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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Efektivitas Hukum 

A. 1. Pengertian Efektivitas Hukum 

 Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti 

berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah 

populer mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil 

guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, 

kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.
8
 

Sedangkan, efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan 

sebagai keberhasilgunaan hukum, hal ini berkenaan dengan keberhasilan 

pelaksanaan hukum itu sendiri, sejauh mana hukum atau peraturan itu 

berjalan optimal dan efisien atau tepat sasaran. 

A. 2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum.  

Menurut Soerjono Soekanto Faktor-faktor yang memengaruhi 

efektivitas hukum antara lain sebagai berikut:
9
 

a.  Faktor Hukum.  

Faktor Hukum Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan 

kemanfaatan. 

                                                           
8
 Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 284.  

9
 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2007), 110. 
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b.  Faktor Penegakan hokum. 

Faktor Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang 

membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement).
10

 

c.  Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum.  

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai 

sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah 

sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas 

pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan 

terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan 

yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, 

pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. 

d.  Faktor Masyarakat. 

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam 

masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu 

mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada 

kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. 

e.  Faktor Kebudayaan.  

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor 

masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya 

diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari 

kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab 

                                                           
10

 Ibid. Hal.36 
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sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), 

maka hukum mencakup, struktur, subtansi, dan kebudayaan. 

Struktur mencangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, 

umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hokum formal, 

hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan 

kewajibankewajibanya, dan seterusnya. Hukum mempunyai 

pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam 

mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk 

memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan 

direncanakan terlebih dahulu dinamakan social engineering atau 

social planning. Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi 

perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan, sehingga 

melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi 

tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta 

pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan 

secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi 

dengan resmi. 
11

 

  Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap 

tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau 

perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila 

pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi 

                                                           
11

Ibid Hal 38 
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efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin 

mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya 

menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum 

jauh dari apa yang diharapkan undangundang.
12

 

  Menurut Lawrence Meir Friedman mengemukakan tentang 

Tiga Unsur Sistem Hukum (Three Elemen of Legal System). Ketiga 

unsur sistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya hukum tersebut, 

yaitu sebagai berikut :
13

 

a.  Struktur hukum (Legal Structure), yang di maksud ialah ini 

berkaitan dengan lembaga atau aparat penegak hukum dalam hal 

ini ada Hakim, Jaksa, Kepolisian, pengacara dan usnsur lainya. 

Pihak ini yang menjadi pelaksana dari peraturan yang berlaku. 

b.  Subtansi hukum (legal Subtance), yang dimaksud adalah isi huku 

yang telah ditetapkan dan menjadi acuan bagi aparat penegak 

hukum untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam proses 

penegakan hukum. 

c.  Kultur Hukum  (Legal Culture) adalah ini berkenaan dengan 

interaksional kekuatan sosial dan kekuatan hukum yang harus 

tetap dijunjung tinggi demi tercapainya hukum yang berkeadilan. 

                                                           
12

 Ibid. Hal.39 
13

 Heru Muljanto, 2008, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan 

Keputusan Kepala Badan Pertanahannasional Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Standar Prosedur 

Operasi Pengaturan Dan Pelayanan (SPOPP) Di Kantor Pertanahan Kota Surakarta, dalam Tesis, 

Universitas Sebelas Maret, Hal. 30  
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B. Konsep Bantuan Hukum.  

B.1. Pengertian Bantuan Hukum Menurut Para Ahli 

 Dalam kamus besar bahasa Indonesia, bantuan adalah pertolongan. 

Menurut kamus hukum, bantuan hukum adalah bantuan yang diberikan 

seorang ahli atau penasihat hukum kepada seorang terdakwa di Pengadilan. 

Menurut Yahya Harahap, mengemukakan beberapa pengertian Bantuan 

hukum yang mempunyai  ciri dalam istilah yang berbeda beda sebagai 

berikut:
14

 

 Pertama yakni Legal aid. Yakni berarti pemberian jasa di bidang 

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

Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-Cuma. (2). 

