
PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM APIK DALAM PEMBERIAN 

BANTUAN HUKUM PADA KASUS PERCERAIAN 

DI YOGYAKARTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

 

Oleh: 

DARANIA ANISA, S.H.I. 

NIM : 1620310013 

 

Pembimbing  : 

Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum. 

 

TESIS 

 

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam 

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

untuk Memenuhi Salah Satu Syarat 

Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam 

 

 

YOGYAKARTA 

2018 



ii 
 

ABSTRAK 

Problematika dalam permasalahan perceraian sering dihadapi oleh kaum 

miskin, sehingga dibutuhkan peran Lembaga Bantuan Hukum dalam penyelesaian 

kasus perceraian tersebut. Peranan dalam pemberian bantuan hukum dilakukan 

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

Salah satu LBH yang memberikan bantuan hukum tersebut adalah LBH APIK 

Yogyakarta. Secara khusus, LBH APIK Yogyakarta memfokuskan pada 

masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dan hanya diperuntukkan bagi 

perempuan pada kasus perceraian. Penelitian ini untuk melihat Mengapa LBH 

APIK Yogyakarta hanya menangani kasus perceraian terhadap perempuan serta 

Bagaimana efektifitas peran LBH APIK Yogyakarta dikaitkan dengan UU No.16 

Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research), yaitu 

penelitian yang dilakukan di LBH APIK Yogyakarta. Penelitian ini menggali 

bagaimana peran LBH APIK Yogyakarta dalam pemberian bantuan hukum 

terhadap kasus perceraian. Penelitian ini kualitatif, bersifat deskriptif-analitik. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur 

terhadap penyelenggara bantuan hukum yang ada di LBH APIK Yogyakarta. Data 

yang diperoleh dianalisis secara induktif, kemudian ditarik kesimpulan secara 

umum dengan jenis penelitian yuridis-empiris. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) argumentasi LBH APIK 

Yogyakarta hanya khusus klien perempuan karena; perempuan merupakan pihak 

yang selalu dirugikan dalam perceraian, mayoritas perempuan tidak memiliki 

kemampuan untuk menyelesaikan kasus hukumnya sendiri, dan secara Role 

Playing perempuan merupakan aktor yang tertekan setelah mengalami perceraian. 

(2) pelayanan yang diberikan LBH APIK Yogyakarta berdasarkan Substansi 

Hukum terdapat kurangsesuaian pada Pasal 3, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 20 UU 

No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, berdasarkan Struktur Hukum sudah 

sesuai dengan Pasal 6 dan 7 UU No. 16 Tahun 2011, serta berdasarkan Budaya 

Hukum masyarakat Yogyakarta sadar betul akan pentingnya LBH, mereka 

menyadari bahwa pengadilan bersifat pasif dan LBH bersifat aktif untuk 

memecahkan masalah hukum masyarakat. 

 

Kata Kunci : LBH APIK Yogyakarta, Bantuan Hukum, Perceraian. 
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MOTTO 

Be Thankful for those who asked for your help, 

Not for what they’re paying you with,  

But for a wider way they’ve opened for you. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam 

penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 

158/1987 dan 05936/U/1987. 

 

I. Konsonan Tunggal 

 

Huruf Arab 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama  

 ا
 ب
 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د
 ذ
 ر

 
Alif 

Ba’ 

Ta’ 

Sa’ 

Jim 

Ha’ 

Kha’ 

Dal 

Zal 

Ra’ 

Za’ 

Sin 

Syin 

 

 
Tidak dilambangkan 

b 

t 

 

ṡ 

j 

ḥ 

 

kh 

d 

 

ż 

r 

z 

s 

sy 

 

 
tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik diatas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 
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 ز

 س

 ش

 

 ص
 ض

 

 ط

 ظ

 ع
 غ

 ف

 ق

 ك

 ل
 م
 ن
 و

Sad 

Dad 

Ta’ 

Za 

‘ain 

gain 

fa’ 

qaf 

kaf 

lam 

mim 

nun 

waw 

ha’ 

hamzah 

ya 

ṣ 

ḍ 

ṭ 

ẓ 

‘ 

g 

f 

q 

k 

‘l 

‘m 

‘n 

w 

h 

’ 

y 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 

ge 

ef 

qi 

ka 

‘el 

‘em 

‘en 

w 

ha 

apostrof 

ye 



x 

 

 ه

 ء

 ي

 

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap   

 

ّددةـمتع  

عـّدة    

 

ditulis 

ditulis 

 

Muta’addidah 

‘iddah 

 

III. Ta’marbutah di akhir kata 

a. Bila dimatikan ditulis h 

 

 حكمة

 جسية

 

ditulis 
 

ditulis 

 

hikmah 
 

jizyah 

 

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis h 

 

 

 كرامةاالوليبء
 

Ditulis 

           

Karāmah al-auliya’ 

 

 

c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t 

 

 

 الفطر زكبة
 

Ditulis 

           

zakātul fiṭri 
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IV. Vokal Pendek 

 

__  َ__ 

__  َ__ 

ُ____ 

 

 

fathah 

kasrah 

dammah 

 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

 

a 

i 

u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Vokal Panjang 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

 Fathah + alif                          جاهلية
 

 Fathah +  ya’ mati                   تنسى
 

 Kasrah + ya’ mati                    كريم
 

Dammah + wawu mati      فروض 

 

ditulis 

 

ditulis 

 

ditulis 

 

ditulis 

                      
ā   jāhiliyyah 

 
ā  tansā 

 
ī  karīm 

 
ū   furūḍ 

 

VI. Vokal Rangkap 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

Fathah + ya mati 

 بينكم

 

Fathah + wawu mati 

 قول

 

ditulis 

ditulis 

 

ditulis 

ditulis 

 
ai 

bainakum 

 

au 

qaul 
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VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 

 

 أأوتم

 ّد تـأع

 ملئه شكرت

 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

 
a’antum 

‘u’iddat 

la’in syakartum 

 

 

VIII. Kata sandang Alif + Lam 

a.  Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis L (el) 

 

 القرا ن

 شالقيب 

Ditulis 

Ditulis 

 

Al-Qur’ān 

                       

Al-Qiyās 

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya. 

 
 

 السمبء

 الشمص

 

ditulis 

ditulis 

                        

as-Samā’ 

 

Asy-Syams 

 

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 

 ذوي الفروض

 أهل السىة

 

ditulis 

 

ditulis 

 

Zawi al-furūḍ 

 

Ahl as-Sunnah 

 

X. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 



xiii 

 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur’an, hadits, mazhab, 

syariat, lafaz. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku Al-Hijab. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera 

yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri 

Soleh. 

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya 

Toko Hidayah, Mizan. 
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KATA PENGANTAR 

 

الحمد هلل رب العا لمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أّن 

.اما بعد اللهم صل على سيد نا محمد وعلى أله وأصحا به أجمعين دا رسول هللاممح  

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah swt. Tuhan Semesta alam 

yang tak pernah lekang memberikan segala bentuk kenikmatan untuk semua 

mahluk-Nya. Semoga kita termasuk golongan yang senantiasa diberikan taufik 

dan hidayah-Nya sehingga dapat mencapai kemuliaan hidup di dunia dan di 

akhirat. Puji syukur kehadirat Allah SWT penyusun panjatkan atas segala rahmat, 

nikmat, taufik dan ‘inayah-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan 

penyusunan Tesis dengan judul “Peran Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam 

Pemberian Bantuan Hukum pada Kasus Perceraian di Yogyakarta” sebagai 

bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Magister Hukum Islam (S2) di 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi 

Muhammad Saw., dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak pernah 

mengenal lelah memperjuangkan agama Islam sehingga manusia dapat 

mengetahui jalan yang benar dan jalan yang batil. 

Dengan segenap kerendahan hati, saya selaku penyusun mengucapkan 

terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun 

materil, tenaga dan pikiran sehingga penyusunan Tesis tersebut berjalan dengan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Permasalahan hukum dalam kehidupan manusia pada hakikatnya tidak 

dapat dipungkiri, karena manusia yang hidup berdampingan pasti membutuhkan 

interaksi satu dengan yang lainnya. Proses interaksi ini akan memberikan 

dampak positif ketika dalam interaksi tersebut diatur secara norma ataupun 

aturan tertulis yang berbentuk peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan 

pengaturan ini bertujuan agar manusia dapat hidup teratur dan jika terdapat 

perselisihan dalam interaksi tersebut maka adanya aturan tersebut dapat 

ditegakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya proses 

penegakan dari aturan hukum tersebut dibutuhkan operatornya yaitu negara. 

