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KATA PENGANTAR 

Rule of  Law Fund (RoLF) merupakan program kerjasama antara 
Pemerintah Belanda dan Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk 
meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan sektor hukum dan ke-
adilan di Indonesia dan juga mempromosikan tata hukum di tingkat 
regional. Program dengan jangka Waktu 2015-2019 ini dikelola oleh 
International Development Law Organization (IDLO) yang bekerjasama 
dengan beberapa mitra dari Universitas dari Indonesia dan Belanda. 
Lembaga Swadaya Masyarakat yang melakukan advokasi hukum di 
Indonesia. Program RoLF memiliki tiga capaian utama program yai-
tu: 1) peningkatan kapasitas lembaga-lembaga sektor peradilan dalam 
mengharmonisasi dan menyelaraskan tindakan-tindakan yang diam-
bil; 2) peningkatan pengetahuan dan kapasitas penyedia layanan per-
adilan, hukum dan paralegal untuk peningkatan kualitas penyediaan 
layanan; dan 3) tersedianya dukungan terhadap penyusunan strategi 
reformasi kebijakan dan hukum melalui praktik-praktik dan jejaring 
baru.

UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah dilak-
sanakan sejak tahun 2013 dan mendapat apreasiasi yang cukup posi-
tif  atas kerjasama antara pemerintah (dalam hal ini Badan Pembinaan 
Hukum Nasional/BPHN) dan organisasi bantuan hukum (OBH) 
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untuk menyediakan layanan bantuan hukum di seluruh wilayah In-
donesia. Kerjasama dalam penyelenggaraan bantuan hukum ini telah 
memberi manfaat bagi para masyarakat pencari keadilan terutama 
dari kelompok masyarakat miskin. Namun, dalam pelaksanaan ke-
giatan bantuan hukum ini, masih ada beberapa aspek yang perlu di-
tingkatkan lebih lanjut, seperti masih kurang meratanya kuantitas 
dan kualitas OBH di beberapa Wilayah di Indonesia. Salah satu upa-
ya yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah dengan terus 
memperkuat dan memperbaiki proses verifikasi dan akreditasi yang 
dilaksanakan pemerintah saat ini.

IDLO bekerjasama dengan Indonesian Legal Resource Center (IL-
RC), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan 
Asosiasi LBH APIK bekerjasama dalam suatu konsorsium untuk me-
laksanakan Program “Peningkatan Akses Terhadap Keadilan me-
lalui Penguatan Kapasitas dan Layanan Bantuan Hukum”. Salah 
satu strategi utama program ini adalah mendorong proses-proses 
peningkatan kapasitas administratif  dan substantif  bagi pemerintah 
maupun OBH dalam penyelenggaraan bantuan hukum yang lebih 
merata dan berkualitas.

Laporan penelitian yang dilakukan oleh ILRC bertujuan untuk 
memberikan masukan kepada BPHN dan Kantor Wilayah Kemen-
terian Hukum HAM serta para pemangku kepentingan lainnya ten-
tang penilaian atas proses verifikasi dan akreditasi OBH 2018-2019. 
Penelitian ini sangatlah penting untuk memberikan identifikasi per-
masalahan dan rekomendasi mengenai bagaimana proses verifikasi 
dan akreditasi sebagai tahap awal penyelenggaraan bantuan hukum. 
Untuk itu penelitian ini menekankan bahwa analisa atas proses verifi-
kasi dan akreditasi tidak hanya melihat semata-mata jumlah pengaca-
ra, paralegal dan kasus yang dilaporkan, namun juga kualitas pembe-
rian bantuan hukum yang dilakukan oleh suatu OBH. Dengan pers-
pektif  baru dalam memandang proses verifikasi dan akreditasi ini, 
harapannya dapat dihasilkan output yang lebih baik untuk pelayanan 
bantuan hukum kepada masyarakat.



viiK A T A   P E N G A N T A R

Semoga laporan ini dapat menjadi sumbangsih yang baik dalam 
mendorong terlaksanakannya sistem bantuan hukum berdasarkan 
UU No. 16 Tahun 2011 dan pada akhirnya juga akan berkontribusi 
terhadap pencapaian akses keadilan bagi masyarakat Indonesia.