Bantuan  jasa  hukum  dalam  legal  aid  lebih  dikhususkan  bagi  yang  

tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin. (3). Dengan    demikian    

motivasi    utama    dalam    konsep legal    aid adalah menegakkan hukum 

dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tak 

punyai dan buta hukum.
15

  

 Kedua yakni Legal assistance, yang mengandung pengertian lebih luas 

dari legal aid. Karena pada  legal  assisance,  di  samping  mengandung  

makna  dan  tujuan  memberi  jasa bantuan hukum, lebih dekat pengertian 

yang kita kenal dengan profesi advokat, yang memberi bantuan hukum: 

                                                           
14

 M. Yahya Harahap, 2005, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: 

Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 344.  

 
15

 Ibid.  
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(1).Baik kepada mereka yang mampu membayar prestasi. (2).Maupun 

pemberian bantuan kepada rakyat yang miskin secara cuma-cuma.
16

 

 Ketiga  adalah legal service. Pada konsep dan ide legal service 

terkandung makna dan tujuan: (1).Memberi bantuan kepada anggota 

masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan   kenyataan-

kenyataan   diskriminatif   dalam   penegakan   dan pemberian  jasa  

bantuan  antara  rakyat  miskin  yang  berpenghasilan  kecil dengan 

masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan. (2). 

Dan  dengan  pelayanan  hukum  yang  diberikan  kepada  anggota  

masyarakat yang  memerlukan,  dapat  diwujudkan  kebenaran  hukum  itu  

sendiri  oleh aparat   penegak   hukum   dengan   jalan menghormati   setiap   

hak   yang dibenarkan  hukum  bagi  setiap  anggota  masyarakat tanpa  

membedakan  yang kaya dan miskin. (3). Disamping  untuk  menegakkan  

hukum  dan  penghormatan  kepada  hak  yang diberikan hukum kepada 

setiap orang, legal service di dalam operasionalnya,lebih  cenderung  untuk  

menyelesaikan  setiap  persengketaan  dengan  jalan menempuh cara 

perdamaian.
17

 

B.2. Bantuan Hukum Menurut Perundang-undangan Indonesia.  

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 

16 Tahun 2011, Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh 

                                                           
 

16
 Ibid. 
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Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan 

Hukum. Dalam pengertian lain yakni dengan istilah pihak-pihak yang 

terlibat dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang tentunya 

diperuntukan kepada orang-orang yang syaratnya telah ditentukan oleh 

perundang-undangan yang berlaku. Pihak pertama adalah penerima  

bantuan hukum. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang no 16 

tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, disebutkan bahwa Penerima Bantuan 

Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pihak Kedua adalah 

pemberi  bantuan hokum sedangkan pada ayat (3) disebutkan bahwa 

Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi 

kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan 

Undang-Undang ini. 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan bahwa, Advokat atau 

Penasehat hukum adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik 

di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan 

berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
18

  

Adanya pengaturan ini tiada lain karena adanya tuntutan hak bagi 

para advokat untuk menjalankan kewajiban sosialnya untuk memberikan 

pertolongan hukum bagi yang membutuhkan, tegasnnya sebagaimana 

                                                           
18

 Julita, 2017, Penunjukan Penasehat Hukum Secara Prodeo Oleh Hakim Untuk Terdakwa 

Kasus Pembunuhan, dalam thesis, Universitas Andalas, Hal. 19  
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diatur dalam pasal 54 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, 

sebagai berikut guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa 

berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum 

selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara 

yang ditentukan dalam undang-undang ini’.
19

 

B.3. Jenis bantuan hukum Non litigasi menurut perundang-undangan 

Indonesia. 

Jenis bantuan hukum yang dimaksud dalam hal ini meliputi masalah 

hukum keperdataan, pidana, dan tatausaha negara baik litigasi maupun 

nonlitigasi, yang sifat Bantuan Hukum  berupa menjalankan kuasa, 

mendampingi, mewakili,membela, dan/atau melakukan tindakan hukum 

lainuntuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
20

 

Menurut Pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan 

Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, yang dimaksud dengan 

pemberian bantuan hokum Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara 

hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
21

 

Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 (2) Peraturan Menteri 

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 

                                                           
19

 Frans Hendra  Winarta. 2011. Bantuan Hukum Di Indonesia, Hak untuk Didampingi 

Penasihat Hukum bagi semua Warga Negara. Jakarta. Penerbit PT Alex Media Komputindo. Hal 55. 