Salah satu dalam permasalahan interaksi kehidupan manusia adalah 

permasalahan keluarga. Interaksi keluarga adalah interaksi pertama manusia 

dalam kehidupannya, karena manusia mulai awal berada dan tumbuh melalui 

keluarga, tanpa keluarga maka kehidupan manusia dapat dikatakan tidak dapat 

berkembang. Permasalahan keluarga yang timbul biasanya salah satunya 

hubungan perkawinan. Ikatan Perkawinan ini yang menyatukan dua manusia 

dalam satu hubungan sehingga terbentuknya keluarga dan memiliki keturunan. 

Permasalahan yang timbul dalam hubungan perkawinan banyak hal yang 

mempengaruhi, seperti tidak ada hubungan yang harmonis dikarenakan suami 

tidak memberi nafkah, atau sebaliknya istri tidak dapat memberikan nafkah batin 

terhadap suami sehingga peristiwa ini menimbulkan konflik. Adapula 
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permasalahan dalam perkawinan dikarenakan adanya pihak ketiga dalam 

hubungan keluarga, tidak diberi keturunan sehingga memunculkan 

permasalahan. Berdasarkan permasalahan tersebut membawa proses hubungan 

keluarga tersebut menjadi berpisah sehingga dari proses ini terjadi perceraian. 

Permasalahan perceraian ini ternyata dalam perkembangan kehidupan 

masyarakat sudah sangat mengkhawatirkan. Hal ini bisa terlihat dari  kasus yang 

terjadi di Yogyakarta, berdasarkan data register Mahkamah Agung dari 

Pengadilan yang ada di Yogyakarta mencatat bahwa di tahun 2015 terdapat 976 

kasus perceraian, tahun 2016 terdapat 984 kasus perceraian dan tahun 2017 

terdapat 1.031 kasus perceraian.
1 

Problematika dalam permasalahan perceraian ini sering dihadapi oleh 

kaum miskin, sehingga dengan keberadaan ekonomi yang kurang mencukupi 

untuk mendapatkan keadilan di pengadilan, ditambah adanya permasalahan 

hukum tersebut tentunya kaum miskin ini ingin mendapatkan bantuan hukum 

dalam penyelesaian kasus rumah tangganya biar cepat selesai. 

Penyelesaian permasalahan rumah tangga adalah bagian untuk 

mendapatkan akses terhadap keadilan (access to justice), maka salah satu upaya 

untuk merspon kebutuhan tersebut, bantuan hukum merupakan suatu media yang 

dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya 

perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. 

Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan 

manusia sebagai subyek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum. 

Bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dari  latar  belakang; 

                                                      
1
https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilanagama/yogyakarta/periode/register, 

dikutip tanggal 12 Februari 2018. 

https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilanagama/yogyakarta/periode/register
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etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya 

miskin, agama, dan kelompok yang dibelanya. Artinya disini permasalahan 

perkawinan yang dalam proses perceraian dapat memperoleh bantuan hukum 

agar mendapatkan titik temu dalam menentukan nasib dari rumah tangganya 

tersebut. Menurut Frans Hendra Winarta mengemukakan bahwa seringkali pihak 

yang miskin karena tidak tahu hak-haknya sebagai tergugat, diperlakukan tidak 

adil atau dihambat haknya untuk didampingi advokat.
2
 

Hal ini tentu saja sangat merugikan pihak yang menuntut haknya yang 

nantinya diproses di pengadilan. Untuk menghalangi  terjadinya  hal tersebut, 

dibutuhkan suatu lembaga atau organisasi hukum yang memperjuangkan 

keadilan dan penegakan hukum seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang 

mendampingi klien atau pihak yang dirugikan hak nya, dengan catatan klien atau 

pihak yang akan didampingi perkaranya lemah secara ekonomi.
3
 

Hal ini diatur juga di dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang- Undang 

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa 

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan 

Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum dan Penerima 

Bantuan Hukum tersebut adalah orang atau kelompok orang miskin. 

Adanya ketidakmampuan masyarakat secara ekonomi untuk menuntut 

haknya sesuai dengan prosedur hukum, menuntut untuk diadakannya suatu 

kebijakan sehingga dapat mengajukan suatu perkara dengan  tidak terbentur oleh 

biaya, khususnya dalam berperkara perdata (hukum keluarga), oleh karena itu 

                                                      
2
 Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, 

(Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), hlm.96. 
3
 Financial artinya pembiayaan dalam Kamus Lengkap Bahasa Inggris, (Jakarta: Pustaka 

Ilmu). 
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diperlukan suatu prosedur untuk mengajukan perkara secara cuma-cuma/tidak 

perlu membayar panjer perkara (prodeo). Sehingga bagi pihak yang kurang 

mampu, dapat mengajukan gugatan secara cuma-cuma yang disebut dengan 

berperkara secara prodeo. Hal tersebut sesuai dengan asas trilogi peradilan yaitu 

peradilan cepat, sederhana dan murah.
4 

Peranan dalam pemberian bantuan dilakukan oleh Lembaga Bantuan 

Hukum dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang 

Bantuan Hukum. Dalam pelaksanaan pemberian Bantuan hukum di Lembaga 

Bantuan Hukum (LBH) terdapat Advokat yang memang profesi untuk 

memberikan bantuan hukum berupa konsultasi dan pendampingan. Advokat 

merupakan profesi yang terhormat (officium nobile) karena mengabdikan dirinya 

kepada kepentingan masyarakat bukan hanya kepada kepentingan pribadi. 

Advokat sebagai salah satu aktor penegak hukum dan pelindung hak asasi 

manusia di Indonesia. Salah  satu  peran  advokat  yaitu  sebagai  pengawas  dan  

pengawal keadilan. 

Kewajiban advokat kepada masyarakat salah satunya adalah memberikan 

bantuan jasa hukum kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu. Pasal 7 

angka 8 Kode Etik Advokat Indonesia menyebutkan, “Advokat mempunyai 

kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) bagi 

orang yang tidak mampu.”
5
 

Hal ini dipertegas dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 

                                                      
4
 Sudikna Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, Edisi Ke-5, (Yogyakarta:  Liberty,1998), 

hlm.16. 
5
 Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (KAI), Kode Etik Advokat Indonesia, 

(Jakarta Selatan, 2013), hlm. 12. 
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tentang Advokat yang berbunyi sebagai berikut:
6
 

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

pencari keadilan yang tidak mampu. 

(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan 

secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Bantuan hukum yang diamanahkan dalam UU No. 16 Tahun 2011 dan UU 

No. 18 Tahun 2003 bisa berupa hukum perdata dan hukum pidana. Secara 

kewenangan, advokat memiliki keharusan membantu permasalahan hukum yang 

dihadapi masyarakat dalam bentuk apapun hukumnya, termasuk diantaranya 

adalah permasalahan perdata. Dalam masalah perdata, diantaranya berkenaan 

dengan keberadaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana 

masyarakat kerap dilanda permasalahan tersebut.  

Permasalahan tentang perkawinan merupakan problem privasi yang sering 

tidak terungkap di pengadilan dibandingkan kasus pidana. Dalam hal demikian, 

kebanyakan perempuan yang menjadi korban, namun tidak menemukan 

konsultan yang dapat membantunya. Sehingga, dalam posisi seperti ini, 

dibutuhkan suatu lembaga (lembaga bantuan hukum, read) yang menerima jasa 

dan membantu masyarakat untuk menyelesaikan kasusnya. 

Salah satu LBH yang memberikan bantuan hukum tersebut adalah 

Lembaga Bantuan Hukum APIK (selanjutnya ditulis LBH APIK). LBH APIK 

yang ada di Yogyakarta dalam penanganan kasus perceraian saja -selama kurun 

3 tahun berturut-turut- menanangani permasalahan perceraian, pada tahun 2015 

                                                      
6
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang advokat, Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288. 
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terdapat 34 kasus perceraian, tahun 2016 terdapat 23 dan tahun 2017 terdapat 19 

kasus perceraian. Hal ini menunjukan bahwa bentuk upaya dan keberadaan dari 

Lembaga Bantuan Hukum sebagai sarana untuk memberikan ketenangan dan 

kepastian hukum bagi masyarakat sangat dibutuhkan, apalagi bagi masyarakat 

kurang mampu dengan adanya permasalahan hukum akan membatu dalam 

penyelesaiannya. 

Secara khusus, LBH APIK di Yogyakarta memfokuskan pada masyarakat 

yang kurang mampu secara ekonomi dan hanya diperuntukkan bagi perempuan 

pada kasus perceraian. Fokus tersebut diambil karena perempuan yang sering 

menjadi pihak terugikan oleh adanya perceraian, baik dari aspek hak maupun 

kewajiban.  

