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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bantuan hukum di Indonesia dari zaman ke zaman telah mengalami 

banyak perubahan, mulai dari zaman penjajahan, zaman kemerdekaan hingga 

zaman Reformasi. Bahkan bantuan hukum sebenarnya sudah dilaksanakan 

pada masyarakat Barat sejak zaman Romawi, dimana pada waktu itu bantuan 

hukum berada dalam bidang moral dan lebih dianggap sebagai pekerjaan yang 

mulia khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan imbalan 

atau honorarium.
1
 

Setelah meletus Revolusi Prancis yang monumental itu, bantuan hukum 

kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridik, 

dengan lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk 

mempertahankan kepentingan-kepentingan di muka pengadilan. Hingga awal 

abad ke 20 kiranya bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai 

pekerjaan memberi jasa dibidang hukum tanpa imbalan.
2
 

Bantuan hukum khususnya rakyat kecil yang tidak mampu dan buta 

hukum tanpaknya merupakan hal yang dapat kita katakan relatif baru di 

negara-negara berkembang, demikian juga di Indonesia. Bantuan hukum 

sebagai legal institutnion (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam sistem 

hukum tradisional, dia baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau 
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diperlakukannya sistem hukum barat di Indonesia. Namun demikian, bantuan 

hukum sebagai kegiatan pelayanan hukum secara cuma-cuma kepada 

masyarakat miskin dan buta hukum dalam dekade terakhir ini tanpak 

menunjukkan perkembangan yang amat pesat di Indonesia. 

Dalam tulisannya, Buyung Nasution menyatakan bahwa bantuan hukum 

secara formal di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan Belanda, hal ini 

bermula pada tahun 1848 ketika di Belanda terjadi perubahan besar dalam 

sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, maka dengan firman 

Raja tanggal 16 Mai 1848 No 1, perundang-undang baru di Negeri Belanda 

tersebut juga diberlakukan buat Pemerintah (waktu itu bernama Hindia 

Belanda), antara lain peraturan tentang susunan Kehakiman dan 

Kebijaksanaan Pengadilan (Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het 

beleid der justitie) atau yang lazim disingkat dengan RO. Mengingat baru 

dalam peraturan hukum itulah diatur pertama kalinya “lembaga Advokat” 

maka dapat di perkiraakn bahwa bantuan hukum dalam arti yang formal 

baru mulai berlaku di Indonesia di awal-awal kemerdekan, dan hal itupun 

baru terbatas bagi orang-orang Eropa saja di dalam peradilan Road van 

Justite. Sementara itu advokat pertama bangsa Indonesia adalah Mr. Besar 

Mertokoesoemo yang baru membuka kantornya di Tegal dan Semarang 

pada sekitar tahun 1923.
3
 

 

Lebih tegas lagi dalam hukum positif Indonesia masalah bantuaan 

hukum ini diatur dalam pasal 250 ayat (5) dan (6) Het Herziene Indonesische 

Reglemen (HIR/Hukum acara perdata lama) dengan cakupan yang terbatas, 

artinya pasal ini dalam perakteknya hanya lebih mengutamakan bangsa 

Belanda daripada bangsa Indonesia yang waktu itu lebih populer disebut 

Inlanders. Di samping itu, daya laku pasal ini hanya terbatas apabila para 

advokat yang bersedia membela mereka yang dituduh dan diancam hakuman 

mati dan atau hukuman seumur hidup.
4
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Gambaran diatas terjadi karena di zaman kolonial Belanda seperti yang 

kita ketahui dikenal adanya dua sistem peradialn yang terpisah satu dengan 

yang lainnya. Pertama, satu hirarki peradilan untuk orang-orang Eropa dan 

yang dipersamakan (Residentie Gerecht, Raad Van Justitie, dan Hoge 

Rechtshof). Kedua, hirarki peradilan untuk orang-orang Indonesia dan yang 

dipersamakan (Districtgecht Regentschaps Gerecht, dan Landraad).
5
 

Meskipun daya laku HIR terbatas, bisa ditafsirkan sebagai awal mula 

pekambangan bantuan hukum kedalam hukum positif kita. Meskipun HIR 

tidak diperlakukan secara penuh tetapi HIR adalah pedoman yang nampaknya 

diterima dalam praktek. Undang-undang baru mengenai hukum acara belum 

lagi dilahirkan dan agaknya HIR ini masih tetap dianggap sebagai pedoman 

sampai dilahirkannya undang-undang nomor 14 tahun 1970 mengenai Undang-

Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana hak untuk mendapatkan 

bantuan hukum itu dijamin melalui pasal 35,36, dan 37.
6
 

UU No. 14 Tahun 1970 dianggap sebagai milestone (Kejadian Penting ) 

