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Buku ini merupakan kajian dari hasil pemantauan dan 

peninjauan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang 

Bantuan Hukum di 3 (tiga) daerah tersebut, yang sudah tentu belum 

memuat keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan 

undang - undang dimaksud. Namun demikian, dengan segala 

Salah satu tugas Badan Legislasi DPR ialah melakukan 

pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang. Pelaksanaan 

pemantauan dan peninjauan dilakukan terhadap 3 (tiga) daerah. 

Adapun daerah yang menjadi obyek pemantauan dan peninjauan 

yaitu (1) Provinsi Jawa Tengah, (2) Provinsi Lampung, dan (3) 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

oPR - RI 
\.,.;""" . 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 

Hukum telah disahkan dan diundangkan sejak tanggal 2 November 

2011. Namun sampai saat ini, sudah lebih dari 4 (empat) tahun 

masih belum memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya 

masyarakat miskin. Untuk itu perlu dilihat efektivitas terhadap 

pelaksanaan undang-undang tersebut. 

KATA PENGANTAR 



lll 

Dr. H. Sarehwiyono, S.H., M.H. 
A-371 

Badan Legislasi DPR RI 
Ketua, 

kekurangan yang ada diharapkan buku ini dapat bermanfaat dan 

digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan tugas 

Badan Legislasi terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 
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A. Latar Belakang 

Tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pembukaan 

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 

1945) adalah " ... melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah · darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, · dan 

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial .... " 

Berdasarkan hal itu, untuk melindungi warga negara diatur 

ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 bahwa 

"segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam 

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Lebih lanjut, 

Pasal 27 ayat (1) tersebut dipertegas dengan Pasal 28D ayat (1) 

UUD Tahun 1945 bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama di hadapan hukum," dan Pasal 28H ayat 

(2) UUD Tahun 1945 bahwa "setiap orang berhak mendapat 

BABI 

PENDAHULUAN 
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Istilah negara hukum lazim dikenal dengan sebutan 

"rechtsstaat" atau "rule of law", serta mulai dikenal pada akhir 

abad ke-19 dan permulaan abad ke-20. Istilah "rechtsstaat" 

dikenalkan oleh Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl 

yang merupakan para ahli hukum dari Eropa Barat 

Kontinental. Adapun istilah "rule of law" dikenalkan oleh A. V 

Dicey yang merupakan ahli hukum Anglo Saxon. Istilah 

"rechtsstaat" memuat unsur-unsur sebagai berikut: 

a. hak asasi manusia; 

b. pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak- 

hak itu; 

c. pemerintah berdasarkan peraturan; dan 

d. peradilan administrasi dalam perselisihan. 

Adapun istilah "rule of law" memuat unsur-unsur 

sebagai berikut: 

kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh 

kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan 

dan keadilan." Adanya jaminan, perlindungan, dan kepastian 

hukum tersebut, dikarenakan "negara Indonesia adalah negara 

hukum" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 

1945. 
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a. supremasi aturan-aturan hukum; 

b. kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum; 

c. terjaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang 

serta keputusan-keputusan pengadilan. 

Dalam perkembangannya tepatnya setelah Perang Dunia 

II, gagasan pemikiran mengenai "rechtsstaat" atau "rule of 

law" mengalami perubahan yang disesuaikan dengan tuntutan 

dan dinamika abad ke-20. Hal ini dikarenakan adanya 

perubahan sosial dan ekonomi serta desakan dari berbagai 

negara yang menganggap konsep negara hukum yang dimaksud 

sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada. Itu sebabnya 

pada tahun 1965 di Bangkok, Organisasi Ahli Hukum 

Intemasional (International Commission of Jurists) 

merumuskan ulang tentang konsep negara hukum 

("rechtsstaat" atau "rule of law") yang sesuai dengan dinamika 

dan tuntutan abad ke-20. Menurut International Commission of 

Jurists tersebut, syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya 

pemerintahan yang demokratis ialah sebagai berikut: 

a. perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi 

selain menjamin hak-hak individu juga harus menentukan 

juga prosedural untuk memperoleh perlindungan hak-hak 

yang dijamin; 
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b. badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; 

c. pemilihan umum yang bebas; 

d. kebebasan untuk menyatakan pendapat; 

e. kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi dan 

beroposisi; dan 

f. pendidikan kewarganegaraan. 

Negara Indonesia sebagai negara hukum harus 

menjadikan hukum sebagai panglima. Untuk itu, akses keadilan 

dan kepastian hukum bagi masyarakat merupakan pilar utama 

bagi tegaknya cita negara hukum Indonesia, termasuk di 

dalamnya kesempatan bagi masyarakat tidak mampu 

(marginal) dalam mengakses keadilan dan kepastian hukum. 

Itu sebabnya, di dalam Pasal 34 ayat ( 1) UUD Tahun 1945 

diatur bahwa "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar 

dipelihara oleh negara." Menurut MPR RI, bahwa: "Perkataan 

'fakir miskin' yang terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 

Tahun 1945 mempunyai pengertian yang berbeda. Oleh karena 

itu, perkataan 'fakir miskin' tidak dapat dipahami sebagai satu 

kesatuan konsep. Kedua kata itu berasal dari bahasa Arab 

dengan pengertian yang berbeda. Kata 'fakir' berarti orang 

yang tidak mampu berusaha menghidupi dirinya sendiri, 

sedangkan kata 'miskin' berarti orang yang mampu berusaha 
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tetapi tidak mencukupi kebutuhan minimum untuk menghidupi 

dirinya sendiri." Senada dengan konsepsi rumusan MPR RI 

tersebut, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (UU Fakir 

Miskin) diatur bahwa "Fakir miskin adalah orang yang sama 

sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau 

mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai 

kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi 

kehidupan dirinya dan/atau keluarganya." Lebih lanjut, dalam 

Pasal 7 ayat (1) huruf g UU Fakir Miskin diatur bahwa 

"Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk bantuan 

hukum." Dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf g UU Fakir 

Miskin dijelaskan bahwa "Yang dimaksud dengan 'bantuan 

hukum' adalah bantuan yang diberikan kepada fakir miskin 

yang bermasalah dan berhadapan dengan hukum." Dalam 

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 

tentang Advokat (UU Advokat) diatur bahwa "Advokat wajib 

memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada 

pencari keadilan yang tidak mampu." Adapun yang dimaksud 

Advokat dalam Pasal 1 angka 1 UU Advokat sebagai berikut: 

"Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, 

baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi 
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persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini," 

Adanya ketentuan tersebut, didasarkan kepada kebutuhan untuk 

meningkatkan jaminan konstitusional yang mengatur kewajiban 

negara di bidang kesejahteraan sosial dan sekaligus merupakan 

bagian upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara 

kesejahteraan (welfare state) sehingga rakyat dapat hidup 

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Di dalam 

rumusan tersebut terkandung maksud untuk lebih mendekatkan 

gagasan negara kesejahteraan dalam .Pembukaan UUD Tahun 

1945 ke dalam realitas. Negara Indonesia sebagai negara 

kesejahteraan, berarti terdapat tanggung jawab negara untuk 

mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang 

kesej ahteraan. 

Berdasarkan hal tersebut, saat ini telah diundangkan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 

Hukum (UU Bantuan Hukum). Dalam pertimbangannya, 

Undang-Undang tersebut dibentuk berdasarkan alasan sebagai 

berikut: 

a. negara menjamm hak konstitusional setiap orang untuk 

mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 
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manusia; 

b. negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan 

hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses 

terhadap keadilan; dan 

c. pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan 

oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan 

sosial yang berkeadilan. 

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh 

pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima 

bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga 

bantuan hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan (ormas) 

yang memberi layanan bantuan hukum. Adapun penerima 

bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. 

Hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal 

dan dijamin dalam Kovenan Intemasional tentang Hak-Hak 

Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political 

Rights (JCCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan 

Undang-Undang No. 12 Tahun 2005. Pasal 16 dan Pasal 26 

JCCPR menjamin semua orang berhak memperoleh 

perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk 

diskriminasi. Adapun Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan 

hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi 
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3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi 

Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan 

(Permen Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2013). 

serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

syarat terkait bantuan hukum yaitu: a) kepentingan-kepentingan 

keadilan; dan b) tidak mampu membayar advokat. 

Selama ini, pemberian bantuan hukum yang dilakukan 

belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, 

sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena 

terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan 

hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai 

pemberian bantuan hukum sebagaimana diatur dalam UU 

Bantuan Hukum merupakan jaminan terhadap hak-hak 

konstitusional orang atau kelompok orang miskin terhadap 

kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan 

kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). 

Sejak disahkan pada bulan November 2011, gaung 

implementasi kurang terdengar secara nyata. Padahal secara 

normatif telah ditetapkan peraturan pelaksanaan UU Bantuan 

Hukum, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 

tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan 

Penyaluran Dana Bantuan Hukum (PP No. 42 Tahun 2013), 
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Faktanya, banyak kasus hukum dari waktu ke waktu 

yang terns dialami oleh para orang miskin. Akibatnya, orang 

miskin tersebut semakin termarginalkan dalam upaya 

menggapai keadilan dan kepastian hukum yang 

didambakannya. Hal ini tentu mempengaruhi progres kinerja 

pembangunan hukum nasional yang kini sedang dilakukan. UU 

Bantuan Hukum ibaratnya 'macan ompong' yang kurang 

memberikan solusi atas berbagai permasalahan hukum bagi 

orang miskin. 

Badan Legislasi sebagai salah satu Alat Kelengkapan 

DPR yang bersifat tetap, mempunyai tugas melakukan 

pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan undang- 

undang. UU Bantuan Hukum dipilih sebagai obyek pemantauan 

oleh Badan Legislasi. Badan Legislasi perlu menelaah secara 

mendalam terkait data dan/atau informasi yang ditemukan 

dalam pelaksanaan UU Bantuan Hukum. Hasil pemantauan 

tersebutlah yang akan digunakan oleh Badan Legislasi untuk 

mengevaluasi secara mendalam pelaksanaan UU Bantuan 

Hukum. 
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D. Materi Pemantauan dan Peninjauan 

Berdasarkan permasalahan yang ada maka pelaksanaan 

pemantauan dan peninjauan ini difokuskan pada beberapa 

materi pokok sebagai berikut. 

Maksud dan tujuan kegiatan pemantauan dan 

peninjauan mengenai pelaksanaan UU Bantuan Hukum adalah 

untuk mengetahui apakah UU Bantuan Hukum dapat 

dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Hasil pemantauan dan 

peninjauan ini dapat digunakan sebagai masukan Badan 

Legislasi dalam menentukan politik perundang-undangan 

terkait bantuan hukum untuk masyarakat miskin. 

/ C. Maksud dan Tujuan 

B. Permasalahan 

Sejak UU Bantuan Hukum diundangkan, temyata ada 

beberapa perrnasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya. 

Permasalahan dimaksud mulai dari penerima bantuan hukum, 

pemberi bantuan hukum, ruang lingkup bantuan hukum, dan 

penganggaran, serta pemantauan dan pengawasan pemberian 

bantuan hukum. 



