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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 1969, Kongres Persatuan Advokat Indonesia di Jakarta  

secara aklamasi mengambil keputusan berani, mengesahkan suatu gagasan 

untuk mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bagi kaum miskin di 

Indonesia.1 Sebuah ide cemerlang para yuris pada Kongres Persatuan Advokat 

Indonesia memperlihatkan betapa pentingnya sebuah Organisasi Bantuan 

Hukum untuk terjun di tengah-tengah persoalan hukum, Hak Asasi Manusia 

(HAM) dan persoalan masyarakat miskin yang tidak mampu membayar jasa 

advokat/pengacara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang 

dihadapinya. Dalam hal inilah Organisasi Bantuan Hukum seperti halnya 

Lembaga Bantuan Hukum berperan dalam melakukan advokasi, memberikan 

pendidikan/pemahaman hukum, pelayanan hukum, bantuan hukum, pembelaan 

hukum secara litigasi dan non litigasi terhadap masyarakat yang tidak mampu 

yang sedang berhadapan dengan persoalan hukum. 

Lembaga Bantuan Hukum, dan atau Organisasi Bantuan Hukum tidak 

hanya fokus pada pemberian bantuan hukum secara litigasi akan tetapi harus 

menjadi tugas yang mendesak pula dalam menjalankan pembangunan 

pemahaman hukum dalam masyarakat miskin yang masih buta hukum, 

masyarakat yang buta akan hukum tersebut akan sangat mempengaruhi tingkat 

  1 Nasution Adnan Buyung, 1982. Bantuan Hukum Di Indonesia, ( Jakarta: LP3ES ), Hlm.9 



                                                                                                                                                         2 
 

kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap hukum. Masyarakat yang tidak sadar 

hukum seringkali akan melanggar hukum dan tidak patuh terhadap hukum, 

maka tindakan-tindakan kejahatan dan merampas hak-hak asasi orang lain 

dalam kehidupan masyarakat akan sering terjadi dalam masyarakat. 

Banyak kelompok-kelompok masyarakat miskin dengan persoalan 

hukumnya, tidak terjangkaui oleh program bantuan hukum tersebut. oleh 

karena itu, perkembangan proyek-proyek dalam rangka meningkatkan 

kesadaran hukum rakyat akan hak-hak dan kewajibanya hukum, harus di 

tekankan pada pendidikan masyarakat.2 Lembaga Bantuan Hukum hadir di 

tengah-tengah masyarakat dalam memberikan bantuan hukum tidak hanya 

memberikan bantuan hukum secara masif dalam aspek litigasi (dalam ranah 

Peradilan) akan tetapi peran Lembaga Bantuan Hukum dalam meningkatkan 

kesadaran hukum masyarakat atau kelompok masyarakat miskin akan hak-hak 

dan kewajiban-kewajiban merupakan persoalan yang harus menjadi perhatian 

serius oleh Organisasi Bantuan Hukum atau Lembaga Bantuan Hukum.  

Kurangnya kesadaran masyarakat miskin akan hak dan kewajiban 

hukumnya dalam kehidupan masyarakat dan serta timbul berbagai persoalan 

hukum baik dalam aspek hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum tata 

usaha negara. Di dasarkan pada kurangnya suatu pemahaman dan pengetahuan  

masyarakat terhadap berbagai norma-norma atau peraturan hukum. maka 

dengan itulah  program pendidikan/penyuluhan hukum terhadap masyarakat 

miskin yang buta akan hukum harus benar menjadi peran prioritas oleh 
                                                             
       2 Ibid. Hlm. 87 
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Lembaga Bantuan Hukum agar masyarakat sadar akan hak dan kewajiban 

hukum, dan mempunyai pemahaman terhadap hukum, dan lebih juga ketika 

masyarakat kaya akan pemaham hukum akan mencegak timbulnya berbagai 

kejehatan dan sengketa hukum dalam kehidupan masyarakat. Sehingga 

pembangunan hukum nasional dalam lapisan masyarakat benar-benar bisa 

berjalan sepenuhnya, dan tujuan hukum dalam mewujudkan kepastian hukum, 

keadilan dan kemanfaatan bisa diwujudkan dalam kehidupan sosial 

masyarakat. 