 
20

 Lihat Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum 
21

 Lihat Pasal 1 ayat 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 

Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. 



 

24 
 

2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 

Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan 

Penyaluran Dana Bantuan Hukum yang selanjutnya Permenhukumham 

tersebut disebut Permenhukham aquo mengatur bahwa, Pemberian Bantuan 

Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:
22

 “penyuluhan  hokum, 

konsultasi hokum, investigasi perkara, baik secara elektronik maupun 

nonelektronik, penelitian hokum,  mediasi, negosias, pemberdayaan 

masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan/atau, drafting 

dokumen hokum”.
23

 

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara 

Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, di ubah 

dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia republik 

Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 

Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran 

                                                           
22

 Pasal 7 ayat 2  Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 

Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, 

kemudian di rubah dalam  
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Dana Bantuan Hukum, yang mengatur jenis-jenis bantuan hukum sebagai 

berikut :
24

 

a. Penyuluhan Hukum 

Permenhukumham Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan 

Atas Permenhukumham Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan 

Pelaksanaan PP. Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara 

Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, 

khususnya dalam Pasal 8 ayat (1), huruf a mengatur bahwa penyuluhan 

hukum diberikan kepada kelompok orang miskin melalui, ceramah, 

diskusi, dan/atau simulasi.
25

  

Dalam melakukan penyuluhan hukum tersebut Pemberi Bantuan 

Hukum menitik beratkan pada “materi akses terhadap keadilan dan 

peraturan perundang-undangan di bidang bantuan hokum”. Untuk  

menyelenggarakan penyuluhan hukum tersebut Pemohon Bantuan 

Hukum harus mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan 

Hukum dengan mengisi formulir, yang dimana Permohonan tersebut 

diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani 

oleh lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal 

                                                           
24

 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia Nomor 63 Tahun 

2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 

2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan 

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.  
 

25
 Pasal 8 ayat (1) Permenhukumham Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 

Permenhukumham Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP. Nomor 42 Tahun 2013 

Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum 
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Pemohon Bantuan Hukum, serta syarat-syarat lain yang ditentukan 

dalam Permenhukuham tersebut.
26

  

b. Konsultasi Hukum 

Konsultasi merupakan tindakan yang bersifat “personal” antara 

suatu pihak tertentu, yang disebut dengan “klien”  dengan pihak lain 

yang merupakan “konsultan” yang memberikan pendapatnya kepada 

klien tersebut untuk memenuhi keerluan dan kebutuhan klienya 

tersebut.
27

 Salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa 

mengkategorikan Konsultasi Hukum sebagai jenis penyelesaian. Dalam 

Pasal 1 ayat 10 UU No 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif 

penyelesaian sengketa yang terdiri dari beberapa jenis, salah satunya 

adalah menjelaskan tentang Konsultasi yaitu suatu tindakan yang 

bersifat personal antara suatu pihak tertentu atau klien dengan pihak 

lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan 

memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan 

kebutuhan klienya.
28

 

Konsultasi hukum pada dilakukan untuk membantu mencari 

solusi penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Penerima Bantuan 

                                                           
 

26
 Ibid. Lihat Pasal 18 ayat 2, 3 dan 4  

27
 Muhammad Yasin dan Herlambang Perdana. (ed.). 2014. Panduan Bantuan Hukum 

Indonesia. Jakarta. Dicetak oleh Yayasan Obor Indonesia. Hal 35. 
28

Joni Emirzon. 2000. Alternatif Penyelesian Sengketa diluar Pengadilan, negosiasi, mediasi, 

Konsiliasi dan Arbitrase. Jakarta. Penerbit Gramdia Pustaka Utama.Hal 44. Dalam Frans Hendra  

Winarta. 2013. HUKUM PENYELESIAN Sengketa, Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional. 