I. Pemberian bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum 

ditujukan kepada masyarakat miskin, temyata tidak sama 

dengan bantuan hukum yang ada di berbagai lembaga 

negara, seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, 

Kepolisian, lembaga kementerian, lembaga pemerintah 

nonkementerian, lembaga negara lainnya. Bahkan 

terminologi "miskin" itu sendiri telah menimbulkan 

pengertian yang multitafsir, baik di tingkat pemangku 

kebijakan maupun pemberi bantuan hukum. 

2. Belum adanya standar kasus yang ditangani oleh pemberi 

bantuan hukum, baik kasus litigasi maupun kasus 

nonlitigasi, termasuk batas waktu pemberian bantuan 

hukum yang merupakan kasus litigasi. 

3. Dalam UU Bantuan Hukum, subyek pemberi bantuan 

hukum adalah lembaga, sedangkan dalam UU Advokat 

pemberi bantuan hukum adalah perorangan. 

4. Pengelolaan secara terpadu dana bantuan hukum yang 

bersumber dari APBN dan/atau APBD. Mengingat setiap 

daerah berbeda-beda dalam menerapkan kebijakan bantuan 

hukum di daerahnya. 

5. Terdapat 310 organisasi yang lolos verifikasi orgamsasi 

bantuan hukum (OBH) dan berhak untuk mengakses dana 
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bantuan hukum. Namun, sistem reimbursement (metode 

pencairan dan pentransferan dana) yang ada dianggap 

menyulitkan bagi orgamsasi yang menyelenggarakan 

bantuan hukum. Hal ini sangat berpengaruh pada daya serap 

anggaran. 

6. Mekanisme pemantauan dan pengawasan pemberian 

bantuan hukum yang belum transparan dan akuntabel. 

7. Prosedur mendapatkan bantuan hukum masih terkendala 

oleh masalah administrasi, contohnya banyak orang miskin 

yang tidak memiliki surat keterangan tidak mampu (SKTM) 

dan tidak memiliki surat kelengkapan lainnya sebagai 

prasyarat untuk mendapatkan bantuan hukum. 

8. Data obyek penerima bantuan hukum kurang memiliki 

akurasi yang tepat. Data kemiskinan antarinstansi 

Pemerintah menunjukkan perbedaan jumlah. Data yang 

disajikan oleh Kementerian Sosial RI, BPS, dan instansi 

lainnya tidak sama. Adanya perbedaan tersebut dikarenakan 

masing-masing institusi tersebut mernpunyai indikator 

kemiskinan yang berbeda-beda. Hal mi berakibat, 

pemberian bantuan hukum dapat berpotensi salah sasaran. 

9. Meskipun dalam UU Bantuan Hukum leading sector ada di 

Kementerian Hukum dan HAM RI, namun dalam 



pelaksanaan bantuan hukum harus berkoordinasi dengan 

kementerian terkait lainnya, khususnya Kementerian Sosial 

RI. Sebab berdasarkan UV Fakir Miskin, leading sector 

penanganan fakir miskin berada di Kementerian Sosial RI. 

Kurangnya koordinasi antar instansi sudah tentu dapat 

mengakibatkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum jadi 

terkendala. 

Ruang lingkup bantuan hukum hanya meliputi bidang 

keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi 

maupun nonlitigasi. Apabila dikaitkan dengan Pasal 24 ayat (2) 

UVD Tahun 1945, maka ruang lingkup tersebut hanya 

merupakan kompetensi dari Mahkamah Agung RI. 

Persoalannya, bagaimana jika ada orang miskin yang 

membutuhkan akses keadilan konstitusional yang menjadi 

kewenangan Mahkamah Konstitusi? Tampaknya dalam UV 

Bantuan Hukum, hal tersebut belum diatur secara tegas dan 

nyata. 
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7 

E. Pelaksanaan 

Kegiatan pemantauan dan peninjauan dilaksanakan oleh 

tim yang dibentuk oleh Badan Legislasi. Kegiatan pemantauan 

dan peninjauan dilaksanakan dengan melakukan kunjungan 

kerja ke Provinsi Jawa Tengah (26 Juni 2015), Nusa Tenggara 

Barat (2 Juli 2015), dan Lampung (6 Juli 2015). 



hukum adalah suatu bagian integral yang secara konstitusional 

telah diakomodasi pengaturannya. Hak asasi warga negara 

untuk mendapat akses keadilan dengan pemberian bantuan 

hukum adalah tidak semata-mata sebagai perwujudan 

konstitusional namun merupakan hak yang melekat pada diri 

setiap warga negara sejak lahir. Sudah menjadi kewajiban 

negara untuk menjamin dan mewujudkan hal tersebut. Undang- 

Undang Bantuan Hukum harus mampu mengakomodasi 

kepentingan masyarakat tidak mampu atas akses terhadap 

keadilan dengan memberikan bantuan hukum. 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang 

Bantuan Hukum yang diundangkan pada tanggal 2 November 

2011 terdiri atas 11 Bab, yaitu: 

dan Peraturan A. Undang-Undang Bantuan 

Pelaksanaannya 

Kebutuhan masyarakat tidak mampu atas bantuan 

BABU 

UNDANG-UNDANG BANTUAN HUKUM DAN 

KETERKAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG LAIN 



16 

3. Bab III Penyelenggaraan Bantuan Hukum 

Terdiri atas 2 Pasal yang mengatur tentang 

penyelenggaraan bantuan hukum serta verifikasi dan akreditasi 

lembaga bantuan hukum. 

2. Bab II Ruang Lingkup 

Terdiri atas 2 Pasal yang mengatur tentang ruang 

lingkup atas bantuan hukum dan yang berhak untuk 

mendapatkan bantuan hukum. 

1. Bab I Ketentuan Umum 

Terdiri atas 3 Pasal yang mengatur tentang pengertian- 

pengertian pokok, serta asas dan tujuan yang terdapat dalam 

Undang-Undang Bantuan Hukum. Adapun pengertian "bantuan 

hukum" menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Bantuan 

Hukum adalah "jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi 

Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan 

Hukum". Penerima Bantuan Hukum menurut ketentuan Pasal 1 

angka 2 adalah "orang atau kelompok orang miskin", 

sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 "lembaga bantuan hukum 

atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan 

hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum". 
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6. Bab VI Syarat dan Tata Cara Pemberi Bantuan Hokum 

Terdiri atas 2 Pasal yang mengatur tentang syarat-syarat 

yang harus dipenuhi oleh pemohon bantuan hukum untuk 

5. Bab V Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hokum 

Terdiri atas 2 Pasal yang mengatur tentang hak dan 

kewaj iban penerima bantuan hukum. 

4. Bab IV Pemberi Bantuan Hokum 

Terdiri atas 4 Pasal yang mengatur tentang syarat- 

syarat, hak, dan kewajiban pemberi bantuan hukum. Pasal 9 

huruf a menyatakan bahwa "Pemberi .Bantuan Hukum berhak 

melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan 

mahasiswa fakultas hukum". Kemudian dalam penjelasannya 

dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "mahasiswa fakultas 

hukum" termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, 

perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian. Jadi, 

berdasarkan ketentuan tersebut advokat, baik yang terdapat 

pada lembaga bantuan hukum (LBH) maupun ormas 

merupakan pemberi bantuan hukum menurut ketentuan UU 

Bantuan Hukum. 
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Terdiri atas 1 Pasal yang mengatur ketentuan pidana 

terkait larangan dalam Bab VIII Undang-Undang Bantuan 

Hukum. 

9. Bab IX Ketentuan Pidana 

8. Bab VIII Larangan 

Terdiri atas l Pasal yang melarang pemberi bantuan 

hukum untuk menerima atau meminta pembayaran dari 

penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait 

dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum. 

/ 

" penyaluran dana Bantuan Hukum yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah. 

Terdiri atas 4 Pasal yang mengatur sumber pendanaan 

bantuan hukum serta pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara 

7. Bab VII Pendanaan 

mendapat bantuan hukum dan tata cara pemberian bantuan 

hukum. 
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11. Bab XI Ketentuan Penutup 

Terdiri atas 2 Pasal. 

UU Bantuan Hukurn rnengarnanatkan 4 (ernpat) 

peraturan pelaksana yakni 2 Peraturan Pemerintah, 1 Peraturan 

Menteri, dan 1 Peraturan Daerah. Pasal 15 ayat ( 5) dan Pasal 18 

UU Bantuan Hukum telah diakornodasi melalui PP No. 42 

Tahun 2013. Sedangkan Pasal 7 ayat (4) UU Bantuan Hukum 

telah diakornodasi rnelalui Permen Hukurn dan HAM No. 3 

10. Bab X Ketentuan Peralihan 

Terdiri atas 2 Pasal yang rnengatur tentang 

penyelenggaraan dan anggaran bantuan hukurn yang 

diselenggarakan oleh Mahkarnah Agung RI, Kepolisian Negara 

RI, Kejaksaan RI, dan instansi lainnya saat berlakunya Undang- 

Undang ini rnasih berlaku sarnpai berakhirnya tahun anggaran 

yang bersangkutan, serta pengaturan bahwa pernberian bantuan 

hukum yang masih dalam proses sebelum berlakunya Undang- 

Undang ini tetap dilaksanakan sarnpai berakhirnya tahun 

anggaran yang bersangkutan, dan apabila belum juga selesai 

pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan maka pemberian 

bantuan hukum selanjutnya dilaksanakan berdasar UU Bantuan 

Hukum. 



Tahun 2013. Sedangkan terkait Peraturan Daerah masih banyak 

daerah yang belum mengakomodasi Pasal 19 ayat ( 1) terkait 

alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum. 

Saat ini terdapat 310 OBH yang lolos tahap verifikasi dan 

mendapatkan akreditasi untuk memberikan bantuan hukum 

kepada masyarakat tidak mampu, yang terdiri dari 10 OBH 

terakreditasi A, 21 OBH terakreditasi B, dan 279 OBH 

terakreditasi C. 

Dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

Bantuan Hukum ini maka dibentuk Panitia Pengawas Pusat 

yang terdiri atas Perwakilan Badan Pembinaan Hukum 

Nasional (BPHN), Inspektorat Jenderal Kemenkurnham RI, 

Kantor Perbendaharaan Negara, dan Biro Perencanaan 

Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI. Selain itu, di daerah 

juga dibentuk Panitia Pengawas Daerah yang terdiri atas 

Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, 

Kepala Bidang dan Sub Bidang Pelayanan dan Bantuan 

Hukum, Kepala Rumah Tahanan serta Biro Hukum Pemerintah 

Daerah. Pengawasan dilaksanakan baik langsung maupun tidak 

langsung (laporan dari masyarakat). Pengawasan dilakukan 

terhadap penerapan standar pemberian Bantuan Hukum, Kode 

Etik Advokat, dan keadaan pemberi Bantuan Hukum. 



Tahapan proses beracara adalah sebagai berikut: 

1. Perkara pidana meliputi penyidikan, persidangan di pengadilan 

tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat 

kasasi, dan peninjauan kembali; 

Sesuai dengan PP No. 42 Tahun 2013, pemberi bantuan 

hukum melaksanakan bantuan hukum baik litigasi maupun 

nonlitigasi sesuai perjanjian pelaksanaan bantuan hukum dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait penyaluran 

dana bantuan hukum litigasi diberikan setelah pemberi bantuan 

hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses 

beracara dan pemberi bantuan hukum menyampaikan laporan 

disertai dokumen pendukung yang telah disyaratkan. 