Hadirnya undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, 
memang sebagai suatu hal yang wajar dan sudah selayaknya dilakukan 
pemerintah. Tapi, masyarakat juga tidak bisa menutup mata untuk tidak 
memberikan apresiasi akan adanya itikad baik pemerintah untuk memenuhi 
hak masyarakat miskin mendapat keadilan. Hal ini mengingat, meski praktik 
bantuan hukum untuk telah lama berkembang dan menjadi diskursus 
menarik, namun tak pernah ada undang-undang khusus yang mengatur  hal 
itu. Maka, tidak berlebihan kiranya jika lahirnya undang-undang bantuan 
hukum sebagai penanda terbukanya “lembaran baru” perjuangan hak-hak 
masyarakat miskin mendapatkan haknya. “Equality before the law“ semua 
orang sama dihadapan hukum.”3 

Dengan di undangkannya undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang 

bantuan hukum (selanjutnya disebut UU bantuan hukum) pemerintah 

memberikan dasar hukum tersendiri dalam memberikan bantuan hukum bagi 

masyarakat miskin di Indonesia, dimana negara memperjelas 

tanggungjawabnya dalam memberikan hak-hak masyarakat tidak mampu untuk 

mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo), dalam undang-undang 

bantuan hukum juga memberikan dasar hukum yang jelas bagi organisasi 

bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum baik secara litigasi dan 

                                                             
       3 Berita LBH Jakarta  Edisi September - November 2013. Hlm.20 
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non-litigasi secara cuma-cuma pada masyarakat. Pemberian bantuan hukum 

secara non-litigasi antara lain meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan 

hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat. 

Dalam Pasal 9 Huruf c Undang-Undang Tentang Bantuan Hukum 

menjelaskan bahwa “Pemberi Bantuan Hukum berhak: menyelenggarakan 

penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum”.4 

Lembaga Bantuan Hukum selain dari pada  melakukan konsultasi 

hukum, dan juga melakukan penyuluhan/pendidikan hukum dan pemberdayaan 

masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum. 

Penyuluhan/pendidikan hukum dan pemberdayaan masyarakat tersebut 

dilakukan kepada orang dan atau kepada kelompok-kelompok masyarakat 

miskin dengan cara diskusi, ceramah, dan atau simulasi dengan tranformasi 

pemahaman hukum seperti itu, masyarakat akan memiliki pemahaman norma-

norma, ketikan masyarakat memiliki pemahaman terhadap hukum, maka 

masyarakat akan lebih sadar akan hak dan kewajibannya dalam penegakan 

hukum di Indonesia. 

Labih lanjut dalam Pasal 16 Ayat (2) Huruf a dan g Peraturan Pemerintah 

Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan 

Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Selanjutnya disebut PP Syarat 

                                                             
      4 Pasal 9 c Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum  
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Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan 

Hukum) menjelaskan bahwa: 

“Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan: a. 
penyuluhan hukum, b. Konsultasi hukum, c. Investigasi perkara, baik secara 
elektronik maupun non elektronik, d. penelitian hukum, e. Mediasi, f. 
Negosiasi, g. Pemberdayaan masyarakat, h. Pendampingan diluar 
pengadilan, i. Drafting dokumen hukum”.5 

Bantuan Hukum secara non-litigasi yang dilakukan Lembaga Bantuan 

Hukum merupakan bantuan hukum yang sangat fudamental di tengah 

persoalan hukum,  ketidak sadaran hukum, ketidak patuhan hukum masyarakat 

dan kurangnya masyarakat miskin yang memahami hak dan kewajiban 

hukumnya. 