dalam sejarah bantuan hukum dalam pemerintahan Indonesia terutama pada 

pemerintah Orde Baru, masih belum sepenuhnya bisa dilakukan karena belum 

dikelurkan peraturan pelaksananya. Dalam kalangan ahli hukum saat itu timbul 

pertanyaan apa yang menentukan hak mendapatkan bantuan hukum itu. 

Undang-undang ataukah peraturan pelaksananya? Apakah tidak aneh bila tidak 

ada peraturan pelaksanaannya itu membuat undang-undang tidak berlaku. 
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Ada kesan bahwa pemerintah juga menyadari hal ini dan ini bisa 

dibuktikan dengan adanya pertemuan penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, 

dan Kehakiman) yang menghasilkan kesepakatan Cibogo yang pada prinsipnya 

menegaskan kembali tekad Pemerintah untuk memberikan terdakwa hak untuk 

mendapatkan bantuan hukum semaksimal mungkin. Kalangan advokat 

Indonesia menyambut baik kesepakatan ini, sayangnya kesepakatan ini tinggal 

sebagai kesepakatan.
7
 Karena menurut hemat penulis dengan tidak 

dicantumkan peraturan pelaksana, maka kesepakatan tersebut tidak mempunya 

kekuatan hukum yang pasti dan mengikat. 

Dalam menghadapi kekosongan peraturan pelaksana tersebut sudah 

banyak langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah berupa pernyataan 

bersama penegak hukum tertinggi Instruksi dan keputusan Menteri. Tetapi 

semua itu tidak memmenuhi harapan masyarakat pencari keadilan mengenai 

pelaksanaan bantuan hukum. Undang-undang pelaksanaan bantuan hukum 

belum juga muncul meskipun sudah didambahkan masyarakat hingga lahirlah 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada akhir tahun 1981 

yang lalu.
8
 

KUHAP yang berlaku sekarang ini, meskipun bukan sebagai undang-

undang khusus tentang bantuan hukum, namun didalamnya memuat beberapa 

pasal dan ayat yang mengatur tentang  bantuan hukum, terutama dalam Bab 

VII pasal 69 sampai dengan 74. Ayat tentang KUHAP yang mengatur tentang 

bantuan hukum tersebut, maka isinya penjabaran ketiga pasal undung-undang 
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pokok Kekuasaan Kehakiman.
9
 Hal tersebut di terjadi karena nilai-nilai yang 

ada di KUHAP diambil dari undang-undang No. 14 tahun 1970. 

Setelah bebarapa dekade kemudian munculah undang-undang nomor 18 

tahun 2003 tentang Avokat, dengan adanya undang-undang ini, para pencari 

keadilan lebih terjamin haknya dimata hukum (equlity bifore the law). 

Sebagaimana terdapat dalam Bab VI ayat 22, dimana dalam pasal tersebut 

seperti pada pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa advokat berkewajiban 

memberi pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) kepada 

masyarakat tidak mampu. Akan tetapi undang-undang tersebut masih belum 

bisa dilaksanakan karena belum ada peraturan pelaksananya sebagaimana 

disebutkan dalam pasal 22 ayat (2). Kemudian sekitar 2008 Peraturan 

Pemerintah nomor 83 tahun 2008 tantang tentang persyaratan dan tata cara 

pemberian bantuan hukum di terbitkan yang membawah angin segar terhadap 

pencari keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu. 

Pada saat ini Bantuan hukum merupakan suatu keharusan bagi setiap 

Negara dalam menjamin hak Konstitusional masyarakatnya, sesui pasal 28 d 

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945: 

“Negara menjamin setiap orang dianggap sama dihadapan hukum (supremasi 

hukum) dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 

 

Aturan hukum diatas menyatakan bahwa negara menjamin bahwa 

setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam mengakses hukum tanpa 
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terkecuali dan tanpa pandang bulu. Serta mendapat perlakuan yang sama 

dimata hukum tanpa melihat strata sosialnya. 