Windu Kisworo
Program Manager - Rule of  Law Fund 
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Kata Pengantar Supervisor Penelitian

“Legal Aid represents an important safeguard that contri-
butes to ensuring the fairness and public trust in the administration 
of  justice” 

Gabriela Knaul, the United Nations Special Rapporteur 
on the independenceof  judges and lawyers

Bantuan hukum merupakan salah satu komponen dari pemenu-
han hak asasi manusia atas keadilan terutama akses terhadap peradi-
lan yang adil, manusiawi, efisien, dan tanpa penundaan yang tidak 
semestinya. Bantuan hukum juga merupakan pondasi bagi pemenu-
han hak-hak asasi manusia lainnya1. Sistem bantuan hukum yang ber-
fungsi dengan baik dapat melindungi tersangka selama pemeriksaan, 
menghindari salah penghukuman, mengurangi kepadatan lembaga 
pemasyarakatan, melindungi hak-hak korban dan saksi dalam proses 
peradilan, serta mencegah kejahatan dan meningkatkan kesadaran 
hukum2. Dengan kata lain, pemberian bantuan hukum yang efektif  
akan menciptakan sistem kontrol mengenai kualitas penyelenggaraan 
peradilan dan alat menuju keadilan sosial bagi setiap individu. Tanpa 

1 DUHAM, Pasal 11 ayat (2)
2 United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice 

Systems, E/CN.15/2012/L.14/Rev.1, 25 April 2012.
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bantuan hukum, keadilan sukar untuk dicapai bagi setiap kalangan 
masyarakat.

Pasal 14 ayat (3d) dari Kovenan Internasional tentang Hak-
Hak Sipil dan Politik mengkonfirmasi bahwa bantuan adalah hak se-
tiap orang: “setiap orang berhak untuk diadili dengan kehadirannya, dan un-
tuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, 
untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan un-
tuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa mem-
bayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya.” Karena 
merupakan hak, akses terhadap bantuan hukum baik secara kuantitas 
maupun kualitas perlu dijamin oleh Negara terlepas dari perbedaan 
situasi ekonomi dari setiap individu. 

Organisasi bantuan hukum menjadi tumpuan bagi pelaksanaan 
program bantuan hukum di Indonesia. UU No. 16 tahun 2012 ten-
tang Bantuan Hukum mengatur lebih lanjut mengenai pemberian 
bantuan hukum, penyedia dan penerima bantuan hukum serta hal-
hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum. Aturan 
tersebut dianggap sebagai upaya pemerintah untuk menjamin akses 
bantuan hukum yang baik bagi setiap orang. Oleh karena itu perlu 
diadakan suatu verifikasi dan akreditasi bagi organisasi bantuan hu-
kum baru atau perpanjangan akreditasi ulang untuk organisasi ban-
tuan hukum yang sudah terakreditasi. 

Walaupun alokasi dan pemberian dana bantuan hukum bagi pa-
ra penyedia bantuan hukum sudah dilakukan sejak UU No. 16 tahun 
2012 diundangkan, namun  belum adanya suatu studi atau penelitian 
untuk mengevaluasi mekanisme verifikasi dan akreditasi yang ada. Pa-
dahal berbagai keluhan telah disampaikan seperti kurangnya jumlah 
organisasi bantuah hukum dan penyebaran penyedia bantuan hukum 
yang tidak merata. Organisasi Bantuan Hukum lebih banyak berloka-
si di ibukota provinsi daripada di kabupaten/kota, sehingga masyara-
kat yang tinggal di daerah terpencil tidak dapat menikmati ketersedia-
an bantuan hukum. Selain itu, mekanisme pembayaran yang macet3, 

3 https://jayakartanews.com/banyak-masalah-obh-bentuk-fornas-se-indonesia/
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ketidakjelasan pengumuman verifikasi dan akreditasi, persyaratan 
yang lebih banyak bersifat administrasi, serta keterbatasan pada caku-
pan penerima bantuan hukum yaitu kaum miskin menjadi salah satu 
kelemahan yang seringkali dikeluhkan oleh berbagai pihak. 

Khusus untuk penerima bantuan hukum, pemberian bantuan 
hukum cuma-cuma di Indonesia hanya dikhususkan kepada kaum ti-
dak mampu atau miskin yang terpaksa berhadapan dengan masalah 
hukum. Di satu sisi, bantuan hukum cuman-cuma jelas akan mem-
buat keadilan itu tidak mahal dan dapat digapai oleh setiap orang 
terutama kaum miskin. Di sisi lain, kriteria berbasis ekonomi terse-
but menimbulkan persoalan karena Undang-undang No. 16 tahun 
2012 tentang Bantuan Hukum mendefinisikan keadaan miskin de-
ngan sangat ketat. Padahal situasi ekonomi adalah suatu keadaan yang 
sangat fluktuatif: hari ini bisa mempunyai uang dan besok bisa ke-
hilangan segala-galanya. Lebih lanjut, untuk mendapatkan bantuan 
hukum, calon penerima bantuan hukum harus melengkapi syarat-
syarat administratif  dari pemerintah daerah yang justru kadang ka-
la sangat menyulitkan mereka. Ketika mereka harus berhadapan de-
ngan pemerintah daerah sebagai lawan, persyaratan tersebut semakin 
susah untuk dipenuhi. Kasus-kasus struktural seperti perkosaan ter-
hadap wanita, diskriminasi terhadap perempuan, serta keterbatasan 
akses terhadap tanah adat menjadi contoh adanya kebutuhan untuk 
memperluas pemberian bantuan hukum cuma-cuma kepada kelom-
pok rentan lainnya.