Ketentuan tersebut diatas, diatur kembali dalam Pasal 7 ayat (2) 

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 

Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 

Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran 

Dana Bantuan Hukum, yakni: 

“Jenis kegiatan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi yang dilaksanakan oleh 
Pemberi Bantuan Hukum meliputi: a. Penyuluhan hukum, b. Konsultasi 
hukum, c. Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non 
elektronik, d. Penelitian hukum, e. Mediasi, f. Negosiasi, g. Pemberdayaan 
masyarakat, h. Pendampingan diluar pengadilan, i. Drafting dokumen 
hukum”.6 

                                                             
       5Pasal 16 ayat (2) a Peraturan Pemerintah  Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata 
Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum 
       6 Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 
Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah mengenai Nomor 42 Tahun 2013 Tentang 
Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum 
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Selanjutnya dalam Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri tersebut 

menjelaskan bahwa: “Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

7 ayat (2) huruf a diberikan kepada kelompok orang miskin melalui a. ceramah 

b. diskusi dan atau c. Simulasi”. Dengan hal itulah bahwa Lembaga Bantuan 

Hukum mempunyai peran dan tugas untuk terjun dalam masyarakat 

miskin/tidak mampu yang buta hukum, tidak patuh terhadap hukum. dalam 

upaya mentrasformasikan pemahaman hukum. sehingga tidak menimbulalkan 

permasalahan-permasalahan hukum dalam kehidupan sosial masyarakat. 

Dengan timbulnya berbagai persoalan hukum mengenai ketidak sadaran 

hukum masyarakat, ketindak patuhan hukum, budaya hukum yang setiap hari 

semakin meningkat sehingga masih banyak masyarakat yang tidak paham akan 

hak-hak dan kewajiban sebagai masyarakat yang hidup di Negara Hukum 

(Indonesia), lebih khusus bagi masyarakat wilayah Malang yang masih belum 

memahami secara menyeluruh akan pentingnya kesadaran hukum, hal yang 

demikian berdasarkan data yang didapat dari hasil wawancara mengenai 

berbagai persoalan hukum yang dihadapi sebagai beikut: 

Menurut data hasil wawancara peneliti dengan pengurus Lembaga 

Bantuan Hukum Neratja Justitia yang beralamat di Jl. Kahuripan No.16 Kota 

Malang. Pengurus Lembaga Bantuan Hukum yaitu Bendi Sapda S.H dan 

Kesnawan Yanuar S.H Bendahara Umum  menjelaskan sebagai berikut: Pada 

saat Lembaga Bantuan Hukum Neratja Justitia melakukan penyuluhan hukum 

di Desa Bambang dan Desa Dadapan, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, 

Tanggal 6 Agustus 2017 dan 12 Agustus 2017.  Masyarakat yang hadir dalam 
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penyuluhan hukum di Desa Bambang sekitar 60 orang yang terdiri dari laki-

laki dan perempuan. Sedangkan pada saat penyuluhan hukum di Desa Dadapan 

masyarakat yang hadir sekitar 50 orang yang terdiri dari laki-laki dan 

perempuan. Adapun persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat 

Desa Bambanag dan Desa Dadapan sebagai berikut:7 

1. Pernikahan dini atau dengan kata lain pernikahan di usia yang sangat muda 

yang sering terjadi di masyarakat, pernikahan dini rentan sekali terjadi 

konflik dalam kehidupan berumah tangga sebab secara mental masih 

belum siap untuk membina keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah 

sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri sehingga menimbulkan 

sebuah permasalahan seperti seorang suami yang tidak mampu 

memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri, akibat dari 

ketidakmampuan tersebut maka akan berujung pada permasalahan hukum 

yaitu perceraian. sehingga dampak dari perceraian tersebut adalah anak-

anak hasil dari perkawinan akan terlantar dan kurang kasih sayang dari 

kedua orang tuanya. 

2. Hukum Pertanahan, dalam hal ini adalah peralihan hak atas tanah seperti 

jual beli, waris, hibah, dan lelang. Dan yang menjadi permasalahan hukum 

di masyarakat yaitu prosedur pendaftaran tanah dan proses jual beli. 

Sehingga  dari ketidak pahaman masyarakat tersebut sering sekali terjadi 

konflik kepemilikan hak atas tanah. 

                                                             
       7Wawancara Dengan Pak Kesnawan Yanuar S.H dan Bendi Sapda S.H ( Ketua Umum dan 
Bendahara LBH Neratja Justitia) Pada Hari Senin, Tanggal 4 September 2017. 