Edisi kedua. Cetakan kedua.penerbit Sinar Garfika. Hal 7. 
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Hukum,
29

 yang dilakukan secara langsung oleh Pemberi Bantuan 

Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum,
30

 dengan cara mengajukan 

Permohonan konsultasi hukum oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada 

Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir permohonan dan 

melampirkan surat keterangan miskin.
31

  

c. Investigasi perkara 

Investigasi merupakan proses menggali informasi dan bukti-bukti 

guna untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Dalam bahasa 

indonesia Investigasi dipersamakan dengan Penyidikan dengan mencatat 

atau merekam fakta, melakukan peninjauan, percobaa, dan sebagainya 

dengan tujuan  memperoleh jawaban atas pertanyaa.
32

 Sementara 

Mohamad Hardi, menyatakan “Investigasi merupakan pengujian 

sistematis terhadap suatu kejadian tertentu dengan mengumpulkan dan 

mendokumentasikan fakta yang dipermasalahkan untuk keperluan 

penuntutan (peradilan).
33

 Dalam proses Investigasi hukum terdapat 

beberapa prinsip sebagaimana di ungkapkan Dandy yakni (1). Ada 

tuduhan atau dugaan, (2). Mengumpulkan bukti, (3). Mencari saksi, (4). 

                                                           
 

29
 Lihat Pasal 12 ayat(1) Permenhukumham nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian 
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 Ibid. Pasal 12 ayat 2  
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 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Investigasi, yang dirilis dalam 
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 Mohamad Hardi, 2018, Audit Investigatif, Jurnal Penelitian Itjen Kementerian Riset Dikti, 
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Mengungkap pelaku.
34

 Dengan demikian investigasi pada dasarnya 

dugunakan untuk menggali bukti-bukti yang akan digunakan 

kepentingan dalam penuntutan dan peradilan.   

Menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1)
35

, Investigasi kasus 

“dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mendata informasi 

dan/atau dokumen berkaitan dengan kasus hukum yang dihadapi oleh 

Penerima Bantuan Hukum”. Investigasi kasus dilakukan oleh Pemberi 

Bantuan Hukum atas permohonan dari Penerima Bantuan Hukum 

dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan surat 

keterangan miskin.
36

 

d. Penelitian Hukum 

 Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 

didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang 

bertujuan untuk suatu gejala hukum tertentu dalam masyarakat.
37

  

  Sementara dalam Pedoman Penelitian dan Pengembangan 

Hukum dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

menyebutkan bahwa “Penelitian Hukum adalah kegiatan yang 

menggunakan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dalam rangka 
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menjawab masalah penelitian, yang diperkuat dengan data yang 

berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau 

ketidakbenaran sautu asumsi dan/atau hiptesis dalam bidang hukum 

serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan dan 

perkembangan tekhnologi dalam bidang hukum”.
38

 Penelitian hukum 

tersebut dilakukan oleh Tim Penelitian Hukum dalam Kemenkumham 

yang bertujuan “untuk mendukung pembangunan hukum nasional untuk 

pembentukan peraturan perudang-undangan berdasarkan kepentingan 

bangsa, negara dan kebutuhan masyarakat” yang memiliki prosedur 

dalam penlitian dan pelaporan.
39

 Demikian penelitian hukum yang 

dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum yang tentunya memiliki 

prosedur sebagaimana ketentuan tersebut.  

Menurut Pasal 14 ayat 1 penelitian hukum dilakukan terhadap 

permasalahan Bantuan Hukum yang terjadi di wilayah Pemberi Bantuan 

Hukum yang bersangkutan, dengan cara mengajukan terlebih dahulu 

proposal penelitian hukum kepada Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat 

yang ditunjuk.
40

 setelah proposal penelitian mendapat persetujuan dari 
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Kepala Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuk, penelitian dilakukan 

dengan menggunakan metode penelitian hukum.
41

 

Dengan demikian fenomena sosial baik suatu peristiwa maupun 

perbuatan hukum yang menimbulkan suatu akibat hukum maupun 

akibat sosial tertentu dapat dijadikan sebagai objek penelitian dengan 

menggunakan metode-metode pendekatan tertentu yakni metode 

pendekatan yuridis normatif, yuridis sosiologis dan penelitian empiris. 

Penelitian hukum sebagai bentuk bantuan hukum yang dimakud dalam 

hal ini adalah penelitian terhadap suatu masalah hukum tertentu yang 

ditentutkan prosedur.  

e. Mediasi 

Mediasi menjadi salah satu alternative penyelesaian sengketa 

bagi  para pihak yang sedang berperkara atau pihak yang sedang 

mengalami sengketa, karena penyelesaian melalui mediasi yang 

menentukan adalah para pihak sendiri.  