Oleh karena itu, bantuan hukum berbasis situasi ekonomi se-
bagai satu-satunya kriteria untuk menerima bantuan hukum cuma-
cuma tidak cukup untuk memberikan perlindungan penuh kepada 
masyarakat yang benar-benar membutuhkan terutama mereka yang 
tergolong dalam kelompok rentan seperti perempuan, masyarakat 
adat, dan penyandang difabel. Mereka adalah kelompok yang ren-
tan akan marginalisasi, diskriminasi dan/atau eksploitasi atau pelang-
garan lainnya. Kerentanan mereka karena kondisi dan posisi mereka 
dalam masyarakat yang seringkali harus berhadapan dengan pemerin-
tah dan/atau masyarakat. Sehingga, demi mencapai keadilan, kelom-
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pok-kelompok ini membutuhkan perlindungan khusus ketika mereka 
berhadapan dengan masalah hukum. 

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan, persamaan 
kedudukan di dalam hukum, keterbukaan atau transparansi, efisiensi, 
efektivitas, dan akuntabilitas4, penelitian ini dilakukan untuk mengi-
si kekosongan dengan mengevaluasi proses verifikasi dan akreditasi 
dari mulai pengumuman verifikasi dan akreditasi, kriteria kelayakan 
untuk penyedia bantuan hukum, standar pelayanan minimal yang di-
perlukan untuk penyedia bantuan hukum, hingga mekanisme peng-
gantian dana bantuan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat meng-
identifikasi praktek-praktek terbaik dan juga tantangan-tantangan 
yang terjadi di lapangan dalam melakukan verifikasi dan akreditasi 
organisasi bantuan hukum. Sehingga Negara dapat melakukan per-
baikan-perbaikan termasuk melakukan evaluasi terhadap UU No. 16 
tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 

Semoga penelitian ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua 
organisasi bantuan hukum sebagai penyedia jasa bantuan hukum 
dan/atau masyarakat sebagai penerima bantuan hukum di Indonesia. 
Terlebih lagi, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pe-
mangku kepentingan dalam mengambil kebijakan menuju organisasi 
bantuan hukum yang berkualitas demi keadilan sosial. 

Patricia Rinwigati
Ketua Djokosoetono Research Center, FHUI

4 Undang-undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 2.
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Kata Pengantar ILRC

 
Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) telah melaksanakan 

verifikasi dan akreditasi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) pada 
periode 2019-2021, yang meloloskan 524 OBH, dan terdiri dari 192 
OBH lama dan 332 OBH baru. Verifikasi dan akreditasi OBH meru-
pakan mandat dari Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Ta-
hun 2011, dan kelanjutan dari proses verifikasi dan akreditasi OBH 
periode-periode sebelumnya. Tujuan verifikasi dan akreditasi OBH 
tersebut yaitu selain untuk menyalurkan dana bantuan hukum dari 
negara kepada OBH yang lolos verifikasi dan akreditasi, juga untuk 
menjaga kualitas pemberian bantuan hukum kepada masyarakat.

ILRC pernah melakukan penelitian dan penilaian terhadap 
proses verifikasi dan akreditasi OBH pada pada 2014-2015. Salah satu 
rekomendasi dari penelitian tersebut yaitu perlunya melakukan disen-
tralisasi penyelenggaraan verifikasi dan akreditasi OBH. Selanjutnya 
pada periode verifikasi dan akreditasi OBH tahun berikutnya, BPHN 
sudah menyelenggarakan verifikasi dan akreditasi dengan member-
dayakan dan melibatkan Kantor-Kantor Wilayah (Kanwil) Kemente-
rian Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia (HAM) di tingkat provinsi.

Kemudian juga BPHN sudah menggunakan sistem online dalam 
pendaftaran verifikasi dan akreditasi, dan proses pasca verifikasi dan 
akreditasi OBH. Di satu sisi, sistem online merupakan inovasi untuk 
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mempermudah pendaftaran OBH yang ingin ikut serta dalam verifi-
kasi dan akreditasi OBH, dan pengurusan dokumen-dokumen pasca 
verifikasi dan akreditasi OBH tersebut. Tetapi di sisi lain, akses dan 
kecepatan internet tidak merata secara baik di seluruh Indonesia.