Selain fokus klien, LBH APIK Yogyakarta juga memiliki bentuk atau 

metode bantuan hukum yang diberikan, yaitu pendampingan, konsultasi dan 

penyuluhan. Aspek bantuan hukum yang sifatnya pendampingan, berupa 

mendampingi klien dari sejak awal mendaftar di pengadilan sampai pada putusan 

akhir yang sifatnya tetap dan mengikat. LBH APIK menjadi kuasa hukum bagi 

klien. Aspek konsultasi, berupa penerimaan keluhan dan permasalahan klien 

yang diutarakan dengan pertanyaan baik melalui pesan singkat atau datang 

langsung ke kantor LBH. Sedangkan aspek penyuluhan, berupa LBH APIK 

turun langsung ke masyarakat untuk memberikan pemahaman hukum dan 

sekaligus sosialisasi LBH. 

Kilasan pembahasan mengenai peran LBH APIK di atas, pada gilirannya 

berbicara mengenai peran pelaksana hukum dengan aturan hukum yang berlaku. 

Pelaksana hukum diperankan oleh LBH APIK dan aturan hukum adalah UU No. 
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16 Tahun 2011 dan UU No. 18 Tahun 2003. Ketidaksamaan antara keduanya 

akan mengakibatkan benturan antara realitas yang diperankan oleh LBH APIK 

dengan idealitas yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan tersebut. 

Secara realitas, LBH APIK Yogyakarta tidak melibatkan laki-laki sebagai 

bagian dari subyek yang mendapatkan pelayanan hukum. LBH APIK 

Yogyakarta hanya mengayomi perempuan. Tentu hal ini menjadi bagian dari 

pertentangan antara realitas dengan idealitas dan masih banyak bagian-bagian 

lain yang tidak sesuai namun mengandung kemaslahatan. Dari pertentangan 

antara realitas dengan idealitas inilah, penelitian ini menjadi menarik dan penting 

untuk diteliti. 

Maka, berdasarkan permasalahan tersebut peran dan efektifitas LBH APIK 

Yogyakarta merupakan hal baru untuk diteliti. Peran bantuan hukum yang 

diberikan LBH APIK Yogyakarta dalam menyelesaikan permasalahan kasus 

perceraian, sehingga masyarakat kurang mampu dalam menghadapi 

permasalahan hukum tersebut dapat tercerahkan serta  dapat terlindungi hak-

haknya. Selain itu dalam proses pendampingan akan dapat diketahui upaya yang 

dilakukan Lembaga Bantuan Hukum APIK yogyakarta dalam menghadapi 

polemik rumah tangga ini, sehingga proses perceraian tersebut dapat memenuhi 

kriteria dari hukum positif serta syariah Islam sebagaimana permasalahan 

perceraian yang dialami oleh masyarakat muslim.  

 

B. Rumusan Masalah 

 

Mengacu pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan rumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Mengapa LBH APIK Yogyakarta hanya menangani kasus perceraian 

terhadap perempuan? 

2. Bagaimana efektifitas peran LBH APIK Yogyakarta dikaitkan dengan 

UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum?  

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Sebagai karya tulis ilmiah tentu dalam penyajiannya harus memiliki tujuan 

dan kegunaan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum dan 

bagi insan akademis khususnya terkait Hukum Islam, maka dengan 

memperhatikan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, tujuan dari 

pembahasan Tesis ini adalah : 

1. Untuk memaparkan bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh LBH 

APIK Yogyakarta kepada perempuan. Pemaparan ini bertujuan untuk 

mengungkap kenapa LBH APIK Yogyakarta hanya memfokuskan 

pelayanan bantuan hukum kepada perempuan saja. 

2. Untuk menganalisis apakah bantuan hukum yang diberikan oleh LBH 

APIK Yogyakarta sudah sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2011 tentang 

Bantuan Hukum apakah tidak sepenuhnya. Analisis ini dibutuhkan agar 

pembaca bisa mengukur efektifitas peran LBH APIK Yogyakarta dikaitkan 

dengan aturan tentang bantuan hukum yang telah digariskan oleh 

perundang-undangan. 

Adapun kegunaan dari pembahasan Tesis ini adalah : 

 

1. Manfaat secara teoritis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan 
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ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama untuk menemukan 

jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah 

di atas yakni mengenai bentuk bantuan hukum oleh LBH APIK 

Yogyakarta dan dikorelasikan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Hal ini penting karena memang harus dilakukan pemecahan 

masalah dalam pemberian bantuan hukum agar masyarakat yang kurang 

mampu dapat merasa terlindungi hak-haknya dalam permasalahan kasus 

perceraian rumah tangga. 

2. Manfaat secara praktis 

 

Hasil penelitian yang dilakukan penulis juga mampu memberikan 

sumbangan praktis yaitu: 

a. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi Lembaga Bantuan Hukum 

(LBH) dan praktisi hukum lainnya mengenai pelaksanaan bantuan 

hukum dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga secara 

prodeo khususnya permasalahan terkait dengan perceraian. 

b. Memberikan manfaat bagi pembaca terutama masyarakat mengenai 

penyelesaian masalah hukum terutama sengketa hukum keluarga 

dalam masalah perceraian secara cuma-cuma (prodeo) terhadap 

persoalan (access to justice) serta; 

c. Memberikan manfaat bagi para akademisi atau peneliti untuk bahan 

penelitian lanjutan atau memberi bantuan bagi yang membutuhkan. 

 

D. Kajian Pustaka 

Sebelum menganalisa penelitian ini lebih lanjut, untuk menghindari dari 
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penelitian yang sama dengan penelitian yang terdahulu. Maka terlebih dahulu 

penulis menelaah karya-karya yang lain terkait dengan topik maupun tema 

yang sama menganai Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam melakukan 

pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu terutama 

terkait masalah keluarga. 

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa literatur atau karya 

ilmiah, terdapat beberapa penelitian yang memiliki korelasi tema dengan 

topik Tesis ini, maka penyusun akan kemukakan beberapa karya ilmiah 

berkaitan dengan konsep pemberian bantuan hukum terhadap penyelesaian 

sengketa hukum keluarga. 

Pertama, buku karya Didi Kusnadi,
7
 dengan judul “Bantuan Hukum 

dalam Islam”. Buku ini merupakan hasil penelitian penulis menggunakan 

penelitian pustaka yang bersumber dari buku dan perundang-undangan. 

Secara umum, dari hasil penelitian Didi Kusnadi, negara memiliki 

tanggungjawab moral dan spiritual untuk membantu masyarakat dan 

memastikan mereka mendapatkan bantuan hukum secara penuh. Selain 

menelusuri dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia, dalam 

penelitiannya, membantu masyarakat dalam menyelesaikan kasus hukum 

merupakan hak mereka dan menjadi kewajiban bagi negara. 

Singkat penelitian, terdapat dua hal penemuan Didi Kusnadi, yaitu : 1) 

konsep bantuan hukum mesti didasarkan pada al-Adlu fi at-Ta’awun, yaitu 

keserasian memberikan bantun hukum tanpa memandang tingkat stratifikasi 

sosial maupun spiritual, atau bahkan perbedaan keyakinan. 2) bantuan hukum 

                                                      
7
 Didi Kusnadi, Bantuan Hukum dalam Islam, (Bandung: Pustaka setia, 2012). 
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dalam dataran horizontal, merupakan Haq an-Nas, jadi negara melalui 

ketentuan perundang-undangan mesti mengaturnya. 

Jika dibandingkan dengan penelitian Penulis, terlihat bahwa buku 

karangan Didi Kusnadi lebih condong pada pemaparan konsep umum tentang 

bantuan hukum, karena bukan penelitian lapangan. Sementara penelitian 

Penulis bersifat empiris yang mengembangkan paparan konsep umum melalui 

analisis antara teori dengan realita. 

Kedua, buku karya LBH Jakarta yang ditulis oleh Alghifari Aqsa 

bersama kawan-kawan.
8
 Buku tersebut berjudul “Bantuan Hukum di Wilayah 

Konflik (Pembelajaran tentang Konflik dan Bantuan hukum Struktural)”. 

Secara umum penelitian al-Ghifari dan kawan-kawan memaparkan tentang 

metode persuasif yang berorientasi pada kepentingan sosial yang 

menggunakan bantuan hukum sebagai metodenya. Hal demikian wajar, 

karena penelitan mereka difokuskan pada daerah-daerah yang menderita 

konflik, baik konflik etnis, agama, keluarga dan lain-lain. 

Dalam buku ini memaparkan perspektif dan peran strategis bantuan 

hukum. Selain itu, melalui analisis dan pendekatan Bantuan Hukum Struktural 

penulis mencoba memaparkan bahwa ada aktifitas lain yang harus ditempuh 

selain sekedar memberi bantuan hukum memalui proses peradilan. Aktifitas 

bantuan tersebut dapat berupa pemberdayaan masyarakat, penguatan 

pengetahuan hukum dari komunitas yang bersangkutan, penelitian, kampanye, 

dan hal-hal lain yang dapat mendukung terjadinya penyelesain konflik atau 

masalah. 