                                                                                                                                                         8 
 

Sedangkan menurut data Badan Pusat Statistik Kota Malang 2015-2016 

jumlah Tindak Kejahatan yang dilaporkan menurut Jenis Kejahatan8 dalam 

ruang lingkup wilayah Kota Malang sebagai berikut: 

a. Jenis Kejehatan 2015 Laporan 
1) Pencurian dengan kekerasan  20 orang 
2) Pencurian dengan pemberatan 335 orang 
3) Curi biasa 231 orang 
4) Narkoba 170 orang  
5) Penggelapan 146 orang  
6) Penipuan 223 orang 

b. Jenis Kejehatan 2016 Laporan 
1) Pencurian dengan kekerasan  85 orang 
2) Pencurian dengan pemberatan  450 orang 
3) Curi biasa  424 orang 
4) Narkoba 136 orang  
5) Penggelapan  166 orang  
6) Penipuan  280 orang 

Dari data yang sudah di paparkan penulis diatas bahwa masyarakat di 

Malang Raya masih banyak dan bahkan semakin meningkat ketidak sadaran 

hukum, ketidak patuhan hukum masyarakat, dan atau kurangnya pemahaman 

terhadap hak dan kewajiban hukumnya. Dengan adanya beberapa Lembaga 

Bantuan Hukum Di Malang Raya, bagaimana peran Lembaga-Lembaga 

Bantuan Hukum dalam memberikan pemahaman hukum melalui 

penyuluhan/pendidikan hukum terhadap masyarakat tidak mampu yang buta 

hukum, sehingga masyarakat sadar, patuh dan memahami hak dan kewajiban 

hukum dalam kehiduapannya dalam masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian hukum dengan judul “ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS 

                                                             
       8Jumlah Tindak Kejahatan Yang  Dilaporkan  Menurut Jenis Kejahatan di Kota Malang, 2014-
2016 https://malangkota.bps.go.id, Di Akses Pada Tanggal 10 September 2017 Pukul. 22.00 Wib. 

https://malangkota.bps.go.id/
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PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN 

BANTUAN HUKUM NON LITIGASI UNTUK MENINGKATKAN 

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MISKIN (Studi Pada BKBH 

UMM, LBH Neratja Justitia)”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, adapun yang menjadi 

rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan 

Hukum Non Litigasi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat 

miskin? 

2. Bagaimana bentuk kegiatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH Neratja 

Justitia, BKBH UMM) dalam memberikan Bantuan Hukum Non-Litigasi 

untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat miskin? 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan memahami peran Lembaga Bantuan Hukum dalam 

memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi untuk meningkatkan kesadaran 

hukum masyarakat. 

2. Untuk mengetauhi dan memahami bentuk solusi yang diberikan Lembaga 

Bantuan Hukum (LBH Neratja Justitia, BKBH UMM) dalam memberikan 

Bantuan Hukum Non Litigasi untuk meningkatkan kesadaran hukum 
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masyarakat miskin. 

D. Manfaat Penelitian 

 Adapaun manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat secara teoritik  

 a. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya para 

praktisi hukum. 

 b. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan 

memberikan sumbangsi pemikiran kepada mahasiswa Fakultas Hukum, 

masyarakat dan Organisasi Bantuan Hukum tentang pentingnya peran 

Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum Non 

Litigasi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat miskin. 

2. Manfaat secara praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan informasi yaitu 

bagi Organisasi Bantuan Hukum dan atau Lembaga Bantuan Hukum dalam 

memberikan Bantuan Hukum terhadap masyarakat tidak mampu/miskin. 

Kemudian bagi pihak-pihak yang memberikan bantuan hukum secara cuma-

cuma pada masyarakat tidak mampu/miskin. 
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E. Kegunaan Penelitian 

Adapaun kegunaan yang diharapkan dalam penulisan ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis sebagai upaya 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khsusnya mengenai 

bantuan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum kepada 

masyarakat yang miskin atau tidak mampu yang masih buta hukum. 

2. Bagi Pemerintah  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, sumbangan 

pemikiran dan serta kontribusi untuk memberikan bantuan dan 

meningkatkan kesadaran hukum yang merata terhadap seluruh lapisan 

masyarakat. 