ILRC kembali melakukan penelitian atas proses verifikasi dan 
akreditasi OBH pada periode 2019-2021, untuk memberikan masu-
kan kepada para pemangku kepentingan penyelenggaraan bantuan 
hukum dan akses keadilan, serta menyediakan informasi terkait ak-
ses keadilan dan bantuan yang terbaru pasca verifikasi dan akreditasi 
OBH periode 2019-2021 ini. ILRC berharap adanya identifikasi con-
toh-contoh yang baik (best practices) dan pembelajaran dalam proses 
verifikasi dan akreditasi OBH periode 2019-2021 ini. Terima kasih 
kepada IDLO, supervisor dan para peneliti yang sudah memberikan 
dukungan dan kontribusi konkret untuk menyelesaikan penelitian ini 
secara tepat waktu.

Uli Parulian Sihombing
Direktur Eksekutif  ILRC
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Ringkasan Eksekutif 

Indonesian Legal Resource Center (ILRC) mengadakan penelitian 
proses verifikasi dan akreditasi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) 
yang diadakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) dan 
Kantor-Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak-Hak Asasi 
Manusia (Kumham) di seluruh wilayah Indonesia pada 2018-2019. 
Adapun tujuan kami mengadakan penelitian ini adalah untuk mem-
berikan masukan kepada BPHN dan Kanwil-Kanwil serta para pe-
mangku kepentingan lainnya tentang penilain kami atas proses veri-
fikasi dan akreditasi OBH 2018-2019. Juga, kami mempunyai hara-
pan untuk memberikan informasi dan pembelajaran kepada para pe-
mangku kepentingan dalam isu akses keadilan dan bantuan hukum 
atas proses verifikasi dan akreditasi OBH di Indonesia pada 2018-
2019.

Lokasi penelitian ini berada di tiga (3) wilayah yaitu Provin-
si Sumatera Barat, Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang dan Beka-
si), dan Provinsi Sulawesi Selatan. Kami menggunakan pertimbangan 
representasi dari masing-masing bagian sebagai pengambilan sampel. 
Sumatera Barat merupakan representasi Indonesia bagian barat, Ja-
botabek merupakan representasi Indonesia tengah, dan Sulawesi Se-
latan merupakan representasi Indonesia bagian timur. Kemudian re-
spondennya adalah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang lolos 
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verifikasi dan akreditasi, OBH yang tidak lolos verifikasi dan akredi-
tasi, OBH yang tidak daftar verifikasi dan akreditasi, Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia (Kanwil), dan 
kelompok-kelompok rentan yaitu kelompok disabilitas, masyarakat 
adat, perempuan, dan anak-anak. 

 Kami menggunakan metodelogi penelitian deskriptif  kuali-
tatif, tetapi kami juga menggunakan data kuantitatif  sebagai bahan 
untuk menyajikan/menyediakan informasi-informasi tentang OBH 
dan proses verifikasi dan akreditasi OBH. Berdasarkan data kuali-
tatif  yang para penelitian temukan yaitu terdapat 8 OBH di Suma-
tera Barat yang lolos verifikasi dan akreditas OBH 2018-2019, dari 24 
OBH yang ikut verifikasi dan akreditasi tersebut. Dari 21 OBH terse-
but, terdapat 13 OBH baru mendaftar dan 8 OBH yang lama. Semen-
tara di DKI Jakarta terdapat 42 OBH yang lolos verifikasi dan akre-
ditasi, dari 63 OBH yang mendaftar. Dengan perincian terdapat 35 
OBH lama yang mendaftar, dan terdapat 28 OBH baru yang mendaf-
tar. Selanjutnya di Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat 20 OBH yang 
lolos verifikasi dan akreditasi. 

Secara kualitatif  atas analisis terhadap para responden di 3 
wilayah tersebut, para peneliti telah menemukan beberapa hal yang 
utama dalam penelitian proses verifikasi dan akreditasi OBH yaitu:

Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel)
1. Penyebaran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang tidak 

merata.
2. Ketidakseimbangan Organisasi Bantuan Hukum dengan 

jumlah persentase masyarakat miskin.
3. Kasus-kasus struktural tidak mendapatkan dana bantuan 

hukum negara.
4. Klasifikasi Penerima bantuan Hukum hanya berfokus pada 

standar ekonomi.
5. Kehadiran Organisasi Bantuan Hukum yang tidak disena-

ngi penegak hukum yang lainnya;
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6. Kasus-kasus non-struktural tidak didanai oleh dana bantu-
an hukum negara.