                                                      
8
 Alghifari Aqsa, dkk., Bantuan Hukum di Wilayah Konflik (Pembelajaran tentang Konflik 

dan Bantuan hukum Struktural), (Jakarta: LBH Jakarta, 2015). 
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Bila dipahami secara mendalam, buku ini sebenarnya tidak 

memfokuskan pada bantuan hukum sepenuhnya, melainkan lebih 

menekankan pada aspek sosiologi hukum. Karena penelitiannya, hanya pada 

daerah konflik yang mencoba untuk memberikan solusi mendamaikan secara 

sosial. Sementara penelitian Penulis, menggabungkan dua hal tersebut yaitu 

melihat klien atau masyarakat sebagai stakeholdel yang berhak mendapatkan 

bantuan hukum dan dilihat dari aspek aturan hukum positif yang berlaku. 

Ketiga, buku karya MR Martiman Prodjohamidjojo,
9
 dengan judul 

“Hukum Perkawinan di Indonesia”. Dari sisi konten pembahasan, buku ini 

memang memaparkan tentang hukum perkawinan, diantaranya adalah hak dan 

kewajiban suami dan isteri pasca putusnya perkawinan. Dalam penelitiannya, 

Martiman sangat menjunjung hak perempuan, salah satunya adalah apabila 

bekas istri tidak mempunyai mata pencaharian untuk nafkah sehari-hari, maka 

bekas suami harus memberikan biaya hidup sampai bekas istrinya itu kawin 

lagi dengan pria lain. Begitupun dengan harta bersama yang diperoleh selama 

perkawinan berlangsung disebut gono-gini harus dibagi dua antara suami dan 

istri apabila mereka bercerai. 

Secara tersirat, penelitian ini tidak menyinggung tentang LBH, namun 

konten pembahasan memiliki kesamaan untuk membantu perempuan sebagai 

korban perceraian. Sedangkan penelitian Penulis, mengarah pada 

implementasi perlindungan hukum kepada perempuan melalui lembaga 

bantuan hukum. LBH tersebut dianalisis untuk menemukan solusi tentang 

peran LBH. 

                                                      
9
 MR Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Indonesia 

Legal Center Publishing, 2011). 
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Keempat, buku yang ditulis oleh Muhammad Syaifuddin, Sri 

Turatmiyah dan Annalisa Yahanan.
10

 Judul buku tersebut “Hukum 

Perceraian”. Dalam buku ini juga memaparkan bahwa hak-hak mantan istri 

terhadap mantan suami akibat perceraian seperti harta bersama dan hak 

mantan istri mendapatkan biaya penghidupan dari mantan suami selama masa 

iddah. Peberdaan dengan buku MR. Martiman adalah, penelitian Muhammad 

Syaifuddin dan kawan-kawan lebih spesifik pada persolan perceraian. 

Buku ini membahas tentang hukum perceraian secara global, baik 

perceraian di Indonesia maupun di negara-negara muslim lainnya. Sehingga 

meskipun penulisan buku ini membahas tentang lembaga-lembaga hukum di 

Mesir maupun Brunei Darussalam, tapi pembahasannya masih mengambang 

karena tidak dilengkapi dengan hasil penelitian langsung.  

Kelima, Penelitian yang di tulis oleh Mosgan Situmorang dkk.
11

 Judul 

“Hukum Tentang Tanggung Jawab Negara dan Advokat dalam Memberikan 

Bantuan Hukum kepada Masyarakat”. Penelitian ini merupakan kumpulan 

hasil penelitian yang memaparkan tentang tanggung jawab negara dan 

advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada 

masyarakat. 

Penelitian ini membahas tuntas tugas negara melalui advokat untuk 

memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat. Bantuan hukum 

yang diteliti menyangkut tentang semua lembaga peradilan baik perdata 

maupun pidana, baik laki-laki maupun perempuan. Sementara dalam 

                                                      
10

 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, Ctk. 

II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). 
11

 Mosgan Situmorang, dkk. “Hukum Tentang Tanggung Jawab Negara dan Advokat dalam 

Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat”, Penelitian Hukum, (Jakarta: Badan Pembinaan 

Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011). 
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penelitian Penulis, menitikberatkan kepada perempuan sebagai kaum yang 

selalu dirugikan dalam perceraian. Selain tentang teori, penelitian Penulis juga 

mengungkap efektifitas peran LBH. 

Keenam, tesis karya Mariani.
12

 Tesis yang berjudul “Peranan Lembaga 

Bantuan APIK dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di Kota 

Makassar Perspektif  Hukum Islam”. Dalam tesis ini membahas peranan LBH 

APIK Makassar dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang telah 

bercerai menurut Hukum Islam telah terakomodasi dalam peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan hukum. 

Tesis ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan 

pendekatan normatif. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa, LBH APIK 

Makassar menfokuskan pelayanan kepada perempuan karena di Makassar 

perempuan sering diintimidasi dan tidak mendapatkan nafkah talak, bahkan 

sulit mendaptkan haknya di pengadilan.  

Tesis ini menggunakan analisis hukum Islam untuk mengukur peran 

LBH, kemaslahatan perempuan menjadi obyek penelitian. Sementara 

penelitian Penulis menitikberatkan pada peran LBH dan efektifitasnya. Peran 

tersebut dikaitkan dengan aturan yang berlaku. 

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Ajie Ramdan dengan judul 

“Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak 

Konstitusional Fakir Miskin”.
13

 Penelitian ini merupakan penelitian pustaka 

yang menitikberatkan pada sisi normatifitas. Ajie Ramdan tidak menyinggung 

                                                      
12

 Mariani, Peranan Lembaga Bantuan APIK dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan 

Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam, Tesis tidak diterbitkan, Pascasarjana Universitas Islam 

Negeri Alauddin, 2017. 
13

 Ajie Ramdan, Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak 

Konstitusional Fakir Miskin, JURNAL KONSTITUSI (No. 2, Juni 2014), hlm. 234. 
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mengenai LBH di lapangan ataupun penerapannya. Akan tetapi, Ia hanya 

menggambarkan bahwa bahwa fakir miskin atau masyarakat kurang mampu, 

berhak dilindungi oleh negara. 

Dari penelusuran pustakanya, ada dua temuan yang penting 

disampaikan. pertama, UUD 1945 sejak dirumuskannya mengerucut pada 

perlindungan kaum miskin baik secara moral maupun konsitusional. Kedua, 

secara struktural, perlindungan hukum berupa bantuan menjadi kewajiban 

seluruh lembaga pemerintahan, seperti Kemenkumham yang harus 

membentuk LBH di setiap daerah. 

Namun dalam penelitian ini, hanya membahas tentang sisi legalitas saja 

dan tidak membandingkan antara perundang-undangan dengan peran 

pelaksana perundang-undangan itu sendiri. Sementara dalam penelitian 

Penulis, antara keduanya akan dibandingkan untuk ditemukan efektifitas 

berlakunya undang-undang. 

Berdasarkan pemaparan dari beberapa literatur serta karya ilmiah, maka 

dalam penelitian yang dilakukan peneliti ini memfokuskan pada peran LBH 

APIK Yogyakarta dalam memberikan bantuan hukum terkait kasus perceraian 

khususnya yang terjadi di Yogyakarta dan pemilahan perempuan sebagai satu-

satunya obyek yang dapat diberikan pelayanan hukum. Sehingga dari 

penelitian yang dipaparkan tersebut tidak memiliki kesamaan dalam 

permasalahan yang penulis angkat dan fokus penulis pada pemberian bantuan 

dalam proses perceraian. 
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E. Kerangka Teori 

Dalam melakukan analisis penelitian ini agar memiliki kerangka 

pemikiran yang padu dan sistematik diperlukan kerangka teori untuk dapat 

membedah dari penelitian yang dilakukan ini, sehingga dapat memberikan 

pengayaan baru dalam kajian keilmuan secara umum dan kajian ilmu hukum 

secara khusus. Maka teori yang digunakan dalam menganalisis dalam tulisan 

ini diuraikan dalam paragraf di bawah.  

Kerangka teori dalam menganalisis yang diuraikan pertama terkait 

bantuan hukum. Alur pemikiran ini, beranjak dari argumentasi bahwa, untuk 

mewujudkan terselenggaranya gagasan negara perlu campur tangan 

pemerintah karena hal itu menjadi kewajiban negara untuk menjamin hak 

setiap orang mendapatkan keadilan. Dengan kata lain, negara harus menjamin 

terselenggaranya bantuan hukum kepada orang miskin atau orang yang tidak 

mampu sehingga tidak ada yang luput dari akses keadilan yang merupakan 

amanat konstitusi. 