Penyaluran dana bantuan hukum dihitung berdasarkan 

persentase dari tarif per perkara sesuai standar biaya 

pelaksanaan bantuan hukum litigasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21 PP No. 42 Tahun 2013. Penyaluran dana 

bantuan hukum pada setiap tahapan proses beracara tidak 

menghapuskan kewajiban pemberi bantuan hukum untuk 

memberikan bantuan hukum sampai dengan perkara yang 

ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap. 



B. Undang-Undang Terkait Lainnya 

Sistem hukum Indonesia dan UUD Tahun 1945 menjamin 

adanya persamaan di hadapan hukum (equality before the law). 

Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap 

warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

2. Perkara perdata meliputi upaya perdamaian atau putusan 

pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, 

putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan 

3. Perkara tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan 

dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat 

banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan 

kembali. 

Penyaluran dana Bantuan Hukum nonlitigasi dilakukan 

setelah pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 

1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan nonlitigasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) PP No. 42 Tahun 2013 

disertai laporan dan dokumen pendukung. 

Menteri memiliki wewenang untuk menguji kebenaran 

tagihan pelaksanaan Bantuan Hukum sebagai dasar penyaluran 

dana Bantuan Hukum litigasi dan nonlitigasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 PP No. 42 Tahun 2013. 



1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) 

KUHAP memberikan sejumlah hak kepada tersangka 

atau terdakwa, salah satunya hak mendapat bantuan hukum dari 

seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan 

pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54). Untuk 

mendapatkan bantuan hukum, tersangka atau terdakwa berhak 

memilih sendiri penasihat hukumnya. 

pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Demikian pula hak 

untuk didampingi advokat dijamin dalam sistem hukum 

Indonesia berdasarkan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Perdata yang mengatur, guna kepentingan pembelaan 

tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari 

seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan 

pada setiap tingkat pemeriksaan. Undang-Undang Bantuan 

Hukum bukan merupakan Undang-Undang pertama yang 

mengatur mengenai pemberian bantuan hukum kepada 

masyarakat tidak mampu ada beberapa Undang-Undang yang 

materinya juga mengatur tentang bantuan hukum, yaitu: 



2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) 

Dalam hal pihak yang bersengketa di pengadilan tidak 

mempunyai cukup materi untuk membayar jasa advokat maka 

Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau 

didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 

mati atau ancaman pidna lima belas tahun atau lebih atau bagi 

mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima 

tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum 

sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat 

pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat 

hukum bagi mereka. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk 

memberikan bantuannya dengan cuma-cuma (Pasal 56). 

Selanjutnya, KUHAP memuat bab yang mengatur 

tentang Bantuan Hukum, yaitu Bab VII, yang antara lain berisi 

sejumlah hak penasihat hukum dalam mendampingi tersangka 

atau terdakwa. Salah satu hak penasihat hukum, yaitu 

menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada 

semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan 

dalam KUHAP (Pasal 69). 



diberikan secara cuma-cuma pada sernua tingkat peradilan 

sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. 

(3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana 
_:, 

dimaksud pada a yat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya 

sempat berhenti melaksanakan pelayanan bantuan hukum 

kepada masyarakat tidak mampu, disebabkan ketentuan yuridis 

yang mengatur pemberian bantuan hukum. Mahkamah Agung 

menyatakan tahun 2013 merupakan periode berat bagi 

masyarakat tidak mampu yang membutuhkan bantuan hukum. 

(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 

(1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum 

kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh 

bantuan hukum. 

Pasal 57 

negara berkewajiban untuk menyediakan advokat baginya 

sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UU Kekuasaan Kehakiman: 



Terbitnya UU Bantuan Hukum dan PP No. 42 Tahun 

2013 pada prakteknya menghambat langkah pengadilan dalam 

memberikan bantuan hukum yang optimal. Aturan yang 

menyatakan bahwa penganggaran bantuan hukum harus 

berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum dan 

dilaksanakan oleh Pemerintah (cq Kementerian Hukum dan 

HAM), sehingga pada 2013 Pengadilan tidak dapat 

menganggarkan kegiatan bantuan hukum kepada masyarakat 

tidak mampu yang sebelumnya telah berjalan dengan baik 

berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 

10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di 

Pengadilan. 

Pada dasarnya, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 

dan Undang-Undang Mahkamah Agung mengemban amanat 

untuk memenuhi hak setiap orang tidak mampu yang 

berperkara agar dapat memperoleh bantuan hukum dengan 

biaya perkara yang ditanggung oleh negara. Undang-Undang 

juga mengharuskan Pengadilan mampu membentuk pos 

bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan 

Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai sarana 

penyediaan bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak 

mampu. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam Undang- 
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Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 

Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 

50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang- 

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Komisi Yudisial. 

Agar permasalahan tersebut dapat diatasi, Mahkamah 

Agung mengesahkan kebijakan Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi 

Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang disahkan pada 9 

Januari 2014 sebagai pengganti SEMA Nomor 10 Tahun 2010. 

Titik penting lainnya adalah penggantian kebijakan Surat 

Edaran dengan Peraturan agar dapat mengikat pihak luar 

pengadilan khususnya bagi kalangan dunia advokat. Perubahan 

kebijakan juga untuk mengakomodasi kebutuhan bantuan 

hukum yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Bantuan 

Hukum. 

Pertama, perihal pembebasan biaya perkara yang 

dimaksudkan sebagai pengganti prodeo yang sebelumnya diatur 

dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2010, karena merupakan 

bantuan biaya perkara di lingkungan peradilan umum, peradilan 

agama dan peradilan TUN maka hanya diperlukan pemeriksaan 



3. Undang-Undang Nomor 18 Tahon 2003 tentang Advokat 

(UU Advokat) 

UU Advokat yang berlaku sebelum UU Bantuan Hukum 

telah mengatur mengenai pemberian bantuan hukum oleh para 

advokat secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu. 

Bantuan hukum merupakan salah satu jenis jasa hukum yang 

diberikan oleh advokat. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam 

ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Advokat bahwa "Jasa Hukum 

administratif terhadap kelengkapan persyaratan penenma 

layanan. 

Kedua terkait Pos Bantuan Hukum (Posbakum) 

pengadilan hanya sebatas saran dan konsultasi hukum, namun 

pengadilan dapat memberi informasi daftar advokat dan OBH 

yang dapat memberi pendampingan cuma-cuma bila diperlukan 

dalam kasus litigasi yang beban pembiayaannya ada 

pada Kemenkumham. 

Ketiga terkait sidang di luar gedung pengadilan (sidang 

keliling dan zitting plaatz) dapat mengikutsertakan petugas 

posbakum dan dimungkinkannya pelayanan satu atap serta 

koordinasi dengan pemerintah daerah atau instansi lain agar 

proses penyelesaian perkara menjadi lebih sederhana. 



adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan 

konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, 

mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan 

hukum lain untuk kepentingan hukum klien". 

Dalam UU Advokat Pasal 22 disebutkan bahwa 

"Advokat mempunyai kewajiban untuk melakukan pemberian 

bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan 

yang tidak mampu." Ketentuan mengenai persyaratan dan tata 

cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma diatur lebih 
'• 

lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum 

Secara Cuma-Cuma. Tetapi kewajiban tersebut dianggap belum 

jelas karena hanya menjadi tugas tambahan dan sampingan 

Advokat mengingat tidak ada pengaturan sanksinya secara 

tegas dan hanya dipandang sebagai masalah etis. Terlepas dari 

itu, visi dan misi Advokat sangat berbeda dengan visi dan misi 

Bantuan Hukum dalam UU Bantuan Hukum. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-Il/2004 

menyatakan Pasal 31 UU Advokat bertentangan dengan UUD 

Tahun 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum 

mengikat. Pasal tersebut dianggap menyebabkan lembaga 

bantuan hukum yang diadakan oleh universitas tidak mungkin 



lagi memberikan bantuan dan pelayanan hukum kepada 

berbagai elemen masyarakat yang membutuhkan keadilan. 

Selain itu, adanya pasal tersebut dapat juga menutup akses bagi 

setiap orang yang bukan advokat memberikan bantuan hukum 

baik litigasi maupun nonlitigasi. Praktik yang dilakukan oleh 

lembaga bantuan hukum yang bemaung di bawah universitas 

atau perguruan tinggi seharusnya melakukan upaya untuk 

memperkuat posisi rakyat, seperti memberikan pendidikan 

hukum kepada rakyat dalam rangka hubungannya dengan hak 

mereka sebagai warga negara. 

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh advokat 

berdasarkan ketentuan UU Bantuan Hukum tidak mengurangi 

kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum atau jasa 

hukum berdasarkan ketentuan UU Advokat sebagaimana 

dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (2) UU Bantuan 

Hukum yakni "Ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian 

Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada 

Penerima Bantuan Hukum tidak mengurangi kewajiban profesi 

Advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum 

berdasarkan Undang-Undang mengenai Advokat." 

Keberadaan UU Bantuan Hukum justru memperkuat 

keberadaaan advokat karena setiap orang atau kelompok 



4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak (UU SPP A) 

Korelasi antara UU SPP A dengan UU Bantuan Hukum 

adalah dalam hal bantuan hukum dan penasihat hukum. Dalam 

menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan 

tingkah laku anak yang berkonflik dengan hukum, perlu 

dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan 

sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan 

sendiri langkah perbuatannya berdasar pikiran, perasaan, dan 

kehendaknya, tetapi keadaan sekitamya dapat mempengaruhi 

perilakunya. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak 

yang berkonflik dengan hukum, orang tua, dan masyarakat 

sekelilingnya seharusnya lebih bertanggungjawab terhadap 

pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak 

terse but. 

masyarakat dapat mendirikan LBH atau ormas dalam rangka 

memberikan Bantuan Hukum atau melakukan advokasi kepada 

orang miskin atau tidak mampu dalam rangka memenuhi hak- 

hak dasar dan layak sampai sidang pengadilan. 



pejabat yang berwenang. 

Pasal 3 huruf a UU SPP A menegaskan hak anak untuk 

mendapatkan bantuan hukum. Pejabat yang melakukan 

penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada 

tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua asuh, mengenai 

hak memperoleh bantuan hukum. Setiap anak yang berkonflik 

dengan hukum yang ditahan berhak berhubungan langsung 

dengan penasihat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh 
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A. Provinsi Jawa Tengah 

1. Gubernur Jawa Tengah yang diwakili oleh Asisten IV 

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah 

a. Permasalahan yang Dihadapi 

1) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah teiah 

melaksanakan pemberian bantuan hukum sejak 

tahun 1995 dengan memberikan bantuan sebesar 

RP. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per perkara 

kepada 25 ( dua puluh lima) OBH yang diakui oleh 

Pemerintah Daerah. 

