan Penandatanganan Kontrak Kerja 

Pelaksanaan Bantuan Hukum TA.2022”. Diakses dari: 

https://lampung.kemenkumham.go.id/ pada 22 Maret 2022 pukul 10.00 WIB. 

http://kartikanews.com/perbedaan-advokat-dengan-lembaga-bantuan-hukum/
https://lampung.inews.id/berita/sepanjang-2021-2523-kasus-kriminalitas-terjadi-di-bandarlampung
https://lampung.inews.id/berita/sepanjang-2021-2523-kasus-kriminalitas-terjadi-di-bandarlampung
https://covid19.go.id/peta-sebaran
https://lampung.kemenkumham.go.id/

	PERSETUJUAN.pdf (p.1)
	PENGESAHAN.pdf (p.2)
	PERNYATAAN.pdf (p.3)