Bahkan dalam Islam  juga ada bantuan hukum Islam dari zaman nabi 

Muhammad Saw sampai Zaman Khulafatul Rasyidin bantuan hukum sudah 

dikenal dan dilaksanakan, bantuan hukum terjadi pada awal masa Islam yang 

meliputi dua bidang yaitu bantuan hukum dalam kasus pidana dan kasus 

perdata, dimana orang yang berselisih dengan istrinya (kasus syiqaq) dibutukan 

bantuan hukum yang melaksanakan yuridisnya sebebut dengan hakam.
10

 

Dalam tradisi Islam, penyeleseian dan persengketaan dengan mediasi 

dikenal sebagai tahkim, dengan hakam sebagai juru damai atau mediator, 

pranata tahkim itu memiliki landasan yang sangat kuat di dalam al-Qur’an surat 

Annisa ayat 35, yang artinya: 

“dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka 

kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari 

keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan 

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. 

Pranata tahkim itu ditransformasikan ke dalam ketentuan pasal 76 

undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang mengatur gugatan percereian yang 

didasarkan atas alasan pertengkaran (syiqaq). Muculnya penasehat perkawinan 

dan mengembangnya organisasi dibidang itu, misalnya Badan Penasehat 

Perkawinan, Perselisihan dan Percereian (BP4),” dapat dipandang sebagai 

perwujudan Pranata tahkim dalam bentuk organisasi, yang melibatkan tokoh 
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masyarakat sebagai juru damai dalam kegiatan penasehat perkawinan, 

perselisiahan, dan perceraian bagi pasangan suami istri yang beragama Islam.
11

 

Tahkim (menjadikan sebagai hakim) yaitu pelindung dua pihak yang 

bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setujui, serta rela 

menerima keputusan untuk penyeleseian sengketa mereka. Dapat juga 

dikatakan bahwa tahkim yaitu pelindung dua pihak yang bersengketa kepada 

orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan penyeleseian 

perselisihan yang terjadi diantara mereka. Kedua definisi tersebut 

menunjukkan bahwa pemelihan pengangkatan juru damai (hakam) dilakukan 

secara sukarela oleh kedua belah pihakyang terlibat persengketaan.  

Ada beberapa peristiwa perselisihan yang tercatat dalam sejarah yang 

diselesaikan dengan menggunakan juru damai atau hakam, peristiwa tersebut 

yaitu: Pertama, peristiwa yang terjadi antara kedua suami istri yang terlibat 

percekcokan datang ke Sayyadiana Ali r.a yang diikuti oleh keluargaanya, 

kemudian Ali berkata kepada mereka, buatlah hakim dari masing-masing 

keluargamu, kemudian Ali berkata kepada kedua wali tersebut:’ bagaimana 

pendapat kalian tentang suami istri yang bersengketa kalau kalian memandang 

baiknya itu rujuk maka rujuklah dan apabiala baiknya berpisah maka pisahlah”, 

peristiwa tersebut terjadi pada saat kepemimpinan Sayyidina Ali. Kedua, 

perselisihan yang terjadi antara Sa’id bin Robi’ dan anak perempuannya 

Muhammad bin Salamah yang ditampar suaminya Sa’id bin Robi’ karena tidak 

mau menuruti kewajiban suami istri, lalu anak perempuannya Muhammad bin 
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Salamah menuntut Nabi Muhammad Saw untuk Mengqishas suaminya 

tersebut. Peristiwa tersebut terjadi pada masa kepermimpinan Nabi Muhammad 

Saw. Dan ketiga, perselisihan yang terjadi antara Alqamah dan Amr bin Tufail 

yang memperebutkan posisi jabatan sebagai kepala suku. Untuk penyeleseian 

perselisihan mereka meminta kepala suku lain untuk diangkat sebagai 

Hakam.
12

 

Dari ketiga contoh kasus di atas jelaslah bahwa bantuan hukum dalam 

Islam sudah ada dalam kepemimpinan Nabi Muhammad Saw, Khulafaur 

Rasyidin dan seterusnya. 