Ruth Carlton yang dikutip dalam David Spencer dan Mhicael 

Brogan menyatakan terdapat lima prinsip dasar mediasi, yang dikenal 

dengan lima dasar filsafat mediasi yaitu: 

Prinsip kerahasiaan (confidentiality), prinsip sukarela 

(volunteer), prinsip pemberdayaan (empowerment), prinsip 

netralitas (neutrality), prinsip solusi yang unik (a unique 

                                                                                                                                                                      
Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran 
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solution).
42

 Pendapat lain tentang prinsip medias yang dapat 

digunakan pada dasarnya adalah sebagai berikut:
43

 (1). Mediasi 

adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas 

kesukarelaan melalui suatu perundingan. (2). Kewajiban 

partisipasi seluruh pihak dalam proses mediasi. (3). Upaya 

maksimal untuk mencapai mufakat. (4).Penggunaan pendekatan 

restrukturisasi dengan pola best commercial practice. 

(5).Menghormati hak-hak para pihak yang terkait.
44

 

 

  Lebih jelasnya mediasi yang dimaksudkan adalah  

penyelesaian perkara melalui proses perundingan  untuk memperoh 

kesepakatan atau perdamaian para pihak dengan di bantu mediator, yang 

terintegrasi ke dalam sistem acara peradilan berdasarkan PERMA No 1 

tahun 2008.
45

  

Selain itu yang dimaksud adalah mediasi terdapat beberapa unsur 

sebagai berikut :
46

 

a.  Suatu proses dimana pihak-pihak yang bersengketa 

berhubungan. 

b.  Dengan arahan dari seorang mediator. 

c.  Yang berusaha dan membimbing para pihak mengakhiri 

sengketanya. 

d.  Mediator tidak mempunyai wewenang memberikan 

keputusan. 

e.  Kecuali menunkikkan jalan untuk sampai ke penyelesaian 

sukarela. 

f.  Kepastian kesepakatan berada mutlak ditangan para pihak. 
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  Sedangkan dalam peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 

2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan mendefinisikan mediasi 

sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundiangan untuk 

memperoleh kesepakatan para pihak dengn dibantu  oleh mediator. Dan 

prinsipnya adalah bersifat sukarela atau tunduk pada kesepakatan para 

pihak, pada bidang perdata, sederhana, tertutup, dan rahasia, serta 

bersifat menengahi atau sebagai fasilitator. Artinya dalam tulisan ini 

bahwa proses penyelesaian melalui mediasi akan lebih bebas dan mudah 

dalam penyelesaianya.
47

 

Mediasi menurut Pasal 16 ayat (1)
48

 dilaksanakan berdasarkan 

kesepakatan para pihak Penerima Bantuan Hukum terkait masalah 

hokum, dengan cara mengajukan Permohonan mediasi oleh Penerima 

Bantuan Hukum dengan mengisi formulir permohonan dengan 

melampirkan surat keterangan miskin.
49

 Proses mediasi akan 

mengasilakan sesuatu yang dimanan Hasil kesepakatan dalam 

pertemuan mediasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh 

parsa pihak.
50
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f. Negosiasi 

Negosiasi ialah suatu upaya penyelesian sengketa para pihak 

tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan 

bersama atas dasar kerja sama yang lebih  harmonis dan kreatif.
51

Secara 

Bahasa kata negosiasi berasal dari negotiation, yang berarti perundingan 

sedangkan orang yangmengadakan perundingan disebut negosiator. Jadi 

negosiasi adalah proses tawar menawar antar para pihak atau para 

negosiator yang masing-masing membawa kepentingan dari klienya.
52

 

Negosiasi merupakan suatu teknik mempengaruhi dan 

meyakinkan pihak lain untuk menggunakan kemampuan yang ada demi 

menyelesaikan suatu konflk. Negosiasi atau berunding arena yang 

tersedia diluar pengadilan memberikan pilihan-pilhan keada para pihak 

untuk menentukan sikapnya masing-masing dan tidak dalam prioses 

negosiasi tidak bergantung pada norma dan tidak ada pihak yang kalah 

mutlak atau menang secara mutlak.
53
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Negosiasi merupakan suatu teknik mempengaruhi dan 

meyakinkan pihak lain untuk menggunakan kemampuan yang ada demi 

menyelesaikan suatu konflk.
54

  