3. Bagi Organisasi Bantuan Hukum 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, sumbangan 

pemikiran dan kontribusi bagi Organisasi Bantuan Hukum untuk seacara 

aktif memberikan bantuan hukum dan memberikan pendidikan hukum 

secara masif dalam membangun keasadaran dan kepatuhan hukum 

masyarakat. 
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4. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman keberadaan suatu 

Organisasi Bantuan Hukum dan atau Lembaga Bantuan Hukum yang 

memberikan jasa hukum kepada masyarakat yang tidak mampu/miskin. 

F. Metode Penelitian 

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang dipergunakan dalam 

rangka mencari dan memperoleh data-data yang akurat dimana metode tersebut 

akan menentukan keakuratan dalam menganalisa data. Metode penelitian 

adalah suatu sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan  dan teknologi. 

oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara 

sistematis, metodelogis, dan konsisten9. 

Adapun metode penelitian yang di gunakan penulis dalam penelitian 

adalah sebagai berikut: 

 F.1. Jenis Penelitian 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian 

masalah melalui tahap-tahap yang telah di tentukan sehingga mencapai tujuan 

penelitian atau penulisan10. Metode pendekatan penyelesaian masalah  dalam 

penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang di artikan 

                                                             
       9Ali, Zainudin, 2013. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 17 
       10Abdul Kadir, Muhammad, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung. Citra Aditya 
Bakti.   Hlm.112 
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sebagai penelitian dengan menempatkan hukum sebagai gejalah sosial yang 

memandang hukum dari segi luarnya. Penelitian ini  dikaitkan dengan 

masalah sosial yang menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat 

dalam kaitannya dengan hukum. selain itu pendekatan yuridis sosiologis  juga 

didasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan 

teori dan serta melihat realitas yang terjadi dalam interaksi sosial yang 

berkaitan dengan ketidak sadaran hukum, ketidak patuhan hukum, budaya 

hukum dan serta pengetahuan masyarkat miskin mengenai hak dan kewajiban 

hukumnya.  

F.2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penilitian yang dilakukan penulis untuk mendapatkan informasi 

bahan-bahan, dan atau data-data yang akurat yaitu di kantor organisasi 

bantuan hukum yang ada di Malang Raya, adapun yang menjadi alasan 

penulis memilih dua (2) Organisasi Bantuan Hukum tersebut dengan alasan 

bahwa ruang lingkup permasalahan yang penulis analisis diwilayah Malang 

Raya dan mempunyai keterhubungan dangan peran dan fungsi dari ke dua (2) 

Organsisasi Bantuan Hukum tersebut dan untuk mempermudah analisis, 

penulis membatasi dua (2) Organasasi Bantuan Hukum yang dijadikan tempat 

penelitian. dan untuk lebih jelasnya sebagai berikut Kantor Badan Konsultasi 

dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, di JL. Raya 

Tlogomas No. 246 Malang. Kantor Lembaga Bantuan Hukum Neratja 

Justitia, di JL. Kahuripan No. 16 Kota Malang. Penelitian di tempat tersebut 

berdasarkan tugas dan fungsi dan peranya dalam memberikan bantuan hukum 
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secara cuma-cuma (prodeo) pada masyarakat miskin atau tidak mampu secara 

ekonomi. 

F.3. Sumber Data 

a. Data Primer  

Data Primer adalah data yang hendak di peroleh berupa dokumen 

tertulis, file, rekaman infomasi, wawancara, baik terstruktur maupun 

tidak terstruktur, serta pendapat lain yang diperoleh dari sumber yang 

berkaitan dengan permasalahan. Data primer diperoleh dari studi yang 

langsung di lapangan, sumber daya primer pada penelitian ini adalah 

pihak dari Kantor Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang dan Kantor Lembaga Bantuan Hukum 

Neratja Justitia. 

 b. Data Sekunder  

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kajian terhadap 

peraturan perundang-undangan terkait, literatur, dan atau karya ilmiah 

serta artikel yang terkait dengan permasalahan. 

F.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut: 

a. Wawancara (interview) 
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 wawanncara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan mengadakan serangkain tanya-jawab secara 

langsung kepada responden dengan sistematis. Dalam melaksanakan 

suatu teknik pengumpulan data ini, penulis menetapak pihak terkait 

yakni dari Kantor Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang, di JL. Raya Tlogomas No. 246 Malang. 