Pelaksanaan bantuan hukum sendiri dalam konstitusi menjamin hak 

setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di muka hukum. Hal 

tersebut dijelaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “setiap orang 

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

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 

Berdasarkan pasal tersebut menunjukan bahwa hak untuk mengakses 

keadilan dapat diwujudkan melalui pemberian bantuan hukum. Sehingga 

bukan hanya orang berharta dan pemegang kekuasaan yan dapat mengakses 
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dan mendapatkan keadilan melalui tangan–tangan advokat yang disewanya, 

namun masyarakat miskin juga bisa mendapatkan keadilan. Problem dasar 

yang muncul adalah tidak adanya perluasan akses yang sama bagi setiap 

warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum, 

meskipun doktrinnya keadilan harus dapat diakses oleh semua warga negara 

tanpa terkecuali (justice for all/ accessible to all).
14 

Istilah bantuan hukum masih merupakan hal yang baru bagi bangsa 

Indonesia. Bantuan hukum yang berkembang di Indonesia pada hakikatnya 

tidak luput dari perkembangan bantuan hukum yang terdapat pada negara- 

negara yang telah maju. Pengertian bantuan hukum mempunyai ciri-ciri dan 

istilah yang berbeda, seperti yang diungkapkan oleh Adnan Buyung Nasution, 

bantuan hukum adalah
15

 : Legal aid, yang berarti pemberian jasa dibidang 

hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus perkara: (1) 

pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma, (2) bantuan 

jasa hukum dengan legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam 

lapisan masyarakat miskin; (3) dengan demikian motivasi utama konsep legal 

aid adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan hak asasi 

rakyat yang tak punya dan buta hukum. 

Pelaksanaan bantuan hukum secara tegas dijelaskan dalam ayat Al-

Qur’an sebagai berikut: :
16

 

 

                                                      
14

 Pujiono, Bantuan Hukum dalam Perspektif Tanggungjawab Negara, Makalah 

disampaikan dalam Kegiatan seminar “Bantuan Hukum dan Akses Terhadap Keadilan Bagi 

Masyarakat Marginal, Semarang, 09 Februari 2010. 
15

 Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, (Jakarta: LP3S, 1998), hlm. 
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ََل  اَم َو َس َح َس الْ هْ ََل الشَّ ِ َو َِس َّللاَّ ائ َع ىا شَ لُّ ِح ُ ُىا ََل ت ٌ يَي آَه َّرِ ا ال هَ يُّ َ ا أ َ ي

ْن  هِ ِّ ب ْي َز ىَى فَْضَلا ِه َغُ ت بْ َ اَم ي َس َح لْ َت ا يْ َ ب لْ يَي ا ََل آهِّ دَ َو ِ ئ ََل َ ق ََل الْ ٌَ َو ْد هَ الْ

ا  ذَ ِ إ ا ۚ َو ا اً َى ْض زِ ْن َو وكُ دُّ ْى َص َ ٍم أ ْى َ آُى ق َ ٌ ْن شَ َّكُ ٌ َه سِ ْج َ ََل ي وا ۚ َو ادُ ْن فَاْصطَ ُ ت لْ َ ل َح

ََل  ۖ َو ٰي  َى َّقْ الت سِّ َو ِ ب لًَ الْ ُىا َع ً اَو َع َ ت وا ۘ َو دُ َ ت ْع َ ْى ت َ اِم أ َس َح دِ الْ ِج ْس َو ِي الْ َع

 َ ِىَّ َّللاَّ َ ۖ إ ُىا َّللاَّ ق َّ ات اِى ۚ َو َو ْد عُ لْ ا ِن َو ثْ لًَ اْْلِ ُىا َع ً اَو َع َ قَابِ ت ِع يدُ الْ دِ شَ  

 

Tujuan dari pemberian bantuan hukum ini tentu memiliki makna 

tersendiri sehingga bagi masyarakat tidak mampu dapat menikmati dari 

fasilitas bantuan hukum cuma-cuma tersebut. Jika dikaji secara mendalam 

terkait dengan tujuan pemberian bantuan hukum maka untuk mencapai 

maslahat. Dalam kajian Islam untuk mencapai maslahat maka mengikuti 

kaidah-kaidah dasar yaitu  a         a  ’a . Dalam kajian  a         a  ’a  

terkait dengan bantuan hukum termasuk dalam kemaslahatan       a . 

Maksud dari kemaslahatan       a  ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, 

bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, 

namun akan mengalami kesulitan.
17

 

Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia, aturan mengenai bantuan 

hukum diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 

Hukum. Penerima bantuan hukum dalam undang-undang tersebut adalah 

orang atau kelompok miskin. Dengan kata lain, orang miskin adalah sasaran 

utama pemberian bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum disini 

merupakan program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dengan 

tujuan dapat memberikan bantuan terhadap masyarakat miskin yang kurang 

mampu untuk memenuhi hak-hak dasarnya sebagaimana yang diatur dalam 
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 Satria Effendi dan M.Zein, Ushul Fiqh, Cet. ke-2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 235. 
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Pasal 5 Undang- Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bahwa 

penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin 

yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak-hak 

dasar tersebut adalah hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan 

pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. 

Pelaksanaan bentuk pemberian bantuan hukum adalah konsultasi dan 

pendampingan. Semantara proses penegakan bantuan hukum dipengaruhi oleh 

banyak faktor. Maka perihal faktor- faktor yang mempengaruhi dalam 

penegakan hukum, Menurut Soerjono Soekanto, sebenarnya terletak pada 

faktor-faktor, diantaranya faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, 

faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor 

masyarakat dan faktor kebudayaan.
18

 

Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa sebagai suatu proses penegakan 

hukum pada hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan 

independensi dengan faktor-faktor yang lain.
19

 Ada beberapa faktor terkait 

menentukan proses penegakan hukum sebagaimana diungkapkan oleh 

Lawrence M. Friedman, yaitu komponen substansi, struktural dan kultural. 

Uraian kedua terkait kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum 

dapat dikatakan sebagai dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari 

kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu 

tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Tapi nyatanya praktek 

dalam penegakan hukum yang kurang memihak masih berulang-ulang karena 
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 Soerjono Soekanto, Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Yuridis, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

1983), hlm. 15. 
19

 Sadjipto Rahardjo, Penegakan hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis, (Yogyakarta: Genta 
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mustahil pula sebuah penegakan hukum akan serta-merta menegakan keadilan 

ditengah masyarakat karena posisi hukum adalah alat untuk memposisikan 

sebuah keadilan yang akan ditegakan, dengan catatan untuk menegakan 

hukum prosesnya tersebut juga harus memakan waktu dengan beberapa 

kepentingan dalam kerangka umum dan politik. 

Dalam konteks realitas hukum, secara normatif prinsip persamaan di 

muka hukum (equality before the law) secara eksplisit yang dijamin oleh 

negara, hal ini tertera dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Segala warga negara 

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pada 

prinsipnya roh dari undang-undang ini harus teralisasi walaupun pada 

faktanya masih banyak persoalan keadilan yang tidak bisa diselesaikan oleh 

hukum itu sendiri. Hal ini berpangkal pada fakta adanya stratifikasi sosial 

dalam masyarakat pemberian bantuan hukum sebagai sarana untuk 

memberikan kepastian hukum bagi orang yang bermasalah dengan hukum, 

karena dengan adanya kepastian keadilan akan tercipta. 

Uraian ketiga terkait dengan keadilan. Berbicara keadilan tidak bisa 

diberlakukan tertulis secara tersirat tetapi pembuat undang-undang telah 

memandang dalam produk undang-undang pasti didasari pada keadilan yang 

merupakan bagian dari tujuan hukum itu sendiri, seperti dalam teori etis 

bahwa tujuan hukum tersebut adalah untuk mewujudkan keadilan (justice), 

sedangkan dalam teori prioritas modern tujuan hukum mencakup keadilan, 
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kemanfaatan dan kepastian hukum.
20

 Makna dan tujuan tersebut tidaklah 

serta-merta dapat ditegakan dengan sendirinya maka perlu adanya peran 

negara dalam penegakan hukum supaya hukum tersebut bisa tegak dengan 

benar. Berbicara makna adil inilah adalah sebuah tindakan yang diambil guna 

memberikan keputusan dalam permasalahan yang ada sehingga akan 

memberikan jalan keluar dalam pelaksanaan hukum tersebut dan dirasa adil. 