Dalam bernegosiasi, kekuatan masing-masing pihak harus 

berimbang, sehingga setiap pihak dapat menghadapi gagasan, 

usulan bahkan tekanan dan teror psikologis pihak lawan. Sebab 

biasanya  konflik antara masyarakat dan pemodal atau antara 

masyarakat dengan pemerintah, posisi masyarakat lebih rentan 

dan lemah. Maka sebelum melakuan suatu negosiasi, para 

negosiator dari komunitas harus mempersiapkan diri sebaik 

mungkin dan juga memegang beberapa prinsip dalam 

bernegosiasi, sebaga berikut : (1). Berusaha dan berdiri pada 

landasa sendiri. (2).Tunjukan legitimasi dan solidaritas. 

(3).Hadapkan lawan pada sistem hukum dan nilai-nilainya seniri. 

(4). Buatlah pihak lawan melihat suatu negosiasi sebagai bagian 

dari hubungan jangka panjang. 

 

Dalam bernegosiasi, agar usaha yang dilakukan tercapai, juga perlu 

memperhatikan atau memahami strategi bernegosiasi, ada beberapa 

sebagai berikut.
55

 Ada tiga strategi dasar dalam paya mencapai   

kesepkatan: 

1. Strategi bersaing adalah tawar menawar secara bersaing atau 

kompetisi, kadang disebut tawar menawar yan keras/alot, 

distributive, posisional, tawar menawar menang kalah, nihil-

uang. 

2. Strategi berkompromi adalah tawar menawar dengan kerja sama-

komromi, kadang disebut tawar menawar lunak “menang sedikit-

kalah sedikit” atau tawar menawar “give and take” memberi dan 

menerima. 

3. Strategi bekerjasama atau penyelesaian masalah adalah 

bekerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan 

kepentingan dan sasaran semua pihak. 
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Negosiasi dilakukan untuk mendampingi dan/atau mewakili 

penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum, 

berdasarkan permohonan Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi 

Bantuan Hukum.
56

 Yang diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum 

dengan mengisi formulir permohonan dengan melampirkan surat 

keterangan miskin. Hasil kesepakatan dalam pertemuan negosiasi dibuat 

dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.
57

 

g. Pemberdayaan Masyarakat.  

Pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan kemampuan 

dan kemandirian secara bertahap masyarakat mampu mengembangkan 

diri dan lingkunganya secara mandiri.
58

 Dalam konteks hukum 

pemberdayaan masyarakat ditekankan pada pemberdayaan dalam 

bidang hukum sehingga mampu secara mandiri dan cakap dalam 

menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi.  

Lebih lanjut Munawar memaprarkan bahwa langkah 

pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan 3 langkah yakni:
59
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a.  Enabling. Yakni upaya pemberdayaan dengan mendorong 

motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang 

dimiliki masyarakat dan upaya mengembangkanya.  

b.  Empowering. Memperkuat potensi masyarakat melalui 

langkah langkah nyata yang akan membuat masyarakat 

semakin berdaya yakni meningkatkan taraf pendidikan, 

kesehatan, hukum, dan akses-akses ekonomi.  

c.  Protecting. Melindungi dan membela kepentingan 

masyarakat yang lemah  

Sementara dalam konstruksi hukum melalui Permenhukumham 

merupakan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan/atau keterampilan hukum Penerima 

Bantuan Hukum untuk: a. penanganan atau pemantauan kasus; b. 

penyusunan permohonan atau gugatan; dan/atau c. pelaporan kasus atau 

pendaftaran kasus. Standarisasi Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan 

masyarakat paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang dan paling 

banyak 20 (dua puluh) orang, yang  dilaksanakan berdasarkan 

permohonan, atau tanpa permohonan.
60

 

h. Pendampingan di Luar Pengadilan. 