7. Pemerintah mengenakan pajak 2% terhadap setiap angga-
ran bantuan hukum yang diperoleh oleh OBH.

Provinsi Sumatera Barat (Sumbar)
1. BPHN dan Kanwil Kumham telah mensosialisasikan infor-

masi verifikasi dan akreditasi OBH melalui berbagai sarana 
komunikasi seperti website, Whatsapp (WA), dan media ma-
sa. Tetapi informasi tersebut hanya sampai tingkat ibukota 
provinsi, dan belum secara efektif  sampai ke tingkat kabu-
paten/kota;

2. OBH yang sudah lolos verifikasi dan akreditasi, dan juga 
OBH yang belum lolos masih terfokus di ibukota provinsi. 
Sementara di tingkat kota/kabupaten masih minim diban-
dingkan dengan jumlah keberadaan kelompok rentan di ka-
bupaten/kota;

3. Anggaran bantuan hukum masih kecil dibandingkan deng-
an jumlah para pencari keadilan yang datang ke OBH, dan 
juga luas wilayah/jangkuan pelayanan hukum di tingkat ka-
bupaten/kota;

4. Proses reimbursement anggaran bantuan hukum melalui pro- 
ses beberapa tahapan misalnya untuk kasus pidana reimbur-
sement dilakukan pada tahapan penyidikan dan penuntutan. 
Kemudian di dalam reimbursement dilakukan lagi di tahap 
persidangan. Tetapi kadang-kadang untuk tahapan persi-
dangan dana bantuan hukum sudah tidak tersedia lagi;

5. Kelompok-kelompok rentan khususnya masyarakat adat 
dan kelompok disabilitas belum menjadi penerima bantuan 
hukum baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pada-
hal tidak sedikit kelompok-kelompok rentan membutuhkan 
bantuan hukum yang didanai oleh negara;



xviii LAPORAN PENELITIAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI ORGANISASI BANTUAN HUKUM 2019

6. Periode verifikasi dan akreditasi OBH berbarengan dengan 
pelaporan OBH ke Kanwil sehingga adanya delay (penun-
daan) reimbursement dana bantuan hukum ke OBH tersebut;

7. Pelaporan penggunaan dana bantuan hukum untuk aktivitas 
non-litigasi lebih sulit dibandingkan dengan aktivitas litiga-
si;

8. Pengawasan OBH-OBH di tingkat kota/kabupaten ma-
sih lemah karena terdapat kualiatas yang masih minim dari 
OBH dalam memberikan pelayanan hukum untuk kelom-
pok miskin;

9. Terdapat perbedaan antara anggaran bantuan hukum setelah 
reimbursement dengan anggaran yang ada di dalam perjanjian 
kerjasama (MoU) antara Kanwil/BPHN dengan OBH yang 
telah lolos verifikasi dan akreditasi.

10. Pemerintah mengenakan pajak 2% dari setiap anggaran ban 
tuan hukum yang diperoleh oleh OBH.

Provinsi DKI Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi
(Jabodetabek)
1. Anggaran bantuan hukum untuk kasus pidana, perdata dan 

tata usaha negara tidak mencukupi biaya penanganan perka-
ra-perkara tersebut secara riil di lapangan;

2. Sistem bantuan hukum (sidbankum) secara online cukup baik 
untuk membantu pelaporan pelaksanaan program bantuan 
hukum oleh OBH. Tetapi sidbankum itu kadang-kadang su-
lit diakses karena server-nya tidak berjalan dengan baik.

3. Di dalam pelaksanaan verifikasi dan akreditasi OBH di la-
pangan, verifikator tidak memiliki panduan/standar yang 
sama dalam menilai/mengumpulkan informasi terkait OBH 
sesuai dengan peraturan yang berlaku.;

4. OBH-OBH yang sudah terverifikasi dan terakreditasi be-
lum terkoordinasi secara baik untuk sharing belajar satu de-
ngan lainnya dalam pengelolaan anggaran bantuan hukum.
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5. Program bantuan hukum yang dibiayai oleh negara belum 
secara optimal tersosialisasi kepada kelompok-kelompok 
rentan. 

6. Pemerintah mengenakan pajak sebesar 2% terhadap angga-
ran bantuan hukum dari setiap OBH.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terdapat gambaran 
umum dalam pelaksanaan verifikasi dan akreditasi OBH oleh negara 
sebagai berikut:

Pra-Pelaksanaan verifikasi dan akreditasi OBH
• Pelaksanaan sosialisasi informasi verifikasi dan akreditasi 

OBH dilaksanakan melalui website BPHN, whatsapp, teta-
pi sosialisasi belum semuanya sampai ke tingkat kabupaten 
dan kota;

• OBH di tingkat kabupaten/kota mengetahui adanya infor-
masi verifikasi dan akreditasi dari jaringannya yang ada di 
pusat dan ibu kota provinsi;

• Panitia verifikasi dan akreditasi OBH di tingkat pusat meli-
batkan para pemangku kepentingan yaitu akademisi, organ-
isasi masyarakat sipil dan praktisi, tetapi di tingkat provinsi 
dan kota/kabupaten minim partisipasi dari para pemangku 
kepentingan. 