Begitu juga dalam Konstitusi kita sudah menjamin hak yang sama di 

mata hukum akan tetapi fakta yang terjadi masih banyak sekali ketimpangan 

hukum, mulai dari hukum yang tumpang tindih, penegakannya yang berat 

sebelah, budaya suap menyuap yang masih tinggi dan masih banyak kasus 

terdakwa tanpa didampingi penasehat hukum. Dalam rangka mengakses 

Bantuan hukum terutama terhadap masyarakat yang tidak mampu maka 

dibentuklah Undang-undang 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Semoga 

dengan adanya undang-undang bantuan hukum semakin mempermudah akses 

rakyat miskin yang ingin mencari keadialan tanpa memikirkan biaya. Karena 

biaya ditanggung oleh Negara dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) dan Dana lainnya yang tidak mengikat.  

Sebelum diatur dalam nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, 

sudah banyak aturan yang mengatur terkait Bantuan Hukum tersebut seperti; 
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Reglemen Acara Perdata, (Reglement op de Rechtsvordering), Undang-undang 

nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 

8 tahun 1981tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pindana (KUHAP), 

Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. 

Sekalipun sudah banyak atuaran yang mengatur tentang bantuan 

hukum mulai dari diatur dalam konstitusi, undang-undang, sampai peraturan 

pemerintah akan tetapi sosialisasi dan informasi yang diterima masyarakat 

dirasa sangat kurang. Hal ini ditandai dengan banyaknya kasus masyarakat 

yang tidak mampu mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Dengan 

memperhatiakan latar belakang diatas maka penulis tertarik mengambil judul 

skispi “PERGESERAN KONSEP BANTUAN HUKUM SEBELUM 

TERBENTUKNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 

TENTANG BANTUAN HUKUM DAN PERBANDINGAN KONSEP 

DENGAN BANTUAN HUKUM MENURUT HUKUM ISLAM. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, penulis akan pengkaji lebih lanjut 

dalam rumusan masalah agar lebih terarah dan fokus mengenai hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Apakah terjadi pergeseran konsep bantuan hukum bagi orang tidak mampu 

setelah berlakunya undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan 

Hukum? 

2. Bagaimana perbandingan konsep bantuan hukum menurut hukum Islam 

dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum? 
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C. Tujuan Penulisan 

Tujuan yang ingin disampaikan penulis dalam penelitian sesuai dengan 

permasalahan yang dikemukakan di atas adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah terjadi pergeseran konsep bantuan hukum setelah 

dibentuknya undang-undang nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum 

di Indonesia 

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi perbandingan konsep antara bantuan 

hukum menurut hukum Islam dengan bantuan hukum menurut undang-

undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum  

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari menulisan dalam penelitian antara lain: 

1. Sudut pandang Teoritis 

Peneliti diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap 

perkembangan ilmu pengetahun dibidang penegakan hukum khususnya 

mengenai bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu dan dapat 

menjadi referensi baik praktisi maupun akademisi yang mau 

mengembangkan lebih jauh tentang bantuan hukum secara cuma-cuma. 

2. Sudut pandang Praktis 

a. Bagi Penulis  

Untuk memperkaya wawasan peneliti dibidang bantuan hukum 

secara cuma-cuma, perbandingan konsep bantuan hukum positif dan 

bantuan hukum dalam hukum Islam dan untuk memenuhi persyaratan 
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akademis guna mencapai gelar keserjanaan di bidang hukum Islam dan 

hukum positif 

b. Bagi Masyarakat 

 Sebagai informasi bagi masyarakat tidak mampu untuk 

mendapatkan layanan hukum secara maksimal karena bantuan hukum 

sudah dilaksanakan sejak lama, tanpa dipungut biaya sepeserpun karena 

dana yang digunakan untuk membiayai perkara adalah berasal dari uang 

rakyat itu sendiri yang dianggarkan di APBN serta sebagai serana 

sosialisasi kepada masyarakat yang masih tidak mengetahui adanya 

bantuan hukum secara cuma-cuma dan prosesnya.. 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis 

sosiologis. Dari segi yuridis yang memandang hukum sebagai gejala sosial 

yang terjadi dimasyarakat sesuai dengan norma-norma yang ada 

sebagaimana tertuang dalam perundang-undangan yang berlaku, sedangkan 

pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji berlakunya aturan hukum 

yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan ketika diterapkan 

dimasyarakat atau melihat realita yang terjadi dimasyarakat.
13

 

2. Jenis Penelitian 

Dalam menyusun skipsi ini, jenis penelitian yang digunakan penulis 

adalah jenis penelitian Kualitatif, yaitu jenis penelitian yang hanya 
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berbentuk Rangkean Kata-kata, yang dalam hal ini tidak menggunakan 

angka-angka secara langsuang.
14

 

Dalam studi ini data dianalisis secara induktif  berdasarkan data 

langsung dari subyek penelitian. Oleh karena itu pengumpulan dan analisis 

data dilakukan secara bersama, tidak terpisah sebagaimana penelitian 

kuantitaf dimana data dikumpulkan terlebih dahulu, baru kemudian 

dianalisa. 