                                                           
60

  Pasal 18 ayat 1-4 Permenhukham No. 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 

Permenhukham No. 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP. No. 42 Tahun 2013 Tentang 

Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum 



 

37 
 

Pendampingan di luar pengadilan dilakukan dalam bentuk 

advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke 

instansi/lembaga pemerintah yang terkait. Pendampingan di luar 

pengadilan tersebut terlebih dahulu diajukan berdasarkan permohonan 

oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan 

miskin.
61

  

Kegiatan pendampingan di luar pengadilan bagi saksi dan/atau 

korban berupa:
62

  (a.) pemberian konsultasi hukum yang mencakup 

informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam 

proses peradilan; b. pendampingan saksi dan/atau korban di tingkat 

penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan dalam sidang 

pengadilan; c. pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan 

terpadu yang berada di wilayahnya; d. pendampingan saksi dan/atau 

korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan 

visum et repertum atau perawatan kesehatan; e. pendampingan saksi 

dan/atau korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan 

persidangan kepada aparat penegak hukum; f. pendampingan saksi 

dan/atau korban untuk mendapatkan pelindungan; dan/atau g. 

pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling.  Untuk 

Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan pendampingan di luar pengadilan 
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diberikan paling banyak 4 (empat) kali untuk 1 (satu) perkara. Kegiatan 

pendampingan di luar pengadilan tidak boleh mengabaikan proses 

hukum yang sedang berjalan.
63

  

i. Drafting Dokumen Hukum. 

Drafting dokumen hukum diberikan dalam bentuk penyusunan 

dokumen hukum berupa: a. surat perjanjian; b. surat pernyataan; c. surat 

hibah; d. kontrak kerja; e. wasiat; dan/atau f. dokumen hukum lain yang 

diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Kegiatan drafting dokumen hukum didahului dengan permohonan yang 

diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat 

keterangan miskin.
64

 

Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan kegiatan 

drafting dokumen hukum secara tertulis.
65

 Pendokumentasian Hukum 

Pasal 25 (1) bahwa  Pemberi Bantuan Hukum wajib 

mendokumentasikan penyelenggaraan Bantuan Hukum. Sedangkan ayat 

(2) Pendokumentasian penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengkompilasikan: a. 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian bantuan 
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hukum; dan b. dokumen hukum yang telah dikeluarkan oleh Pemberi 

Bantuan Hukum dalam proses Bantuan Hukum litigasi dan nonlitigasi.
66

 

C.  Konsep Lembaga Bantuan Hukum. 

C.1. Lembaga Bantuan Hukum Menurut Perundang-undangan 

Indonesia. 

Di dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang No 16 tahun 2011 

tentang Bantuan Hukum, bahwa yang dimaksud dengan pemberi Bantuan 

Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan 

yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU ini.
67

Di peraturan 

lain, sebagaimana tertera dalam  pasal 1 angka 6 PP No 83 tahun 2008 

tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara Cuma-

Cuma, menjelaskan bahwa lembaga bantuan hukum adalah lembaga yang 

memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa ada 

pembayaran honorium.
68

 

Uraian diatas memiliki maksud bahwa keberadaan lembaga bantuan 

hukum menjadi sangat penting bagi orang kelompok orang misikin yang 

membutuhkan bantuan dan perlindungan hukum, agar hak asasi sebagai 
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warga negara dapat terpenuhi atau terlindungi sesuai dengan nilai-nilai 

kemanusian. 

C.2. Syarat-syarat Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan 

Bantuan Hukum. 

 Dalam Undang-undang nNo 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, 

Pasal 8 (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi:
69

 

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. 

C.3. Sumber Pendanaan Lembaga Bantuan Hukum Dalam 

Penyelenggaraan Bantuan Hukum. 

Bahwa di dalam Undang-undang No 16 tahun 2011 tentang  Bantuan 

Hukum telah mengatur sumber pendanaan bagi Lembaga Bantuan Hukum 

yang melakukan pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok 

orang misikin, hal dimaksud sebagaimana telah tertuang dalam BAB VII 

tentang PENDANAAN, berikut penulis menguraikan dalam Pasal 16 (1) 

Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk 

penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang ini 

                                                           
69

 Lihat Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 



 

41 
 

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/ataub. 

sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
70

 

Pengaturan lain terdapat dalam pasal 17 dalam UU yang sama yakni 

UU No 16 tahun 2011 tenntan Bantuan Hukum berbunyi (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.
71
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