Pelaksanaan verifikasi dan akreditasi OBH
• Terjadinya perbedaan persepsi atas penilaian OBH di la-

pangan oleh verifikator ketika melaksanakan verifikasi dan 
akreditasi OBH;

• Pelaksanaan verifikasi dan akreditasi berbarengan deng-
an masa reimbursement penggunaan dana bantuan hukum 
oleh OBH pada periode sebelumnya, sehingga terjadi delay 
(penundaan) reimbursement tersebut;
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Pasca pelaksanaan verifikasi dan akreditasi
• OBH yang lolos dan tidak lolos (mendaftar) verifikasi dan 

akreditasi terfokus di ibu kota provinsi saja, sementara di 
tingkat kabupaten/kota masih minim OBH yang lolos dan 
tidak lolos (mendaftar) verifikasi dan akreditasi;

• Kelompok-kelompok rentan yang tidak miskin tidak dapat 
mengakses dana bantuan hukum negara;

• Akses untuk proses reimbursement dana bantuan hukum me-
lalui sistem sidbankum menemui kesulitan karena kadang-
kadang server dari sidbankum tidak berjalan dengan baik 
dan menolak untuk diakses, sehingga membutuhkan waktu 
lama untuk proses reimbursement-nya;

• Persyaratan untuk reimburse dana bantuan hukum melalui 
berbagai tahapan, dan membutuhkan persyarakat dokumen 
putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap 
(inkracht van geweiste) untuk sisa anggaran yang belum di-re-
imburse;

• Ada perbedaan antara anggaran bantuan hukum yang dise-
pakati di dalam MoU antara Kanwil/BPHN dengan OBH 
dengan riil yang diberikan pasca MoU tersebut;

• Pelaporan penggunaan dana bantuan hukum non-litigasi 
lebih sulit dibandingkan dengan litigasi;

• Tidak ada mekanisme komplain yang efektif  atas proses 
verifikasi dan akreditasi OBH ini; 

• Pemerintah mengenakan pajak 2% untuk setiap anggaran 
bantuan hukum yang diperoleh OBH.

Di dalam melakukan penelitian verifikasi dan akreditasi ini, ka-
mi juga menemui tantangan-tantangan, meskipun secara umum telah 
berjalan dengan baik. Tantangan-tangan tersebut yaitu tidak semua 
responden mau ditemui/diwawancarai, tidak semua OBH dan Kan-
wil menyediakan/mendokumentasikan secara baik informasi tentang 
penerima bantuan hukum, dan anggaran riil penanganan kasusnya. 
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Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian kami tersebut, maka 
kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

• Adanya kebutuhan untuk memperbanyak OBH sesuai de-
ngan kebutuhan pencari keadilan

• Perlu bentuknya bimbingan teknis pendaftaran OBH yang 
melibatkan OBH dan kelompok-kelompok rentan, agar so-
sialisasi informasi verifikasi dan akreditasi OBH berjalan 
efektif;

• Sosialisasi melibatkan stakeholder pemda, OBH, organisasi 
profesi advokat, kelompok-kelompok rentan, akademisi;

• Persyaratan verifikasi dan akreditasi disesuaikan dengan 
kebutuhan pencari keadilan dan kondisi geografis dengan 
pendekatan kebijakan-kebijakan afirmasi.

• Perlu adanya panduan standar verifikasi dan akreditasi OBH 
dari BPHN-Kanwil

• Visitasi verifikasi faktual harus dilakukan secara profesional 
dan independen;

• Perlu adanya sistem database yang layak untuk verifikasi dan 
akreditasi 

• Perlunya peningkatan kapasitas sidbankum bagi calon OBH 
baru

• Komunikasi regular antar OBH dengan kanwil melalui me-
dia online untuk verifikasi faktual;

• Melakukan review syarat-syarat akreditasi dan verifikasi OBH
• Pendaftaran OBH baru/reakreditasi menggunakan dual sys-

tem baik manual maupun online;
• Bukti reimbursement dapat berupa salinan atau petikan putu-

san;
• Adanya mekanisme komplain terhadap proses hasil verifi-

kasi dan akreditasi OBH;
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• Layanan bantuan hukum tidak dibebani pajak
• Memperluas segmen penerima manfaat bantuan hukum ti-

dak hanya kelompok miskin tetapi rentan juga. 
• Persyaratan reimbursement harus ditinjau ulang kerena me-

nyulitkan OBH;
• Adanya partisipasi OBH dalam pembuatan MoU dengan 

Kanwil dan BPHN;
• Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan bantuan hukum di-

lakukan secara berkala oleh orang yang berkompeten dan 
independen.
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Bab I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) sudah melaksana-

kan verifikasi dan akreditasi OBH 2018-2019, dan Menteri Hukum 
dan Hak-Hak Asasi Manusia (Menkumham) telah mengeluarkan 
Keputusan Menkumham Nomor M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018. 
Berdasarkan Kepmenkumham tersebut, terdapat 524 OBH yang 
telah lolos verifikasi dan akreditasi OBH di Indonesia. 