Memaknai keadilan kaitan dalam telaah keadilan dalam teori Kelsen 

menjelaskan sebagai berikut: 

Kata “Keadilan” tentu saja digunakan dalam pengertian hukum dari segi 

kecocokan dengan hukum positif terutama kecocokan dengan hukum 

undang-undang. Jika sebuah norma umum diterapkan pada satu kasus 

tetapi tidak diterapkan pada kasus sejenis yang muncul, maka dikatakan 

tidak adil. Ketidakadilan tersebut terlepas dari beberapa pertimbangan 

norma umum itu sendiri.
21

 

 

Keadilan ini seharusnya dapat diimplementasikan pada saat seseorang 

yang mencari keadilan dalam ranah hukum dimulai sejak proses hukum 

tersebut berjalan, karena adil bukan berarti akhir dari putusan pengadilan 

berpihak pada orang yang berperkara, namun adil dalam proses dimaknai 

segala akses yang seharusnya didapat oleh orang yang berperkara dengan 

hukum dapat terakses dengan baik, dan tersedia bagi dirinya. Prinsipnya adil 

bagian proses dari pemenuhan proses hukum agar tidak ada diskriminasi yang 

dilakukan oleh sistem hukum. 

Mengacu pada uraian di atas, maka posisi lembaga bantuan hukum 

adalah lembaga di bawah naungan eksekutif sebagai pelaksana undang-

undang. Posisi tersebut selanjutnya menjadi perwujudan dari peran untuk 
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menegakan keadilan, kepastian dan ketertiban hukum. Mengenai peran, tentu 

harus mengaitkan dengan keberadaan undang-undang dengan penerapan di 

lapangan, hal demikian untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan undang-

undang tersebut. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah role theory (teori 

peran) yang dikemukakan oleh Kahn (1964) dan teori sistem hukum yang 

dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman.  

Pertama, teori peran (role theory), dalam Jurnal yang ditulis oleh Lidya 

Agustina menyebutkan pendapat Khan (1964) bahwa role theory (teori peran) 

merupakan penekanan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari 

perilaku yang sesuai dengan posisi yang ditempati di masyarakat. Peran 

adalah konsep sentral dari teori peran. Dengan demikian kajian mengenai 

teori peran tidak lepas dari definisi peran dan berbagai istilah prilaku 

didalamnya.
22

 

Peran adalah suatu sistem atau kaidah-kaidah yang berisikan patokan-

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

kedudukan tersebut dimiliki oleh pribadi atau kelompok yang perannya 

memegang peranan tersebut dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan 

apa yang ditentukan didalam kaidah-kaidah.
23

 Berkaitan dengan penegakan 

hukum, peran yang ideal dan peran yang sebenarnya adalah memang peran 

yang dikehendaki dan diharapkan oleh hukum, ditetapkan oleh hukum dan 
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ditetapkan oleh undang-undang.  

Menanggapi teori tersebut, Soerjono Soekanto mengambil konsep 

umum teori peran, yaitu:
24

 

1. Peran normatif, peran seperti ini disebut enforcement yaitu 

penegakan hukum yang bersumber pada substansi (substansi of the 

criminal law); 

2. Peran ideal, yaitu peran yang diterjemahkan dan dilakukan oleh 

pemegang kekuasaan; 

3. Interaksi kedua peran di atas, akan membentuk peran faktual yang 

dimiliki oleh lembaga bantuan hukum. 

 Peran yang ideal menurut Kahn adalah yang bertipe role performance, 

yaitu peran menjadi seperangkat aturan yang berisi kewajiban yang dimiliki 

oleh seseorang dalam menjalankan dan melaksanakan tugas dan 

kedudukannya pada tingkat sosial masyarakat. Berkaitan dengan penelitian 

ini, peran yang dimaksud adalah peran LBH APIK Yogyakarta dalam 

menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya serta efektifitasnya dalam 

menjalankan peran tersebut dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.  

Kedua, teori sistem hukum, Pada hakikatnya sebuah sistem adalah unit 

yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat mekanis, 

organis, atau sosial. Secara umum sistem memiliki ciri yang sangat luas dan 

bervariasi, Sedangkan hukum adalah sekumpulan kewajiban mengikat yang telah 

diluncurkan dari institusi-institusi tempat mereka muncul dan diluncurkan ulang 
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melalui institusi-institusi hukum. 
25

 

Lawrence Meir Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil 

tidaknya penegakkan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni:
26

 

a. Struktur Hukum  

b. Substansi Hukum 

c. Budaya Hukum  

Berikut dijelaskan mengenai tiga unsur yang terlampir diatas. 

a. Struktur Hukum 

Struktur hukum yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum 

yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas: 

jumlah serta ukuran pengadilan, jurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta 

hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai 

penataan badan legislative. 

Struktur hukum sebagai hukum sistem struktural yang menentukan bisa 

atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.
27

 Seperti penegakkan hukum 

di Indonesia yang meliputi tugas dan kewenangan mulai dari kepolisian, 

kehakiman, lembaga pemasyarakatan, kejaksaan, advokat, badan pelaksana pidana 

dan komisi pemberantasan korupsi (KPK). Kewenangan lembaga penegak hukum 

dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan 

tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-

pengaruh lainnya. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak apabila tidak ada aparat 

penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. 

                                                      
25

 Lawrence M. Freidman, Sistem Hukum, terj. M. Khozim, Cet.ke-3, (Bandung: Nusa 

Media, 2009), hlm. 8. 
26

 Ibid, hlm. 1-5. 
27

 Ibid, hlm. 202-207. 



25 

 

b. Substansi Hukum 

Substansi hukum dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata 

manusia yang berada pada sistem itu, substansi berkaitan dengan apa yang 

dihasilkan atau dilakukan struktur hukum. Suatu peraturan bisa mengandung 

perlimpahan diskresi pada satu aspek dan tidak pada aspek yang lain.
28

 Di dalam 

substansi hukum ada istilah “produk” yaitu suatu keputusan yang baru dibuat jika 

ditekankan pada suatu hukum akan dibuat dan melalui peristiwa terlebih dahulu.  

Sebagian peraturan bersifat pasti dan tetap dari dua segi, baik publik 

maupun petugas sama-sama tidak memiliki pilihan. Peraturan-peraturan hukum 

pidana pada umumnya mengambil bentuk ini. Larangan pembunuhan, 

pembakaran, dan pencurian bersifat mutlak, para pelanggar harus dihukum. Tidak 

seorang pun boleh melanggar, para petugas pun tidak memiliki hak untuk 

membiarkan seorang pelanggar lepas.
29

  

c. Budaya Hukum  

Budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya 

dengan hukum dan sistem hukum. Istilah budaya hukum digunakan untuk 

menunjukkan tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan 

masyarkat hukum. Dalam masyarakat hukum yang sederhana, kehidupan 

masyarakat terikat ketat oleh solidaritas mekanis, persamaan kepentingan dan 

kesadaran, sehingga masyarakat lebih menyerupai suatu keluarga besar, maka 

hukum cenderung berbentuk tidak tertulis.
30

 

Istilah kultur hukum atau budaya hukum selama ini secara longgar 
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digunakan untuk menggambarkan sejumlah fenomena yang saling berkaitan. 

Istilah itu mengacu pada pemahaman publik mengenai pola-pola sikap dan 

perilaku terhadap sistem hukum.
31

 

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tidak berdaya seperti 

mekanik. Struktur diibaratkan mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan 

dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa atau siapa yang 

memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin tersebut, serta 

memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Interaksi antara komponen 

pengabdi hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. walau demikian, 

tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga 

terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. 

 

F. Metode Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis 

empiris. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum dengan aspek 

empiris atau jenis penelitian hukum doktrinal atau jenis penelitian sosio 

legal research dengan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif 

deskriptif. Penelitian empiris merupakan penelitian yang memakai 

sumber data primer. Data yang diperoleh berasal dari wawancara guna 

menjawab permasalahan penelitian serta difokuskan pada suatu aturan 

hukum yang dihubungkan dengan kenyataan di lapangan tentang 

efektifitas pemberian bantuan hukum terhadap penyelesaian kasus 

perceraian yang ditangani oleh LBH APIK Yogyakarta. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, 

pendekatan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemberlakuan 

hukum terhadap masyarakat, terkait pemberlakukan tentang Bantuan 

Hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam hal ini 

adalah LBH APIK dengan landasan hukum Undang-Undang No. 16 

Tahun 2011 tentang Batuan Hukum serta Undang-Undang No. 18 Tahun 

2003 dan Kode Etik Profesi Advokat sebagai landasan pemberian 

bantuan hukum terhadap penyelesaian sengketa hukum keluarga terkait 

perceraian di LBH APIK. 