2) Pasca lahirnya UU Bantuan Hukum, lahir pula 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 

Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada 

Masyarakat Miskin. Sedangkan untuk peraturan 

pelaksanaannya, juga telah diterbitkan Peraturan 

Gubernur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Perda Nomor 7 tahun 2014. 

3) Terkait UU Bantuan Hukum, Pemda telah 

menjalin kerjasama dengan LBH yang telah 

BAB III 

HASIL PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI 



terakreditasi sebanyak 10 (sepuluh) LBH, dimana 

setiap LBH mendapat bantuan Rp 2.000.000,- (dua 

juta rupiah) .dari tiap perkara yang ditanganinya. 

LBH-LBH tersebut, antara lain Lembaga 

Penyuluhan Konsultasi dan bantuan Hukum Islam 

IAIN, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum 

(LKBH) Universitas Muhammadiyah Magelang, 

LBH Jawa Tengah Cabang Sragen, LBH Wahana 

Cilacap, Majelis hukum dan Rak Asasi Manusia 

PW 'Aisyiyah Jawa Tengah, LBH Perisai 

Kebenaran Purwokerto, Y ayasan Atma Surakarta, 

LKBH Universitas Sains Al Qur'an Wonosobo dan 

lain-lain. 

4) Setiap LBH yang bekerjasama dengan Pemprov 

Jawa Tengah wajib melaporkan kegiatannya. 

Bentuknya laporan triwulan, yang terdiri atas 

triwulan I, II, dan III. Kemudian dalam satu tahun 

anggaran juga membuat laporan 

pertanggungjawaban bantuan hukum litigasi, baik 

untuk perkara perdata maupun pidana. 

5) Pemprov Jawa Tengah berusaha menggencarkan 

sosialisasi kepada masyarakat, bahwa Pemprov 



b. Masukan 

1) Kegiatan pemberian bantuan hukum di Provinsi Jawa 

Tengah telah dilakukan sejak tahun 1995 dan terns 

berkembang hingga saat ini. 

2) Pemprov Jawa Tengah berusaha menggencarkan 

sosialisasi kepada masyarakat, bahwa Pemprov 

Jawa Tengah menyediakan bantuan hukum gratis 

kepada warga miskin yang sedang terjerat masalah 

hukum. Mengingat saat ini banyak warga miskin 

yang karena ketidaktahuan atau keterpaksaan 

melakukan pelanggaran hukum. 

Jawa Tengah menyediakan bantuan hukum gratis 

kepada warga miskin yang sedang terjerat masalah 

hukum. Agar hak orang miskin dan kebetulan 

sedang berurusan dengan hukum bisa terlindungi 

dan mendapatkan hak yang sama di muka hukum. 

Apalagi saat ini ban yak warga miskin. yang karena 

ketidaktahuan atau keterpaksaan melakukan 

pelanggaran hukum. 



2. LBH Jawa Tengah 

a. Permasalahan yang Dihadapi 

1 ) Masih banyak keluhan di lapangan terkait dengan 

SKTM yang selalu dimintakan aslinya pada setiap 

tahapan proses hukum. Padalah SKTM asli biasanya 

hanya dikeluarkan satu kali oleh lurah dan sulit 

apabila dimintakan lagi. Untuk mempermudah bisa 

digunakan tanda bukti lain untuk membuktikan 

seseorang miskin misalnya kartu jamkesnas. 

2) Kriteria pemberian hukum masih sulit untuk diakses 

apalagi bagi korban KDRT dan anak. Korban 

trafficking juga sulit untuk mengakses, misalnya 

sulitnya mendapatkan akses SKTM apabila orang 

miskin tidak tercatat di tempatnya tinggal atau 

berasal dari daerah lain. 

3) Mekanisme pencairan dana bantuan hukum masih 

belum jelas dan terlalu berbelit-belit. Terkait dengan 

dimulainya proses online, bukan semakin 

memudahkan justru semakin menyulitkan, apalagi 

akses online masih sangat sulit. 

4) Pendataan terhadap orang miskin masih simpang 

siur, tidak ada lembaga yang jelas membuat acuan 
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b. Masukan 

1) Permasalahan yang mengemuka yang dihadapi oleh 

para penerima bantuan hukum adalah berkaitan 

dengan definisi masyarakat miskin yang bermuara 

pada keharusan memiliki SKTM untuk dapat 

diberikan bantuan hukumnya, yang selalu 

dimintakan aslinya pada setiap tahapan proses 

hukum. Persoalan sering muncul jika terdapat kasus- 

kasus yang tidak selesai dalam kurun waktu satu 

tahun, sementara SKTM hanya dikeluarkan satu kali 

oleh lurah dan sulit dimintakan lagi. Demikian pula 

dengan data jumlah penduduk miskin yang tidak 

akurat, mengingat tidak ada lembaga yang jelas 

yang dijadikan sebagai acuan data jumlah orang 

mi skin. 

2) Mekanisme pencairan dana bantuan hukum masih 

belum jelas dan terlalu berbelit-belit. Mekanisme 

reimbursement, dinilai tidak banyak membantu, 

data jumlah orang miskin. Sebaiknya ditentukan 

apakah menggunakan data BPS atau TNP2K dan 

data tersebut hams mudah diakses dari daerah. 



3. Perwakilan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi 

Jawa Tengah 

a. Permasalahan yang Dihadapi 

Terkait perkara nonlitigasi, hanya 1 (satu) kali 

per tahapan yang dibiayai, padahal setiap tahapan bisa 

berlangsung lebih dari sekali. 

b. Masukan 

Mekanisme pencairan dana bantuan hukum 

masih belum jelas dan terlalu berbelit-belit. Mekanisme 

reimbursement, dinilai tidak banyak membantu, karena 

hampir seluruh lembaga bantuan hukum yang 

terakreditasi adalah organisasi swadaya. Ketidakjelasan 

proses reimbursement ini sangat merugikan OBH. 

karena hampir seluruh lembaga bantuan hukum 

yang terakreditasi adalah organisasi swadaya. 

Ketidakjelasan proses reimbursement ini sangat 

merugikan OBH. Demikian pula dengan 

permasalahan pembayaran yang hams menunggu 

putusan incracht, pembuatan laporan pada kasus- 

kasus yang terjadi pada akhir tahun menjadi tidak 

dapat direimburse. 



b. Masukan 

Masih terdapat kerancuan dalam_ pemberian 

bantuan hukum dengan masih digunakannya UU 

pertanggungjawaban dan ini sangat merugikan. 

laporan pembuatan terkait karena 

4. LBH UIN Walisongo Semarang 

a. Permasalahan yang Dihadapi 

1} Terkait pencairan dana, ada OBH yang mengklaim 

sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), 

namun pada kenyataannya hanya cair sebesar 

Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sisanya tidak 

bisa cair dan tidak ada penjelasan. Padahal semua 

persyaratan lengkap. Ketidakjelasan proses 

reimbursement ini sangat merugikan OBH. 

2) Terkait proses reimbursement, kasus yang terjadi 

pada akhir tahun menjadi tidak dapat direimburse 

Demikian pula dengan pennasalahan pembayaran yang 

harus rnenunggu putusan incracht, pernbuatan laporan 

pada kasus-kasus yang terjadi pada akhir tahun menjadi 

tidak dapat direimbursement 



5. Civitas Akademika Universitas Diponegoro 

a. Permasalahan yang Dihadapi 

1) Kriteria orang mi skin yang bisa mengakses bantuan 

hukum secara cuma-cuma harus lebih jelas, spesifik, 

dan mutlak agar tidak muncul kerancuan di dalam 

praktik. 

2) Dalam UU Bantuan Hukum posisi dosen dan 

mahasiswa masih subordiner padahal termasuk di 

dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, harusnya 

Advokat dalam pernberian bantuan hukum, sehingga 

selain advokat sulit apabila akan memberikan bantuan 

hukum secara cuma-cuma. Harus jelas bahwa pemberi 

bantuan hukum tersebut kompeten atau tidak, karena 

apabila tidak berkompeten rakyat miskin yang menjadi 

korban. Persoalan sering timbul apabila advokat yang 

memberi bantuan hukum tidak memiliki izin advokat 

dari Peradi, karena setiap pengadilan memiliki 

kebijakan sendiri yang merugikan dan menyulitkan 

pemberian bantuan hukum. Hal ini berdampak pada 

sulitnya mahasiwa dan dosen hukum terlibat sebagai 

pemberi bantuan hukum. 



posisinya jelas dan tidak perlu dilakukan rekrutmen 

terlebih dahulu, sebagaimana termaktub dalam UU 

Bantuan Hukum, namun otomatis dapat langsung 

memberikan bantuan hukum cuma-cuma. 

3) Terjadi kendala pada saat pemberian bantuan 

hukum, apabila advokat yang memberi bantuan 

hukum tidak memiliki izin advokat dari Peradi, 

karena setiap pengadilan memiliki kebijakan sendiri 

yang merugikan dan menyulitkan pemberian 

bantuan hukum. 

4) Penyuluhan dan sosialisasi terhadap bantuan hukum 

kepada orang miskin masih belum nampak hasilnya, 

masih banyak orang miskin yang belum mengetahui 

adanya bantuan hukum secara cuma-cuma. Selain 

itu masih banyak orang miskin yang tidak dapat 

mengakses bantuan hukum karena tidak dianggap 

miskin atau tidak mendapatkan SKTM. Oleh karena 

itu, harus ditemukan cara sosialisasi yang baik dan 

jelas agar orang miskin mengerti haknya terhadap 

bantuan hukum cuma-cuma. 



b. Masukan 

Dalam UU Bantuan Hukum dan peraturan 

pelaksananya, orang miskin masih didefinisikan orang 

yang tidak memiliki ketidakmampuan secara ekonomi. 

Orang miskin perlu didefinisikan lebih luas tidak hanya 

sebagai orang yang tidak mampu secara ekonomi tetapi 

juga termasuk orang tua jompo, anak-anak, dan 

penyandang disabilitas. Pendefinisian yang tepat dan 

penyusunan daftar penduduk miskin yang akurat akan 

berdampak pada kepastian data jumlah penduduk 

miskin, sehingga kesulitan mendapatkan SKTM dapat 

diatasi. 

6. Civitas Akademika Universitas Negeri Semarang 

a. Permasalahan yang Dihadapi 

1) Dalam UU Bantuan Hukum tidak diatur mengenai 

Pengadilan Hubungan Industrial yang biasanya 

banyak melibatkan orang miskin, sehingga kasus- 

kasus yang diperiksa di Pengadilan Hubungan 

Industrial masih belum bisa ditangani. 

2) Batas waktu kegiatan untuk bisa cair 100% hams 

menunggu putusan incracht, kalau tidak hanya bisa 

cair sebesar 40%. 



7. LBH Saroja Kendal 

a. Permasalahan yang Dihadapi 

1) Program akreditasi OBH perlu diadakan lagi dengan 

biaya murah, agar akses orang miskin terhadap 

bantuan hukum cuma-cuma menjadi lebih jelas dan 

terpenuhinya kebutuhan OBH. 

2) Di daerah khususnya di Provinsi Jawa Tengah 

kurangnya sosialisasi UU Bantuan Hukum 

b. Masukan 

Perlu disusun sebuah peraturan pelaksanaan 

yang mengakomodasi PNS terutama dosen dan 

mahasiswa dalam pemberian bantuan hukum, 

mengingat bantuan hukum termasuk di dalam Tri 

Dharma Perguruan Tinggi. 