Verifikasi dan akreditasi seharusnya tidak hanya ditujukan un-
tuk meningkatkan penyerapan anggaran dana bantuan hukum dari 
pemerintah, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas OBH dalam 
pelayanan bantuan hukum kepada kelompok rentan dan miskin. Ke-
lompok rentan dan atau miskin seperti kelompok disabilitas membu-
tuhkan bantuan hukum efektif  untuk membantu penyelesaian kasus 
yang sedang dihadapinya. Oleh karena itu membutuhkan OBH yang 
mempunyai kualitas yang baik dalam pemberian bantuan hukum ke-
pada kelompok tersebut.

Di sini lain, UU Bantuan Hukum Nomor 11 Tahun 2011 telah 
menetapkan norma-norma untuk standarisasi OBH di Indonesia. 
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Kemudian, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan/
menerbitkan pedoman dan prinsip bantuan hukum dalam sistem per-
adilan pidana. Kedua aturan tersebut telah menetapkan norma-nor-
ma dalam standar bantuan hukum untuk OBH dan pemberian ban-
tuan hukum untuk masyarakat miskin dan rentan. 

Bantuan hukum merupakan bagian yang vital untuk pencapa-
ian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development 
Goals (SDGs)) khususnya Tujuan yang ke enam belas tentang keadi-
lan. Program bantuan hukum yang memberikan dampak yang luas 
terhadap masyarakat rentan dan atau miskin membantu pencapaian 
tujuan ke enam belas dari SDGs tersebut. Untuk mengetahui apakah 
program bantuan hukum sudah berjalan dengan baik, dan masyara-
kat miskin dan atau rentan menerima mamfaat secara efektif  atas 
program bantuan hukum tersebut, maka perlu adanya asesmen atau 
penilain dari program bantuan hukum tersebut. Kemudian juga, per-
lu melihat kepatuhan dalam hal sejauh mana program bantuan hu-
kum pemerintah sudah sesuai dengan norma-norma standar OBH 
dan pemberian bantuan hukum yang ada di UU Bantuan Hukum dan 
Pedoman-Pedoman Bantuan Hukum PBB di dalam Sistem Peradilan 
Pidana.    

Berdasarkan hal tersebut, maka Indonesian Legal Resource Cen-
ter (ILRC) akan mengadakan penelitian hasil verifikasi dan akreditasi 
OBH 2018-2019. 

B. Maksud dan Tujuan 
• Memberikan masukan/input kepada para pemangku kepentingan 

(stakeholders) atas program bantuan hukum khususnya hasil verifi-
kasi dan akreditasi OBH 2018-2018;

• Menyediakan/tersedianya data/informasi/temuan terkait prog-
ram pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia untuk perbaikan/
masukan program bantuan hukum di masa yang akan datang;

• Menyediakan/tersedianya data/informasi/temuan evaluasi pro-
gram efektifitas pelaksanaan bantuan hukum yang tersedia untuk 
publik;
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C. Metodelogi Penelitian
 a. Penelitian Hukum Empiris

Metodelogi penelitian ini adalah hukum empiris. Dalam 
penelitian ini, metodelogi penelitian yang digunakan adalah em-
piris kontemporer berdasarkan pengembangan dari sarjana yai-
tu Soetandyo Wigjosoebroto dan sarjana-sarjana relevan lain-
nya. Penelitian hukum menurut Soetandyo Wigjosoebroto itu 
ada dua jenis yaitu penelitian hukum doktrinal dan non-dok-
trinal, yang membedakan penelitian hukum doktrinal dan non 
doktrinal adalah proses pembuktiannya yaitu penelitian hukum 
doktrinal bertolak dari proposisi umum (premis mayor) yaitu hu-
kum perundang-undangan dan atau doktrin-doktrin, sementara 
penelitian hukum non doktrinal bertolak dari proposisi umum 
(premis mayor) hasil amatan atau realitas-realitas sosial, penelitian 
non doktriner ini adalah empiris1. Sementara menurut Soerjo-
no Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum empiris adalah 
“Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 
data primer”2. 

Proses pembuktian di dalam penelitian hukum empiris 
adalah dari hal yang umum yaitu hasil amatan atau realitas-re-
alitas sosial di masyarakat, dengan gambaran nyatanya sebagai 
berikut :
• Memberikan masukan/input kepada para pemangku ke-

pentingan (stakeholders) atas program bantuan hukum khu-
susnya hasil verifikasi dan akreditasi OBH 2018-2018;

• Menyediakan/tersedianya data/informasi/temuan terkait 
program pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia untuk 
perbaikan/masukan program bantuan hukum di masa yang 
akan datang;

1 Soetandyo Wignjosoebroto, Ragam-Ragam Penelitian Hukum, di dalam Metode 
Peneltian Hukum: Konstelasi dan Refleksi Editor Sulistyowati Irianto & Shidarta, (Jakarta, 
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hal. 132.