Kantor Lembaga Bantuan Hukum Neratja Justitia, di JL. Kahuripan 

No. 16 Kota Malang. 

b. Observasi  

Merupakan pengamatan langsung maupun tidak langsung yang 

digunakan sebagai bahan rujukan yang terkait dengan penyuluhan 

hukum serta langkah yang dilakukan dalam meningkat kesadaran 

hukum masyarakat yang dilakukan oleh organisasi bantuan hukum 

atau lembaga bantuan hukum. 

F.5. Teknik Analisis Data 

Pada tahapan ini seluruh data yang terkumpul baik primer, sekunder yang 

kemudian akan dianalisis serta disusun secara berurutan (sistematis) dengan 

menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif. Dengan cara menggambarkan 

hasil dari pada studi lapangan dimana mengangkat fenomena yang terjadi di 

masyarakat melalui pengalian kasus-kasus kongkrit keadaan hukum 

dilapangan yang terfokus pada pengkajian terhadap pemikiran, makna, dan 

cara pandang yang baik masyarakat, ahli hukum yang menjadi objek 
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penelitian, serta hasil wawancara (inteview) maupun observasi dan hasil 

pustaka, kemudian dari data yang diperoleh akan dianalisa untuk menjawab 

dari permasalahan yang menjadi pembahsan diatas, sehingga diperoleh suatu 

kesimpulan dan kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, 

menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan tema permasalahan 

penelitian hukum. 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini, penulis akan menyajikan empat bab yang terdiri 

dari sub-sub bab yang tersusun secara sistematis (berurutan) sehingga pada 

nantinya dapat memperoleh gambaran yang jelas dan terarah. Dalam hal ini 

sitematika penulisan yang digunakan adalah : 

1. BAB I:   PENDAHULUAN  

Merupakan bab pertama dalam penelitian ini yang memuat hal-hal yang 

melatar belakangi pemilihan topik dari penulisan skripsi dan sekaligus menjadi 

pengantar umum dalam memahami penulisan secara keseluruhan yang terdiri 

dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab II ini menguraikan kajian teori atau landasan teori yang 

pertama, membahas tentang tinjauan Bantuan Hukum dalam memberikan 

bantuan hukum terhadap orang dan atau kelompok masyarakat miskin yang 
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diatur dalan undang-undang nomor 16 tahun 2013 tentang bantuan hukum dan 

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat 

Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan 

Hukum. kedua, membahas tentang Lembaga Bantua Hukum bagaimana 

perannya dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap 

orang dan kelompok orang miskin, Ketiga, tinjauan mengenai kesadaran 

hukum masyarkat dalam  hal ini bagaimana konsep kesadaran hukum 

masyarakat dan, keempat, tinjaun mengenai masyarkat miskin dalam 

pebahasan mengenai masyarakat miskin yang berhak untuk mendapatkan 

bantuan hukum dan meminta bantuan hukum kepada Lembaga Bantuan 

Hukum. 

3.  BAB III :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 Dalam bab ini akan menguraikan pembahsan dari hasil penelitian yang 

merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan, yang akan membahas 

mengenai program bantuan hukum yaitu mengenai pemberdayaan masyarakat 

dan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Badan Konsultasi dan Bantuan 

Huku (BKBH) Universitas Muhammadiyah Malang. Dan Lembaga Bantuan 

Hukum (LBH) Neratja Justutitia  dalam memberikan bantuan hukum terhadap 

masyarakat miskin yang buta hukum dalam mengupayakan meningkatkan 

kesadaran hukum, kepatuhan hukum serta hak dan kewajiban hukum 

masyarakat. 
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4.  BAB IV : PENUTUP  

Merupakan suatu Bab yang berisikan tentang kesimpulan dan 

saran/rekomendasi. Kesimpulan berupa uraian mengenai hal-hal apa yang telah 

penulis paparkan pada bab sebelumnya. Saran/rekomendasi berupa 

penyampaian atau masukan yang ditujukan terhadap pihak-pihak yang 

bersangkutan dalam penelitian ini, yang mana berisikan tentang uraian dari 

hasil kesimpulan.   

 

 

 

 