3) Pegawai negeri sipil (PNS) tidak diperkenankan 

untuk memberikan bantuan hukum bahkan 

pendampingan. Setidaknya hal ini dikecualikan 

terhadap dosen Fakultas Hukum. 

4) OBH harus tersosialisasi dengan jelas dan maksimal 

kepada institusi hukum. 
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b. Masukan 

Untuk meningkatkan pelayanan bantuan hukum 

kepada orang miskin, perlu dikaji mekanisme 

pemberian dana dimuka dengan indeks tertentu bagi 

setiap pelaksanaan pemberian bantuan hukum, sehingga 

menjadi lebih pasti. 

menyebabkan masih digunakannya UU Advokat 

dalam pemberian bantuan hukum, sehingga selain 

advokat sulit apabila akan memberikan bantuan 

hukum secara cuma-cuma. Semua pengadilan 

seharusnya diberikan sosialisasi agar menggunakan 

UU Bantuan Hukum, karena UU Advokat dan UU 

Bantuan Hukum masih belum seirama. 

3) Harns jelas bahwa pemberi bantuan hukum tersebut 

kompeten atau tidak, karena apabila tidak 

berkompeten kasihan rakyat kecil, khususnya orang 

mi skin. 



9. DPD Peradi Jawa Tengah 

a. Permasalahan yang Dihadapi 

1) Istilah "Bantuan Hukurn" perlu dikaji ulang, istilah 

"bantuan" masih terlalu lemah, istilah "pelayanan" 

8. LBH DPD AAI Jawa Tengah 

a. Permasalahan yang Dihadapi 

1) Bia ya bantuan hukum diharapkan dapat dikucurkan 

di depan, rnengingat dana tersebut sangat penting 

bagi operasional OBH dalarn penyelenggaraan 

bantuan hukum cuma-curna. 

2) Pendanaan terhadap penyuluhan hukum masih 

belurn tercakup dalarn UU Bantuan Hukum. 

3) Pasal 21 tentang ketentuan pidana seperti "pepesan 

kosong", rnengingat subyek hukumnya bukan orang 

melainkan lernbaga bantuan hukum atau ormas 

b. Masukan 

Sosialisasi terhadap pemberian bantuan hukum 

ini perlu dilaksanakan secara masif di semua tingkatan 

masyarakat dengan melibatkan sernua pernangku 

kepentingan sebagai program pusat yang dilaksanakan 

o leh daerah. 



2. DPRD Provinsi Lampung 

a. Permasalahan yang Dihadapi 

l) Apabila perkara sudah incracht van gewijge (telah 

berkekuatan hukum tetap) dengan anggaran 

Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sangat tidak 

mungkin. 

3) Banyak OBH yang melaksanakan pemberian 

bantuan hukum namun tidak dihitung atau diabaikan 

sehingga akreditasinya tidak dapat naik atau 

diperbaiki. 

B. Provinsi Lampung 

1. Gubernur Lampung yang diwakili oleh Sekretaris 

Daerah Provinsi Lampung, memimpin dan 

menyampaikan sambutannya serta meminta semua pihak 

undangan memberikan berbagai masukan yang konstruktif. 

mungkin lebih luas sehingga lebih tepat untuk 

digunakan. 

2) Adanya leading sector menimbulkan kerancuan, 

padahal seharusnya mempermudah orang miskin 

untuk mengakses bantuan hukum secara cuma- 

cuma. 



2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Provinsi Lampung 

a. Permasalahan yang Dihadapi 

1) OBH yang lulus verifikasi di Provinsi Lampung 

hany.g 7 (tujuh) OBH pada Tahun 2013. 

2) Terkait pencairan anggaran dengan sistem 

reimbursement menimbulkan kesulitan karena saat 

b. Masukan 

1) Khusus di Komisi I DPRD Provinsi Lampung telah 

ada Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum 

Masyarakat Miskin. Tiana bantuan hukum ada di 

Biro Hukum dan ada MoU Pemda dengan 

Kejaksaan sebagai pengacara negara. 

2) Perda tentang Anggaran Bantuan Hukum 

Masyarakat Miskin Khusus Komisi I DPRD siap 

diparipumakan. 

2) Dalam proses pencairan anggaran, tersandung pada 

dokumen-dokumen persyaratan. 

3) Dalam peradilan biaya resmi yang harus dikeluarkan 

hendaknya bisa disederhanakan atau lebih mudah. 
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b. Masukan 

1) Adanya surat dari MA kepada lembaga, OBH 

dan/atau LBH yang mensyaratkan harus Advokat 

itu ditangani oleh BPHN dan saat ini di Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia (Kanwil Kemenkum HAM) Provinsi 

Lampung sedang dalam proses penyesuaian karena 

di tahun ini mulai diserahkan kepada Kanwil 

Kemenkum-HAM di masing-masing provinsi. 

3) Keberadaan Bantuan Hukum juga tersebar pada 

instansi terkait baik di Pengadilan maupun di 

instansi penegak hukum. 

4) Keberadaan pos anggaran bantuan hukum dalam 

UU Bantuan Hukum telah menjadi kewenangan 

Kemenkum-HAM tetapi masih dilaksanakan oleh 

BPHN hingga tahun 2014. 

5) Terdapat permasalahan dalam proses reimbursement 

karena banyak syarat yang tidak sesuai dengan UU 

Bantuan Hukum dengan limit waktu yang terbatas, 

yang tidak diatur dalam UU Bantuan Hukum. 



2) Terdapat permasalahan dalam pencairan anggaran 

APBN yang khusus disediakan untuk kepentingan 

(pemangku kepentingan) seperti penegak hukum 

(polisi, jaksa, dan hakim), instansi pemerintah pusat 

dan daerah, OBH, dan masyarakat miskin pencari 

keadilan. 

stakeholders para kepada disosialisasikan 

kurang Hukum Bantuan uu 1) Ketentuan 

3. YLBHI Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar 

Lampung 

a. Permasalahan yang Dihadapi 

3) Kemenkum-HAM saat ini sudah menggunakan 

Aplikasi tentang Reimbursement Bantuan Hukum 

yang sebelumnya masih manual. 

Provinsi seluruh Indonesia. 

. . masmg-masmg Kanwil Kemenkum-HAM di 

paralegal/pendamping bantuan hukum. 

2) Mulai tahun Anggaran 2015 bantuan hukum sudah 

diserahkan kembali pengelolaannya kepada 

Kemenkum HAM yang di daerah dilaksanakan oleh 

menyulitkan mendampingi yang 
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bantuan hukum kepada orang miskin dan tidak 

mampu dimana dipersyaratkan "harus menunggu 

incracht (berkekuatan hukum tetap )" dalam sebuah 

perkara. Di sampmg itu, anggaran sebesar 

Rp5.000.000,00 (lima juta) setiap perkara tidak akan 

mampu memenuhi pemberian bantuan hukum. 

3) Sistem reimbursement yang penilaiannya dilakukan 

oleh BPHN dalam proses pencairan dan panduan 

pelaporan keuangan selanjutnya mempersulit OBH 

setempat memberikan bantuan hukum secara 

maksimal dan berkelanjutan. 

4) Dalam proses pelaporan kegiatan nonlitigasi dan 

litigasi penyerapan anggaran bantuan hukum tidak 

pemah ada informasi penilaian pengurangan atau 

pencairan yang disetujui BPHN. 

5) Permasalahan yang dihadapi OBH di Provinsi 

Lampung yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 2 Kota 

tidak bisa mencakup kesemuanya karena 6 ( enam) 

OBH berada di Kota Bandar Lampung dan 1 (satu) 

di Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara, sehingga 

menyulitkan bagi OBH menjangkau seluruh daerah 

Provinsi Lampung. 
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b. Masukan 

1) Perlu dilakukan sosialisasi mengenai keberadaan 

UU Bantuan Hukum kepada para stakeholders 

(pemangku kepentingan), yaitu para penegak hukum 

(polisi, jaksa, dan hakim), lembaga penegak hukum, 

instansi pemerintah pusat dan daerah, OBH, dan 

masyarakat pencari keadilan. 

6) Tidak ada penjelasan secara spesifik dalam proses 

pengajuan dan pencairan yang disetujui oleh BPHN, 

hanya berpedoman sesuai dengan buku panduan 

reimbursement (buku hitam). 

7) Sosialisasi dan informasi yang dilakukan BPHN 

dalam proses pelaporan kegiatan litigasi dan 

nonlitigasi dalam rangka penyerapan anggaran 

bantuan hukum. 

8) Koordinasi hanya dilakukan melalui Kanwil Hukum 

dan HAM Provinsi Lampung dalam Teknis 

Pelaporan dan Berkas-berkas yang dilaporkan baik 

kegiatan nonlitigasi maupun litigasi hasil 

reimbursement ditentukan oleh penilaian BPHN. 



4. Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung 

a.Permasalahan yang Dihadapi 

1) Keberadaan OBH di Provinsi Lampung yang hanya 

ada 7 (tujuh) OBH karena dalam verifikasi 

mengalami kesulitan untuk memenuhi persyaratan 

formal yaitu dengan syarat administrasi yang masih 

kaku (rigid). 

2) Berdasarkan Laporan dari BPHN dari 7 (tujuh) 

OBH Tahun 2013-2014 yang aktif melakukan 

pelaporan reimbursement hanya 3 (tiga) OBH yaitu 

LBH Bandar Lampung, Lembaga Konsultasi dan 

Bantuan Hukum (LKBH) Fiat Justicia, dan BKBH 

FH UNILA, selebihnya 4 (empat) OBH tidak begitu 

aktif melaporkan karena terkendala oleh syarat 

administratif berupa dokumen, bukti-bukti yang 

sesungguhnya oleh OBH tidak mudah untuk 

2) Perlu dilakukan perubahan terhadap sistem anggaran 

penanganan perkara litigasi dengan sistem 

reimbursement anggaran sebesar Rp5.000.000,00 

(lima juta rupiah), disesuaikan dengan kebutuhan di 

lapangan. 



didapatkan disamping juga mensyaratkan perkara 

yang telah berkekuatan hukum tetap. 

3) Dalam proses pelaporan kegiatan litigasi dan 

nonlitigasi penyerapan anggaran bantuan hukum 

tidak pemah ada inforrnasi penilaian pengurangan 

atau pencairan yang dikabulkan BPHN. BPHN 

hanya berpedoman sesuai dengan Buku Panduan 

Reimbursement (Buku Hitam). 

4) Koordinasi yang dilakukan terhadap Kanwil 

Hukum-HAM Lampung tidak mendapat respon 

yang positif terhadap masukan dan saran yang 

dilakukan oleh Lembaga Advokasi Damar Lampung 

terkait kendala-kendala yang dihadapi. 

5) Koordinasi yang dilakukan melalui Kanwil Hukum 

dan HAM Wilayah Lampung dalam teknis 

pelaporan dan berkas yang dilaporkan baik kegiatan 

nonlitigasi dan litigasi basil reimbursement 

ditentukan oleh penilaian BPHN. 