3. Sumber Data 

Dalam penelitian ini agar dapat tersusun dengan baik dalam 

menganalisis serta dapat memberikan bentuk sekema, maka dalam 

pengelolaan penelitian ini diperlukan sumber data. Adapun sumber data 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer 

 
Data Primer yaitu “data yang diperoleh dari penelitian 

lapangan yang dalam hal ini dilakukan dengan melalui 

wawancara langsung ke subyek penelitian serta pengamatan 

yang dilakukan di lapangan dan data-data berupa dokumen yang 

ada di lapangan”.
32

 Terkait dengan wawancara dengan beberapa 

responden yaitu terhadap penyelenggara bantuan hukum yang 

ada di LBH APIK dan UU No. 16 Tahun 2011, UU No. 18 
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Tahun 2003 serta undang-undang lain yang terkait. 

b. Data Sekunder 

 

Data sekunder yaitu “data yang diperoleh dari peraturan 

perundang-undangan, pustaka ilmiah dokumen pribadi dan 

media massa yaitu berupa peraturan perundang-undangan 

lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji”.
33

 

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah pandangan 

para ahli hukum, kajian terkait perundang-undangan bantuan 

hukum dan dokumen LBH. 

4. Lokasi Penelitian 

 

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian empiris tentu 

diperlukan lokasi dalam penelitian, untuk itu yang menjadi lokasi 

penelitian penulis adalah LBH APIK Yogyakarta terkait dengan 

pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum oleh LBH APIK 

Yogyakarta dalam kasus perceraian yang dialami oleh perempuan. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

 

Penelitian lapangan yang dilakukan di LBH APIK 

Yogyakarta menggunakan metode pengumpulan data, yaitu: 

a. Dokumentasi 

 

Metode dokumentasi dalam penelitian adalah melakukan 

inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yaitu perundang-

undangan terkait, jurnal hukum dan dokumentasi LBH APIK 

Yogyakarta. Melakukan pencatatan dan pembuatan daftar 

                                                      
33

 Ibid,. 
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ikhtisar yang berisikan berbagai pengertian dan pendapat para 

ahli tentang penulisan dalam penelitian ini. 

b. Wawancara (interview) 
 

Wawancara ini dilakukan secara semi struktur dengan 

menggunakan teknik dan pedoman wawancara. Wawancara 

dilakukan terhadap para narasumber yaitu : 

1) Direktur LBH APIK Yogyakarta, Rina Inawati, S.H. 

2) Pengacara LBH APIK Yogyakarta, Muhammad Alwi, S.H.I 

3) Staf LBH APIK Yogyakarta, Meli Susanti 

4) Klien LBH APIK Yogyakarta, Mirah 

c. Observasi 

 

Observasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

melihat secara langsung di lokasi penelitian yaitu terkait dengan 

pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat dalam perkara 

perceraian keluarga. 

6. Metode Analisa Data 

 

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, selanjutnya 

dilakukan analisa secara kualitatif, yaitu metode analisis data 

dengan cara “mengelompokkan dan menyeleksi data yang 

diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, 

kemudiaan dihubungkan dengan teori-teori dari studi 

kepustakaan”.
34

 Tujuan dari analisa ini adalah agar diperoleh 

jawaban atas permasalahan dalam bentuk pemberian bantuan 

                                                      
34

 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 

2004), hlm. 50. 
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hukum yang dilakukan oleh LBH APIK Yogyakarta. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

 

Bahasan-bahasan dalam penyusunan Tesis dengan judul “Peran 

LBH APIK Yogyakarta dalam Pemberian Bantuan Hukum pada 

Kasus Perceraian di Yogyakarta” dituangkan dalam lima bab yang 

masing- masing bab memiliki keterkaitan secara logis dan sistematis. 

Lima bab tersebut akan diterangkan secara rinci pada paragraf 

berikutnya. 

Bab pertama, pada bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri 

dari beberapa sub bab. Latar belakang masalah yang digunakan untuk 

menjelaskan signifikansi penelitian. Pokok masalah yang digunakan 

untuk menganalisis pokok masalah. Tujuan dan kegunaan penelitian 

untuk menjelaskan manfaat dari penelitian ini. Telaah pustaka 

merupakan hasil penelusuran penelitian sejenis yang pernah diteliti. 

Kerangka teoritik untuk menggambarkan teori dan konsep. Metode 

penelitian untuk menjelaskan metodologi yang dipakai dalam 

penelitian ini, dan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk 

mempermudah pembaca dalam membaca dan memahami penelitian. 

Bab kedua, membahas mengenai gambaran umum LBH APIK, 

yang meliputi pengertian, tujuan dan aspek lembaga hukum, serta ciri-

ciri lembaga bantuan hukum. Klasifikasi masyarakat yang menerima 

bantuan hukum. Terakhir proses penyelesaian sengketa hukum 

keluarga dalam hal ini terkait dengan perceraian. 
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Bab ketiga, berisi tentang efektifitas bantuan hukum yang 

dilakukan oleh LBH APIK dalam kasus perceraian keluarga. Adapun 

cakupan bab ini meliputi efektifitas bantuan hukum, masalah dalam 

pemberian bantuan hukum, solusi menghadapi masalah bantuan 

hukum yang dilakukan oleh LBH APIK Yogyakarta. 

Bab keempat, merupakan analisis mengenai “Peran LBH APIK 

dalam Pemberian Bantuan Hukum pada Kasus Perceraian di 

Yogyakarta”. Analisis ini mencakup kajian terhadap peranan LBH 

dianalisis dengan teori peran (role theory) yang dikemukakan oleh 

Khan (1964) dan Sistem Hukum yang digagas oleh Lawrence M. 

Friedman.  

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi tentang 

kesimpulan dari seluruh pembahasan tesis ini, sebagai jawaban atas 

pokok masalah yang telah diuraikan di atas. Di samping itu penyusun 

juga mengemukakan saran penelitian agar dapat menjadi perbaikan 

dalam pelayanan pemberian Bantuan hukum.  
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan diskusi hasil penelitian di atas, dapat diambil dua 

simpulan, yaitu: 

1. Setelah dilakukan penelitian dan dialisis, argumentasi LBH APIK hanya 

khusus klien perempuan adalah : 

a. Perempuan merupakan pihak yang selalu dirugikan dalam perceraian; 

b. Mayoritas perempuan tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan 

kasus hukumnya sendiri; 

c. Secara role playing, perempuan merupakan aktor yang tertekan setelah 

mengalami perceraian. 

2. Setelah dilakukan analisis dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang 

diberikan oleh LBH APIK Yogyakarta tidak sepenuhnya sesuai dengan 

aturan bantuan hukum yang ditetapkan oleh UU No. 16 Tahun 2011 

Tentang Bantuan Hukum. Kekurang sesuaian ini dapat dilihat berdasarkan : 

a. Substansi Hukum. 1) Pada Pasal 3 UU No. 16 Tahun 2011 disebutkan 

bahwa bantuan hukum untuk semua warga negara, namun di LBH APIK 

Yogyakarta hanya dikhususkan bagi kaum perempuan; 2) Pasal 4 ayat 

(2) disebutkan bahwa bantuan hukum meliputi masalah keperdataaan, 

pidana dan tata usaha negara, namun di LBH APIK Yogyakarta hanya 

masalah perdata yaitu perceraian; 3) Pasal 20 mengatakan bahwa 

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima bayaran dari Penerima 
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Bantuan Hukum, namun di LBH APIK Yogyakarta menerima honorium 

bagi masyarakat yang kuat secara ekonomi. 

b. Struktur Hukum. Dari aspek penyelenggara bantuan hukum, 

pemerintah (Kemenkumham) sesuai dengan Pasal 6 dan 7 telah 

menjalankan tugasnya kepada LBH APIK Yogyakarta yakni berupa 

pemberian dana, pengawasan dan melakukan verifikasi dan akreditasi. 

Selanjutnya penyelenggaraan bantuan hukum tersebut diturunkan 

kepada masyarakat miskin. 

c. Budaya Hukum. Masyarakat Yogyakarta yang terdiri dari banyak 

budaya dan karakteristik pendatang, serta didukung oleh institusi 

pendidikan, maka masyarakat Yogyakarta sadar betul akan pentingnya 

LBH, mereka menyadari bahwa pengadilan itu bersifat pasif dan LBH 

bersifat aktif untuk memecahkan masalah hukum di masyarakat.  

 

B. Saran-saran 

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yang 

perlu dipertimbangkan: 

1. Untuk LBH APIK 

Bagi semua LBH, khususnya LBH APIK Yogyakarta, penelitian ini 

bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan pemberian bantuan hukum terhadap 

masyarakat dan juga memperbanyak program penyuluhan kepada masyarakat. 

2. Untuk Akademisi Hukum 

Bagi akademisi hukum, khususnya hukum keluarga Islam atau lebih 

luas hukum perdata Islam, penelitian ini bermanfaat untuk mengkaji peran 
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lembaga atau institusi hukum dikaitkan dengan substansi dan dinamika 

pemerintah dalam memberikan bantuan hukum. Penelitian ini bermanfaat 

untuk melihat aspek bantuan hukum perkara perceraian.  