3. Wawancara 

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi wawancara di kantor 

Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) yang berada di kota Surabaya 

yang kemudian pihak yang akan diwawancarai adalah Kepala Kantor LBHI 

Surabaya, untuk dianalisa sejauh mana pergeseran konsep bantuan hukum 

sebelum berlakunya UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan 

perbandingan kansep dengan bantuan hukum dalam Hukum Islam. 

4. Jenis Sumber Data 

Dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data, yaitu: data primer 

adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama,
15

 dan data 

skunder adalah sumber yang menjadi bahan penunjang melengkapi suatu 

analisa.
16

 

a. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti yang mengikat. Bahan 

penelitian tersebut terdiri dari undang-undang nomor 8 tahun 1981 
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tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Reglemen Acara 

Perdata, (Reglement op de Rechtsvordering), Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, undang-undang nomor 16 tahun 

2003 tentang Advokat, undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang 

Bantuan Hukum, Al-Qur’an, Hadist, dan sumber hukum Islam lainnya 

serta sumber lain yang terkait. 

b. Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

penelitian primer. Bahan penelitian tersebut terdiri dari hasil-hasil 

penelitian terdahulu, dokumemen-dokumen tentang bantuan hukum, 

majalah, jurnal, makalah, artikel dan bahan hukum lain yang mendukung. 

5. Teknik Pengumpulan data  

a. Dokumentasi Studi Kepustakaan 

Dokumentasi studi kepustakaan adalah suatu metode 

pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari buku, 

peratunan perundang-undangan dan sumber lain yang berhubungan 

dengan objek penelitian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan 

data primer mengenai permasalahan yang ada sesuai dengan objek yang 

diteliti 

b. Wawancara  

Metode wawancara merupakan metode tanya jawab dan tatap muka 

secara langsung dengan responden guna memperolah fakta-fakta, 

pendapat maupun persepsi serta gambaran terkait masalah yang akan 
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diteliti, yang akan penulis wawancarai adalah kepala LBHI Surabaya dan  

akan dilakukan di kantor LBHI Surabaya.  

6. Analisa Data 

Analisa bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisa kualitatif. Analisa Kualitatif pada dasarnya berarti 

penyorotan terhadap masalah serta usaha memecahkannya yang 

bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.
17

 

menganalisis data penelitian ini dilakukan dengan cara studi 

kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel akan diuraikan dan 

dihubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang 

lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang bersifat umum 

terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. 

Selanjutnya bahan yang dianalisis untuk melihat bagaimana 

pergeseran konsep bantuan hukum setelah diundangkannya Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang  Bantuan Hukum dan 

perbandingan konsep dengan bantuan hukum dalam hukum Islam 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam rangka membahas pembahasan yang penulis angkat agar menjadi suatu 

kesatuan dalam suatu susunan yang baik dan benar serta runtut, makan penulis 

menggunakan sistematiaka penulisan sebagai berikut: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Pada Bab ini penulis Uraikan mengenai Latar belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan  Penelitian, Manfaat Penelitian dan Metode yang digunakan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian bantuan hukum, sejarah 

bantuan hukum dan sejarah bantuan hukum Islam, bantuan hukum sebagai hak 

Konstitusional dan hak asasi manusia (HAM) dan persamaan didepan hukum 

dalam hukum Islam, landasan yuridis bantuan hukum dan bantuan hukum 

dalam Islam.. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berkenaan dengan 

apakah terjadi pergeseran konsep bantuan hukum di Indonesia setelah 

dibentuknya undang-undang nomor 16 tahun 2011 dan perbandingan konsep 

dengan bantuan hukum dalam hukum Islam, serta akan diperbandingkan 

dengan bantuan hukum dalam perspektif hukum Islam. 

BAB IV : PENUTUP 

Dalam bagian ini berisi kesimpulan dan hasil analisa hukum dan pembahasan 

terkait penelitian yang dilakukan serta saran yang memuat rekomendasi kepada 

pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian. 

 

 

 

 