5. Perhimpunan Bantuan Hokum dan HAM Indonesia 

(PBHI) Lampung 

a. Permasalahan yang Dihadapi 

1) Negara masih "setengah hati" memberi bantuan 

hukum kepada orang miskin atau yang tidak mampu. 

2) Keberadaan jumlah advokat di Provinsi Lampung 

dari 15 (lima be las) kabupaten/kota yang terbatas, 

sebagaimana mengutip data Dewan Pimpinan 

b. Masukan 

1 ) Membuat sistem pelaporan keuangan yang baku 

yang sesuai dengan fakta dan mekanisme di 

lapangan dikarenakan Buku Panduan 

Reimbursement (Buku Hitam) multitafsir dalam 

proses pelaporan keuangan. 

2) Proses reimbursement yang penilaiannya ditentukan 

oleh BPHN dalam proses pencairan dan panduan 

pelaporan keuangan perlu dipermudah dengan 

dikoordinasikan oleh Kanwil Hukum dan HAM 

setempat di masing-masing provinsi, baik dalam 

proses permohonan maupun pencairan anggaran 

bantuan hukum. 



b. Masukan 

1) Pemberian bantuan hukum oleh negara perlu 

dievaluasi secara menyeluruh dan anggaran yang 

memadai. 

2) UU Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pemberian Bantuan Hukum perlu direvisi, 

khususnya masalah anggaran untuk diubah dari 

sistem reimbursement dengan sistem budgeting 

(anggaran) diberikan langsung dalam rekening 

Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC 

Peradi) Lampung 388 (tiga ratus delapan puluh 

delapan), 260 ( dua enam puluh) terpusat di Kota 

Bandar Lampung. Adapun dari 7 (tujuh) OBH di 

Provinsi Lampung yang terakreditasi dengan jumlah 

Advokat 42 (empat puluh dua) dan Paralegal 122 

(seratus dua puluh dua) untuk mengcover jumlah 

penduduk miskin di Provinsi Lampung untuk Tahun 

2013 dengan jumlah 1.375.605 (satu juta tiga ratus 

tujuh puluh lima ribu enam ratus lima) tentu tidak 

sebanding. 
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6. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum SPSI 

Lampung 

a. Permasalahan yang Dihadapi 

1) Keberadaan OBH di Provinsi Lampung yang hanya 

7 (tujuh) OBH karena dalam verifikasi mengalami 

kesulitan untuk memenuhi persyaratan formal yaitu 

syarat administrasi yang masih kaku (rigid). 

2) Berdasarkan Laporan dari BPHN dari 7 (tujuh) 

OBH Tahun 2013-2014, yang aktif melakukan 

pelaporan reimbursement hanya 3 (tiga) OBH yaitu 

LBH Bandar Lampung, Lembaga Konsultasi dan 

Bantuan Hukum (LKBH) Fiat Justicia, dan Biro 

Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas 

Hukum Univesitas Lampung, yang selebihnya, 4 

(empat) OBH tidak begitu aktif melaporkan karena 

terkendala oleh syarat administratif berupa dokumen 

dan bukti yang menurut OBH tidak mudah 

didapatkan, disamping juga mensyaratkan telah 

berkekuatan hukum tetap. 

OBH, yang selanjutnya berkewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan. 
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b. Masukan 

1 ) Persoalan anggaran dengan pencairan sistem 

reimbursement dalam bantuan hukum agar 

dipermudah/tidak bertele-tele dan juga tidak 

terkesan birokratis yang malah justru dianggap 

menyulitkan oleh OBH di Lampung. 

3) Keberadaan Pasal 56 KUHAP mengenai bantuan 

hukum yang sudah diterapkan di persidangan, 

berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim, baik 

untuk dipertahankan agar bisa mendampingi klien. 

Sementara itu, keberadaan Paralegal, Dosen, dan 

Mahasiswa Fakultas Hukum, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 9 huruf a UU Bantuan Hukum, untuk 

dapat mendampingi dan beracara di dalam dan di 

luar persidangan, perlu disosialisasikan. 

4) Hendaknya Peraturan Mahkamah Agung yang 

mengharuskan pemberi bantuan hukum hams 

disumpah terlebih dahulu oleh Ketua Pengadilan 

Tinggi barn bisa beracara di persidangan, tidak 

bertentangan dengan UU. 



2) DPR dan Pemerintah dalam membuat UU untuk 

rakyat dengan sanksi yang sangat tegas sedangkan 

untuk pelaksananya tidak tegas. Tennasuk juga yang 

dilakukan oleh hakim, polisi, jaksa, PNS, Anggota 

DPR karena adanya ketidakadilan dalam UU 

menjadi masukan bagi Anggota DPR dalam 

membuatUU. 

3) Ketika tersangka ditangkap oleh penyidik 

seharusnya seperti di Juar negeri dalam bal ini Polisi 

sebagai penyidik memberitahukan hak-haknya 

kepada yang bersangkutan untuk didampingi 

Advokat, atau kalau tidak negara menyediakan 

advokat untuk mendampingi. 

4) Dengan adanya UU Bantuan Hukum, masyarakat 

miskin berhak untuk mendapatkan bantuan hukum 

dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. 

Oleh karena itu, keberadaannya sangat membantu 

masyarakat miskin dan tidak mampu untuk 

mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. 
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b. Masukan 

1) Dilakukan sosialisasi mengenai keberadaan UU 

Bantuan Hukum kepada para stakeholders 

(pemangku kepentingan), yaitu para penegak hukum 

7. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hokum (LKBH) Fiat 

Justicia 

a. Permasalahan yang Dihadapi 

1) Dengan adanya UU Bantuan Hukum masyarakat 

miskin berhak mendapatkan bantuan hukum dari 

kesewenang-wenangan aparat dan mt sangat 

membantu. 

2) Terkait perkara di Lampung Timur OBH di 

Lampung sudah mendorong jaringan di Jakarta agar 

membantu menjadikannya isu nasional. 

3) Angka kemiskinan yang tinggi dan luas di 

Lampung, dengan mengharapkan yang bersidang 

adalah Advokat yang harus sudah disumpah perlu 

dianulir yaitu dengan keberadaan Paralegal di 

daerah untuk dimaksimalkan peran bantuan hukum 

kepada masyarakat miskin yang tidak terjangkau 

oleh Advokat yang terkonsentrasi di kota. 



8. Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan 

a. Permasalahan yang Dihadapi 

1) Masalah anggaran dengan sistem reimbursement 

menyulitkan pemberian bantuan hukum. Sistem 

reimbursement yang penilaiannya dilakukan oleh 

BPHN dalam proses pencairan dan panduan 

pelaporan keuangan selanjutnya mempersulit OBH 

(polisi, jaksa, dan hakim), instansi pemerintah pusat 

dan daerah, OBH, dan masyarakat pencari keadilan. 

2) Proses reimbursement yang penilaiannya ditentukan 

oleh BPHN dalam proses pencairan dan panduan 

pelaporan keuangan selanjutnya dipermudah 

dengan dikoordinasikan oleh Kanwil Hukum dan 

HAM setempat di masing-masing provinsi, baik 

dalam proses permohonan maupun pencairan 

anggaran bantuan hukum. 

3) Pemberian bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan 

Hukum oleh OBH agar tetap mempertahankan 

keberadaan Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa 

Fakultas Hukum untuk dapat mendampingi klien 

baik di dalam maupun di luar persidangan. 
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b. Masukan 

1) UU Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 42 Tahun 2013 perlu direvisi, khususnya 

masalah anggaran dari sistem reimbursement 

diganti dengan sistem budgeting (anggaran) yaitu 

diberikan langsung melalui rekening OBH dan harus 

dipertanggungjawabkan. 

2) Perlu dipertimbangkan untuk membolehkan 

paralegal memberikan bantuan hukum dalam hal 

tidak ada advokat. 

setempat memberikan bantuan hukum secara 

maksimal dan berkelanjutan. 

2) Jumlah advokat yang masih terbatas, dengan angka 

kemiskinan yang tinggi, dan jarak tempuh yang jauh 

di Provinsi Lampung, sementara yang harus 

bersidang adalah advokat yang harus disumpah. 

3) Pemberian bantuan hukum bagi orang miskin hanya 

oleh advokat/lembaga bantuan hukum menjadi 

kendala dalam mendampingi klien baik di dalam 

maupun di luar persidangan. 



b. Masukan 

1) Perlu dilakukan perubahan terhadap sistem anggaran 

penanganan perkara litigasi dengan sistem 

reimbursement anggaran sebesar Rp5.000.000,00 

(lima juta rupiah), disesuaikan dengan kebutuhan di 

lapangan. 

2) Ketika tersangka ditangkap oleh penyidik 

seharusnya penyidik memberitahukan hak-haknya 

untuk didampingi advokat atau kalau tidak negara 

menyediakan advokat. 

9. Bantuan Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas 

Hukum Universitas Lampung (BKBH UNILA) 

a. Permasalahan yang Dihadapi 

1) Bantuan Hukum yang sudah berjalan saat ini, 

mendampingi klien sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 56 KUHAP dan tetap melaksanakan UU 

Bantuan Hukum. 

2) Masalah koordinasi dengan MA terkait advokat 

yang belum disumpah, Dosen, Mahasiswa, dan 

Paralegal. 



C. Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Kunjungan kerja diterima oleh: 

1. Gubernur Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta 

Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat; 

2. Jajaran SKPD Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat; 

3. DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat; 

4. Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Nusa Tenggara Barnt; 

5. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barnt; 

6. Civitas Akademika Universitas Mataram; 

7. Civitas Akademika Universitas Islam Al-Azhar; 

8. Lembaga Bantuan Hukum APIK Mataram; 

9. Lembaga Bantuan Hukum APIK Nusa Tenggara Barat; 

10. Lembaga Bantuan Hukum Nusantara; 

11. Gravitasi Mataram; dan 

12. Praktisi Hukum. 

Dalam dialog yang dilakukan di Kantor Gubernur 

Provinsi Nusa Tenggara Barat diperoleh masukan terkait 

Pemantauan dan Peninjauan UU Bantuan Hukum sebagai 

berikut: 

1. Pada saat terjadi kasus hukum baik yang menyentuh 

masyarakat maupun aparatur pemerintah, seringkali 

pendampingan hukum terhadap masyarakat masih jauh 
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dari yang diharapkan. Banyak masyarakat mengeluhkan 

tidak mengetahui apa yang mereka tanda tangani dan tidak 

memahami hak-hak mereka di bidang hukum. 

2. Hal yang paling mendasar dari legislasi bantuan hukum 

adalah memastikan seluruh masyarakat mendapat bantuan 

hukum yang setara tanpa hambatan apapun. Jika ada 

kendala maka Negaralah yang harus menyelesaikannya. 

3. Istilah "bantuan hukum" yang dalam UU Bantuan Hukum 

ditujukan kepada masyarakat miskin temyata tidak sama 

dengan istilah "bantuan hukum" yang ada di berbagai 

lembaga negara. Apa kriteria seseorang atau kelompok 

orang dikatakan miskin dan dari segi apa kriteria miskin 

tersebut? Faktanya di lapangan, susah memverifikasi siapa 

yang sebenamya termasuk kategori miskin, sehingga 

banyak jatah orang miskin yang dimanfaatkan oleh 

penerima bantuan hukum yang tidak sepatutnya. 