3. Untuk masyarakat 

Masyarakat perlu didorong untuk datang ke LBH dalam menyelesaikan 

permasalahan kasusnya, agar mereka tidak tertindas dan dilindungi secara 

hukum. Tentu hal ini memerlukan kerjasama yang intens antara tiga kelompok; 

LBH, pemerintah dan aparat desa. 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  16  TAHUN  2011 

TENTANG 

BANTUAN HUKUM 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

             

Menimbang: 

 

a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap 

orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai 

sarana perlindungan hak asasi manusia; 

b. bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian 

bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan 

akses terhadap keadilan; 

c. bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang 

diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada 

terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu  

membentuk Undang-Undang tentang Bantuan Hukum; 

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1),  Pasal 28D ayat (1),  

Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5), dan  

Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG BANTUAN HUKUM.     

BAB I . . . 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:  

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan 

oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma 

kepada Penerima Bantuan Hukum. 

2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok 

orang miskin.  

3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan 

hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi 

layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang 

ini.  

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.  

5. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan 

pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh 

Menteri.  

6. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan 

oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi 

Advokat.  

 

Pasal 2 

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas: 

a. keadilan;  

b. persamaan kedudukan di dalam hukum;  

c. keterbukaan;  

d. efisiensi; 

e. efektivitas; dan  

f. akuntabilitas. 

 

Pasal 3 

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:  

a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan 

Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;  

b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara 

sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam 

hukum;  

c. menjamin . . . 
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c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum 

dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara 

Republik Indonesia; dan  

d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat 

dipertanggungjawabkan.  

 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 4 

(1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan 

Hukum yang menghadapi masalah  hukum. 

(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata 

usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.  

(3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, 

membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain 

untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.  

 

Pasal 5 

(1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau 

kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak 

dasar secara layak dan mandiri.  

(2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, 

layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau 

perumahan.  

 

BAB III 

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM 

 

Pasal 6 

(1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu 

penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi 

Penerima Bantuan Hukum. 

 

(2) Pemberian  . . . 
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(2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan 

Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan 

oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-

Undang ini. 

(3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas: 

a. menyusun dan menetapkan kebijakan 

penyelenggaraan Bantuan Hukum; 

b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan 

Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan 

Hukum; 

c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;  

d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, 

efisien, transparan, dan akuntabel; dan 

e. menyusun dan menyampaikan laporan 

penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun 

anggaran. 

 

Pasal 7 

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (3), Menteri berwenang: 

a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan 

Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum 

dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan 

dalam Undang-Undang ini; dan 

b. melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap 

lembaga bantuan hukum atau organisasi 

kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan 

sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan 

Undang-Undang ini.  

(2) Untuk melakukan verifikasi dan akreditasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1)  huruf b, Menteri membentuk 

panitia yang unsurnya terdiri atas: 

a. kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi 

manusia; 

b. akademisi; 

c. tokoh masyarakat; dan 

d. lembaga . . . 
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d. lembaga atau organisasi yang memberi layanan 

Bantuan Hukum. 

(3) Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3 (tiga) tahun. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan 

akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

diatur dengan Peraturan Menteri.  

 

 

 BAB IV  

PEMBERI BANTUAN HUKUM 

 

Pasal 8 

(1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi 

Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat 

berdasarkan Undang-Undang ini.  

(2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum  sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. berbadan hukum; 

b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini; 

c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;  

d. memiliki pengurus; dan 

e. memiliki program Bantuan Hukum.   

 

Pasal 9 

Pemberi Bantuan Hukum berhak:  

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. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan 

Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;  

e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam 

membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di 

dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan;   

f. mendapatkan . . . 
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f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah 

ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan 

perkara; dan 

g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, 

keamanan, dan keselamatan selama menjalankan 

pemberian Bantuan Hukum.  

Pasal 10 

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:  

a. melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan 

Hukum; 

b. melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang 

digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum 

berdasarkan Undang-Undang ini; 

c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan 

Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa 

fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 huruf a;   

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 berdasarkan syarat dan tata cara yang 

ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai 

perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara 

hukum. 

Pasal 11 

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara 

perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan 

Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan 

dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang 

pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan 

peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik 

Advokat. 

BAB V . . . 
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BAB V 

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM 

 

Pasal 12 

Penerima Bantuan Hukum berhak:  

a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah 

hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima 

Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut 

surat kuasa;  

b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar 

Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan 

c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan 

dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 13 

Penerima Bantuan Hukum wajib:  

a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan 

perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;  

b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum. 

 

BAB VI 

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM 

 

Pasal 14 

(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan 

Hukum harus memenuhi syarat-syarat:  

a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi 

sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian 

singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan 

Bantuan Hukum; 

b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan 

perkara; dan  

c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, 

kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat 

tinggal pemohon Bantuan Hukum.  

(2) Dalam . . . 
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(2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu 

menyusun permohonan secara tertulis, permohonan 

dapat diajukan secara lisan.  

 

Pasal 15 

(1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan 

Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum. 

(2) Pemberi Bantuan Hukum  dalam jangka waktu paling 

lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan 

Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban 

menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.  

(3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, 

Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum 

berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima 

Bantuan Hukum.  

(4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, 

Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan 

penolakan.   

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara 

pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

 

BAB VII 

PENDANAAN 

 

Pasal 16 

(1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan 

digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum 

sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.  

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

sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:  

a. hibah atau sumbangan; dan/atau   

b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak 

mengikat.  

 Pasal 17 . . . 
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Pasal 17 

(1) Pemerintah wajib mengalokasikan dana 

penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara.  

(2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada 

anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 

 
Pasal 18 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana 

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

ayat (1) kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 19 

(1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran 

penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah.   

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan 

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dengan Peraturan Daerah.  

 
BAB VIII 

LARANGAN 

 

Pasal 20 

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta 

pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau 

pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang 

ditangani Pemberi Bantuan Hukum.   

 

BAB IX 

KETENTUAN PIDANA 

 
Pasal 21 

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau 

meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum 

dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang 

sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 

atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah).  

BAB X . . . 
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BAB X 

KETENTUAN PERALIHAN  

 

Pasal 22 

Penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang 

diselenggarakan oleh dan berada di Mahkamah Agung 

Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Kejaksaan Republik Indonesia, dan instansi lainnya  pada 

saat Undang-Undang ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan 

sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.  

 

Pasal 23 

(1) Pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses 

sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku tetap 

dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun 

anggaran yang bersangkutan. 

(2) Dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai 

pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian 

Bantuan Hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan 

Undang-Undang ini. 

 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 24 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

Bantuan Hukum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang 

tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-

Undang ini.  

 

Pasal 25 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.  
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PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  16  TAHUN  2011 

TENTANG 

BANTUAN HUKUM 

 

 

I. UMUM 

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang 

dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 

(International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)). Pasal 16 

dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh 

perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk 

diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat 

terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, 

dan 2) tidak mampu membayar Advokat.  

Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan 

sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam 

negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia 

bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. 

Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara 

merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai 

implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta 

menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap 

keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality 

before the law). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum 

mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya 

Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara 

untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok 

orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di 

hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara  harus 

diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan 

Hukum ini. 

Selama . . . 
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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 dalam 

Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak 

konstitusional orang atau kelompok orang miskin.  

Beberapa pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang ini 

antara lain mengenai: pengertian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan 

Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima 

Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, 

pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana. 

 

II.  PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan 

hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, 

benar, baik, dan tertib. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam 

hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan 

perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban 

menjunjung tinggi hukum. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah 

memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh 

informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak 

dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara 

konstitusional. 

 

 Huruf d . . . 
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Huruf d 

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah 

memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui 

penggunaan sumber anggaran yang ada. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan 

pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa 

setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan 

Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat. 

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat 

untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan 

Undang-Undang mengenai Advokat.   

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 7  

Ayat (1)  

Huruf a  

Cukup jelas. 

Huruf b . . . 
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Huruf b 

Verifikasi dan akreditasi dimaksudkan untuk menilai dan 

menetapkan kelayakan lembaga bantuan hukum atau 

organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan 

Hukum.  

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “mahasiswa fakultas hukum” 

termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan 

tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “program kegiatan lain yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum” adalah program: 

investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian 

hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 . . . 
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Pasal 10 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11  

Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

 

Pasal 14 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “identitas” antara lain nama 

lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat 

lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan dengan Kartu 

Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang 

dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.  

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

 
Pasal 18 . . . 
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Pasal 18 

Cukup jelas. 

 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

 

Pasal 21 

Cukup jelas 

 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

 

Pasal 25 

Cukup jelas. 
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