4. Pemberi bantuan hukum secara personal atau lembaga 

tidak bertentangan dengan UU Advokat. Persoalan di 

lapangan, dalam praktek di pengadilan, hakim hanya 

membolehkan advokat yang mendampingi di persidangan. 

Apakah UU Bantuan Hukum yang petlu direvisi atau ada 

PERMA yang menjadi acuan regulasinya? Faktanya, 
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hakim tidak mau melaksanakan selain advokat apabila 

tidak ada PERMA meskipun secara normatif telah ada 

peraturan pelaksanaan UU Bantuan Hukum yaitu 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang 

Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan 

Penyaluran Dana Bantuan Hukum. 

5. Sebagian ketentuan sistem reimbursement (metode 

pencairan dan pentransferan dana) yang termuat dalam PP 

tidak sesuai dengan semangat bantuan hukum. Adanya 

pemisahan pembiayaan litigasi dan nonlitigasi yang 

menjadi kendala dalam proses pelaksanaan bantuan 

hukum. 

6. Dosen bisa mendampingi penerima bantuan hukum tetapi 

terkendala terhadap status Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

7. Keberadaan OBH di Provinsi Nusa Tenggara Barat 

sebanyak 5 (lima) OBH tetapi yang aktifhanya 4 (empat) 

OBH. 

8. Pasal 56 KUHAP mengenai bantuan hukum yang sudah 

berjalan di persidangan, berdasarkan penetapan Ketua 

Majelis Hakim, baik untuk dipertahankan agar bisa 

mendampingi klien. Sementara itu, keberadaan Paralegal, 

Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum, sebagaimana 



diatur dalam Pasal 9 huruf a UU Bantuan Hukum, untuk 

dapat mendampingi dan beracara di dalam dan di luar 

persidangan, perlu disosialisasikan. Hendaknya Peraturan 

MA yang mengharuskan pemberi bantuan hukum harus 

disumpah terlebih dahulu di Pengadilan Tinggi barn bisa 

beracara di persidangan, tidak bertentangan dengan UU. 

9. Persoalan Paralegal, Mahasiswa, dan Dosen yang belum 

disumpah sebagai Advokat terdapat rnasalah di lapangan, 

sehingga diperlukan koordinasi antara OBH, Kemenkum- 

HAM dengan Mahkamah Agung. 

10. Dengan adanya UU Bantuan Hukum, masyarakat miskin 

berhak mendapatkan bantuan hukum dari kesewenang- 

wenangan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, 

keberadaannya sangat membantu bagi masyarakat miskin 

dan tidak mampu. 



; 

bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. 

Menurut UU Bantuan Hukum, penerima bantuan hukum 

adalah orang atau kelompok orang miskin. Selama ini 

pendataan terhadap penduduk miskin dilakukan oleh beberapa 

lembaga/instansi dengan kriteria yang berbeda-beda. Badan 

Pusat Statistik (BPS) misalnya, menggunakan dua komponen, 

yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan 

makanan. Sementara itu, Kementerian Sosial menetapkan 

kriteria fakir miskin, sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat 

(1) UU Fakir Miskin. Data penduduk miskin yang berbeda- 

beda menimbulkan kerancuan dalam penggunaan untuk 

pemberian bantuan hukum. Di samping itu, data tersebut sulit 

diakses di daerah. Data terhadap obyek penerima bantuan 

hukum yang dimiliki pemerintah belum memiliki akurasi yang 

A. Penerima dan Pemberi Bantuan Hukum 

Program bantuan hukum merupakan implementasi dari 

UU Bantuan Hukum. Di dalam UU tersebut ada tiga pihak 

yang diatur, yaitu penerima bantuan hukum, pemberi bantuan 

hukum, dan menteri yang menyelenggarakan pemberian 

BAB IV 

ANALISIS 



Kriteria orang miskin yang bisa mengakses bantuan 

hukum secara cuma-cuma dalam UU tidak jelas, sehingga 

menimbulkan kerancuan di dalam praktek. Dalam UU Bantuan 

Hukum dikatakan Penerima Bantuan Hukum meliputi setiap 

orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi 

hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar yang dimaksud 

meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan 

pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. 

Kalau melihat hak dasar tersebut, berbeda dengan kriteria 

miskin menurut BPS. 

tepat tentang jumlah masyarakat miskin, sehingga 

dikhawatirkan berpotensi salah sasaran. 

Istilah "bantuan hukum" dalam UU Bantuan Hukum 

ditujukan kepada masyarakat kurang mampu temyata tidak 

sama dengan istilah "bantuan hukum" yang ada di berbagai 

lembaga negara, seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, 

Kepolisian, lembaga kementerian, lembaga pemerintah 

nonkementerian, lembaga negara lainnya. Bahkan terminologi 

"miskin" telah menimbulkan pengertian yang multi tafsir, baik 

di tingkat pemangku kebijakan maupun pemberi bantuan 

hukum. 
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Saat ini banyak masyarakat miskin yang karena 

ketidaktahuan atau keterpaksaan melakukan pelanggaran 

hukum. Selanjutnya, ketika diproses hukum, ban yak yang tidak 

mengetahui adanya hak memperoleh Bantuan Hukum secara 

cuma-cuma. Selain itu, masih banyak orang miskin yang tidak 

dapat mengakses bantuan karena tidak dianggap miskin atau 

tidak mendapatkan SKTM. Dari basil pemantauan, limitasi 

Penerima Bantuan Hukum yang hanya terbatas pada 

masyarakat tidak mampu, hendaknya dimaknai secara luas, 

bukan hanya tidak mampu secara ekonomi, tetapi juga 

ketidakrnampuan dalam bidang sosial, politik, dan lain 

sebagainya. 

Pada tahap pemeriksaan kasus, orang miskin 

kadangkala ditakut-takuti oleh aparat, apabila menggunakan 

pengacara/advokat akan diperberat hukumannya. Aparat 

penegak hukum ada yang masih menggunakan UU Advokat 

dalam pemberian bantuan hukum, sehingga selain Advokat 

sulit apabila akan memberikan bantuan hukum secara cuma- 

cuma. Kewajiban memberikan Bantuan Hukum secara cuma- 

cuma hanya menjadi tugas tambahan dan sampingan Advokat, 

mengingat tidak ada pengaturan sanksinya secara tegas dan 

hanya dipandang sebagai masalah etis. Terlepas dari itu, visi 



Sementara itu, Pemberi Bantuan Hukum adalah 

lembaga bantuan hukum atau ormas yang memberi layanan 

Bantuan Hukum. Berdasarkan ketentuan ini maka Pemberi 

Bantuan Hukum harus lembaga atau organisasi bukan 

perorangan. Lembaga atau organisasi tersebut harus berbadan 

hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat yang 

tetap, pengurus, dan program Bantuan Hukum. Untuk 

mengetahui apakah lembaga bantuan hukum atau ormas 

memenuhi persyaratan tersebut, Menteri Hukum dan HAM 

membentuk panitia, yang bersifat ad hoc dan independen, 

untuk melaksanakan proses verifikasi dan akreditasi. Verifikasi 

dan akreditasi dimaksudkan untuk menilai dan menetapkan 

kelayakan lembaga bantuan hukum atau ormas sebagai Pemberi 

Bantuan Hukum. Saat mi tercatat 310 OBH yang 

terverifikasi/akreditasi untuk memberikan Bantuan Hukum bagi 

dan misi Advokat sangat berbeda dengan visi dan misi Bantuan 

Hukum dalam UU Bantuan Hukum. Oleh karena itu, perlu 

sosialisasi kepada masyarakat termasuk aparat, bahwa ada UU 

Bantuan Hukum dan Pemerintah menyediakan Bantuan Hukum 

gratis kepada warga miskin yang sedang terjerat masalah 

hukum. 



rakyat miskin, yang terdiri dari 10 OBH terakreditasi A, 21 

OBH terakreditasi B serta 279 OBH terakreditasi C. 

Dalam pelaksanaan UU Bantuan Hukum, lembaga 

bantuan hukum atau ormas merekrut advokat, paralegal, dosen, 

dan mahasiswa fakultas hukum, yang akan diikutkan dalam 

program pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum. Terdapat 

kendala dalam pemberian Bantuan Hukum, apabila advokat 

yang memberi bantuan hukum tidak memiliki izin advokat dari 

Peradi, karena setiap pengadilan memiliki kebijakan sendiri- 

sendiri yang dapat merugikan dan menyulitkan pemberian 

bantuan hukum. Di samping itu, dalam UU Advokat, 

pemberian bantuan hukum dilakukan oleh advokat secara 

perorangan. 

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, posisi dosen 

dan mahasiswa masih subordiner padahal dalam Tri Dharma 

Perguruan Tinggi, dosen dan mahasiswa mempunyai tanggung 

jawab mengabdi kepada masyarakat, yang dapat berupa 

Bantuan Hukum. Dalam UU Bantuan Hukum harusnya 

posisinya jelas dan tidak perlu dilakukan rekrutmen terlebih 

dahulu sebagaimana termaktub dalam UU Bantuan Hukum, 

namun otomatis dapat langsung memberikan bantuan hukum 

cuma-cuma. 
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Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum diatur 

dalam Pasal 12 dan Pasal 13, Bab V, UU Bantuan Hukum. 

Penerima Bantuan Hukum berhak: 

1) mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukurnnya 

selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang 

bersangkutan tidak mencabut surat kuasa; 

2) mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar 

Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan 

3) mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan 

dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

B. Hak dan Kewajiban 7 

Di sampmg itu, Belum adanya standar penanganan 

kasus yang ditangani oleh pemberi bantuan hukum, baik kasus 

litigasi maupun kasus nonlitigasi, termasuk batas waktu 

pemberian bantuan hukum yang merupakan kasus litigasi, 

melalui mekanisme pemantauan dan pengawasan terhadap 

pemberian bantuan hukum yang belum transparan dan 

akuntabel. 



Sementara itu, kewajiban Penerima Bantuan Hukum 

adalah: 

1) menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan 

perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; 

2) membantu kelancaran pemberian Bantuan Huk:um. 

UU Bantuan Hukum memuat kewajiban Pemberi 

Bantuan Huk:um dalam Pasal 10, yaitu: 

a. melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan 

Hukum; '> '<:i 

b. melaporkan setiap penggunaan anggaran Negara yang 

digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum; 

c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan 

Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas 

hukum yang direkrut; 

d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan 

yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan 

dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan 

lain oleh undang-undang; dan 

e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan 

Hukum sampai perkaranya selesai, kecuali ada alas an yang 

sah secara hukum. 



Tidak hanya mempunyai kewajiban, Pemberi Bantuan 

Hukum juga diberikan hak-hak, sebagaimana dimuat dalam 

Pasal 9, yaitu: 

a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, 

dan mahasiswa fakultas hukum; 

b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum; 

c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, 

dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan Bantuan Hukum; 

d. menenma anggaran dari negara untuk melaksanakan 

Bantuan Hukum; 

e. mengeluarkan pendapat atau pemyataan dalam membela 

perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang 

pengadilan; 

f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah atau 

instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan 

g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan 

keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan 

Hukum. 

Sementara itu, UU Bantuan Hukum tidak memuat 

sanksi terhadap pelanggaran kewajiban yang diatur dalam UU. 

UU memuat sanksi pidana bagi Pemberi Bantuan Hukum yang 



C. Peran Pemerintah 

Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada 

warga negara menjadi tanggung jawab negara, yang selama ini 

dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan 

menunjuk BPHN untuk melaksanakan Penyelenggaraan 

Bantuan Hukum. Oleh karena itu, BPHN memiliki peran yang 

sangat penting dan strategis untuk memastikan implementasi 

Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan asas-asas yang 

tercantum dalam Pasal 2 UU Bantuan Hukum yakni: 

I. Keadilan; 

2. Persamaan kedudukan di dalam hukum; 

3. Keterbukaan; 

terbukti menenma atau meminta pembayaran dari Penerima 

Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan 

perkara yang sedang ditangani, yaitu pidana penjara paling 

lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah). Namun, ketentuan sanksi dalam Pasal 

21 sulit dilaksanakan mengingat subyek hukumnya bukan 

orang melainkan lembaga bantuan hukum atau ormas. 



4. Efisiensi; 

5. Efektivitas; dan 

6. Akuntabilitas 

Berdasarkan hasil pemantauan, dalam pelaksanaan 

bantuan hukum Kementerian Hukum dan HAM sebagai 

leading sector harus berkoordinasi dengan kementerian terkait 

lainnya, khususnya Kementerian Sosial RI, sebab berdasarkan 

UU Fakir Miskin, leading sector penanganan fakir miskin 

berada di Kementerian Sosial RI. Kurangnya koordinasi antar 

instansi sudah tentu dapat mengakibatkan pelaksanaan 

pemberian bantuan hukum jadi terkendala. 

Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM menjadi 

satu-satunya penyelenggara bantuan hukum, yang memiliki 

kewenangan membuat kebijakan (regulating), melaksanakan 

(implementing), anggaran (budgeting), dan pengawasan 

(controlling). Melekatnya semua fungsi tersebut tidak lazim 

dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik 

(good governance), dan berpeluang menimbulkan 

penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Selain itu, 

permasalahan verifikasi dan akreditasi harus dimaknai bukan 

sebagai proses legalisasi OBH, melainkan hanya bagian dari 



Berkaitan dengan pendanaan dalam penyelenggaraan 

Bantuan Hukum, UU Bantuan Hukum membebankan pada 

APBN. Selain itu, sumber pendanaan dapat berasal dari hibah 

atau sumbangan dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak 

D. Pendanaan 

Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum 

nu, dibentuk Panitia Pengawas Pusat dan Daerah. Panitia 

Pengawas Pusat terdiri dari Perwakilan BPHN, Jnspektorat 

Jenderal Kemenkumham RI, Kantor Perbendaharaao Negara, 

dan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum 

dan HAM RI. Sedangkan Panitia Pengawas Daerab terdiri dari 

Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, 

Kepala Bidang dan Sub Bidang Pelayanan dan Bantuan Hukum, 

Kepala Rumah Tahanan serta Biro Hukum Pemerintah Daerah. 

Pengawasan dilaksanakan baik secara langsung dan tidak 

langsung (melalui laporan masyarakat). Pengawasan dilakukan 

terhadap penerapan standar Pemberian Bantuan Hukum, Kode 

Etik Advokat, dan terhadap kondisi/keadaan Pemberi Bantuan 

Hukum. 

pemerintah. 

prosedur untuk mendapatkan dana bantuan hukum dari 
;.> 



mengikat. Oleh karena dana bantuan hukum yang bersumber 

dari APBN tidak mencukupi, maka daerah diharapkan 

mengalokasikan dananya untuk Bantuan Hukum. Namun, 

pengelolaan dana ini harus dilakukan secara terpadu, mengingat 

bahwa setiap daerah berbeda-beda dalam menerapkan 

kebijakan bantuan hukum. 

Dalam pelaksanaannya, OBH mendapat dana 

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap kasus sampai 

dengan putusan incracht, dengan sistem pembayaran 

reimbursement (metode pencairan dan pentransferan dana). 

Namun, dari hasil pemantauan ada yang OBH yang mengklaim 

sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun pada 

kenyataannya hanya cair sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan 

juta rupiah) sisanya tidak bisa cair dan tidak ada penjelasan 

alasannya. Padahal, semua persyaratan dilengkapi. 

Ketidakjelasan proses reimbursement ini sangat merugikan 

OBH. Di samping itu, dengan sistem pembayaran 

reimbursement, kasus yang terjadi pada akhir tahun menjadi 

tidak dapat direimburse karena terkait pembuatan laporan 

pertanggungjawaban dan ini sangat merugikan. Sistem 

reimbursement dianggap menyulitkan bagi organisasi yang 

menyelenggarakan bantuan hukum. Oleh karena itu, dana 



E. Klausula Baku 

UU Bantuan Hukum mengatur sedemikian rupa syarat 

dan tata cara pemberian bantuan hukum. Pasal 14 UU Bantuan 

Hukum mensyaratkan bagi pemohon Bantuan Hukum untuk: 

a. mengajukan permohonan 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, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon 

Bantuan Hukum. 

bantuan hukum diharapkan dapat dicairkan di awal proses, 

mengingat dana tersebut sangat penting bagi operasional OBH 

dalam penyelenggaraan bantuan hukum cuma-cuma. Dari hasil 

pemantauan juga, pendanaan terhadap penyuluhan hukum 

masih belum tertutupi dalam UU Bantuan Hukum. Untuk 

perkara nonlitigasi, hanya I (satu) kali per tahapan yang 

dibiayai, padahal setiap tahapan bisa berlangsung lebih dari 

sekali. 



Dari basil pemantauan, masih banyak keluhan terkait 

dengan SKTM yang selalu dimintakan aslinya pada setiap tahapan 

proses hukum. Padahal SKTM asli biasanya hanya dikeluarkan satu 

kali oleh lurah dan sulit apabila dimintakan lagi. Untuk 

mempermudah bisa digunakan tanda bukti lain untuk membuktikan 

seseorang miskin misalnya kartu jamkesnas. 

Kriteria pemberian hukum masih sulit untuk diakses apalagi 

bagi korban KDRT dan anak. Korban trafficking juga sulit untuk 

mengakses, misalnya sulitnya mendapatkan akses SKTM apabila 

orang miskin tidak tercatat di tempatnya tinggal atau berasal dari 

daerah lain. tidak selayaknya hak atas bantuan hukum orang yang 

tidak mempu atau miskin terkalahkan oleh persoalan administratif. 



A. Kesimpulan 

1. Istilah "bantuan hukum" dalam UU Bantuan Hukum 

ditujukan kepada masyarakat miskin. Terkait dengan 

kriteria miskin telah dilakukan koordinasi dengan 

pemangku kepentingan, seperti Mahkarnah Agung, 

Kejaksaan Agung, Kepolisian, lembaga kementerian, 

lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga negara 

lainnya, bahwa terminologi "miskin" dibatasi khusus di 

bidang ekonomi. 

2. Dalam pelaksanaan bantuan hukum sudah ada standar kasus 

yang ditangani oleh pemberi bantuan hukum, baik kasus 

litigasi maupun nonlitigasi, termasuk batas waktu 

pemberian bantuan hukum yang merupakan kasus litigasi. 

3. Dalam UU Bantuan Hukum, subyek pemberi bantuan 

hukum adalah lembaga, sedangkan dalam UU Advokat 

pemberi bantuan hukum adalah perorangan. Terhadap 

masalah tersebut telah dilakukan koordinasi oleh daerah, 

termasuk pengelolaan dana bantuan hukum yang bersumber 

dari APBN dan/atau APBD. 

BABV 

PENUTUP 
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4. Terdapat ratusan organisasi yang lolos verifikasi OBH dan 

berhak untuk mengakses dana bantuan hukum. N amun, 

sistem reimbursement (metode pencairan dan pentransferan 

dana) dianggap menyulitkan organisasi yang 

menyelenggarakan bantuan hukum. Hal mi sangat 

berpengaruh pada daya serap anggaran. 

5. Mekanisme pemantauan dan pengawasan pemberian 

bantuan hukum belum transparan dan akuntabel. 

6. Prosedur mendapatkan bantuan hukum masih terkendala 

oleh masalah administrasi, seperti banyaknya orang miskin 

yang tidak memiliki SKTM dan tidak memiliki surat 

kelengkapan lainnya sebagai prasyarat untuk mendapatkan 

bantuan hukum. 

7. Data obyek penerima bantuan hukum kurang memiliki 

akurasi yang tepat. Data kemiskinan antarinstansi 

Pemerintah menunjukkan perbedaan jumlah. Data yang 

disajikan oleh Kementerian Sosial RI, BPS, dan instansi 

lainnya tidak sama. Adanya perbedaan tersebut dikarenakan 

masing-masing institusi mempunyai indikator kemiskinan 

yang berbeda-beda. Hal ini dapat berakibat pemberian 

bantuan hukum salah sasaran. 



B. Rekomendasi 

1 . UU Bantuan Hukum perlu disosialisasik:an agar masyarakat 

miskin mengetahui haknya untuk memperoleh bantuan 

hukum. Terhadap ketentuan UU yang menimbulkan 

masalah dalam pelaksanaannya, perlu dilakukan revisi 

terhadap UU, misalnya kriteria "miskin" perlu ditegaskan 

dalam UU, termasuk peraturan pelaksanaannya. 

2. Kebijakan pengalokasian anggaran dana litigasi dan 

nonlitigasi perlu dipermudah bagi pemberi bantuan hukum. 

Anggaran bantuan hukum yang bersumber dari APBN dan 

APBD perlu dikelola secara terpadu. Selain itu, sistem 

pencairan anggaran hendaknya dengan sistem budgeting 

tidak reimburse. 

3. Prosedur bagi penenma bantuan hukum hendaknya 

dipermudah. Demikian pula, pemberi bantuan hukum perlu 

8. Meskipun dalam UU Bantuan Hukum leading sector ada di 

Kementerian Hukum dan HAM RI, namun dalam 

pelaksanaan bantuan hukum tetap berkoordinasi dengan 

kementerian terkait lainnya. Kurangnya koordinasi antar 

instansi dapat mengakibatkan pelaksanaan pemberian 

bantuan hukum menjadi terkendala. 



diperluas, tidak hanya lembaga tetapi bisa perorangan. 

Selain advokat yang dapat memberi bantuan hukum, 

paralegal, mahasiswa dan dosen fakultas hukum dapat 

memberikan bantuan hukum sesuai Tri Dharma Perguruan 

Tinggi. 

4. Instansi terkait yang mendata orang miskin sebagai 

penerima bantuan hukum perlu melakukan koordinasi agar 

data obyek penerima bantuan hukum sama antar instansi 

yang satu dengan yang lainnya. 

5. Kementerian Hukum dan HAM sebagai leading sector 

pemberian bantuan hukum perlu meningkatkan koordinasi 

dengan kementerian terkait agar pemberian bantuan hukum 

tidak menemui kendala. 
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