2 H. Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian 
Tesis dan Disertasi, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada:2013), hal.20.
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• Menyediakan/tersedianya data/informasi/temuan evaluasi 
program efektifitas pelaksanaan bantuan hukum yang terse-
dia untuk publik;

Realitas sosial di dalam penelitian ini adalah efektifitas 
dan kepatuhan dalam implementasi norma-norma standar ban-
tuan hukum di dalam UU Bantuan Hukum dan Prinsip-Prinsip 
dan Pedoman-Pedoman Bantuan Hukum PBB di masyarakat. 
Khususnya bagaimana respon masyarakat dan para pemangku 
kepentingan yang relevan atas implementasi program bantuan 
hukum pemerintah (verifikasi dan akreditasi OBH 2018-2019). 
Sementara norma-norma adalah norma-norma standar bantu-
an hukum yang ada di dalam UU Bantuan Hukum dan Stan-
dar PBB tentang Pedoman-Pedoman dan Prinsip-Prinsip Ban-
tuan Hukum untuk OBH dan pemberian bantuan hukum se-
cara efektif. Kemudian berdasarkan hasil analisis akan didapat-
kan kesimpulan dan saran.

 b. Sumber Data
Data primer yaitu data/informasi yang diperoleh dari la-

pangan berdasarkan hasil jawaban atas pertanyaan penelitian, 
observasi lapangan dan lain-lain. Di dalam penelitian ini data 
primer adalah hasil jawaban atas pertanyaan penelitian dari res-
ponden dan observasi yaitu penerima bantuan hukum (kelom-
pok rentan dan miskin, OBH, Kantor Wilayah Kumham).
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Data sekunder adalah data tingkatan kedua yaitu laporan 
media, laporan masyarakat atas bantuan hukum, laporan instan-
si-instansi negara/pemerintah atas pelaksanaan bantuan hukum, 
hasil verifikasi dan akreditasi OBH. 

 c. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah di Provinsi Sumatera Barat, Su-

lawesi Selatan dan Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabo-
detabek). Dengan pertimbangan, ketiga lokasi tersebut mewaki-
li/representasi dari 3 region yang ada di Indonesia yaitu Indone-
sia bagian barat diwakili di Sumatera Barat (Padang), Indonesia 
Tengah diwakili di Jabodetabek, dan Indonesia Timur diwakili di 
Sulawesi Selatan (Makassar). Dari ketiga provinsi tersebut, akan 
dipilih Kabupaten/Kota/Kecamatan/Kelurahan yang layak se-
bagai populasi untuk pengambilan sampel penelitian ini.

 d. Sampel Penelitian;
Sampel adalah pihak-pihak baik perorangan maupun or-

ganisasi yang terlibat secara langsung di dalam pemberian bantu-
an hukum kepada masyarakat rentan dan/atau miskin, penerima 
bantuan hukum, membuat regulasi bantuan hukum di Provinsi, 
Kota/Kabupaten. Sampel penelitian akan diambil dari populasi 
penerima bantuan hukum, masyarakat rentan dana atau miskin, 
OBH di tiga provinsi tersebut dengan mempertimbangkan 
populasi di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan. 
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Penelitian kualitatif  ini tidak mensyaratkan persentase sampel 
dari jumlah populasi yang ada. Tetapi lebih menekankan kualitas 
sampel dari populasi yaitu masyarakat miskin dan atau rentan, 
dan OBH. 

 e. Teknik dan Analisis Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah peng-

umpulan data dengan interview mendalam (depth interview), obser-
vasi (pengamatan), kuesioner (daftar pertanyaan). Analisis da-
ta yang digunakan adalah kualitatif  yaitu menganalisis data-data 
dari hasil interview, observasi dan kuesioner, dengan mengguna-
kan pendekatan gabungan sosiologi hukum dan norma-norma 
standar bantuan hukum yang ada di dalam UU Bantuan Hu-
kum dan Prinsip-Prinsip dan Pedoman-Pedoman PBB tentang 
Bantuan Hukum di dalam sistem peradilan pidana, dan norma-
norma bantuan hukum lainnya yang relevan dengan penelitian 
ini. Kemudian data tersebut diproses melalui triangulasi yaitu Fo-
cus Group Discussion (FGD) dengan para pemangku kepentingan 
yang relevan dan kompeten dengan isu bantuan hukum, dengan 
tujuan untuk melakukan klarifikasi atas temuan-temuan dan in-
formasi yang tersedia, memberikan masukan atas subtansi hasil 
penelitian. Hasil dari FGD tersebut, akan dianalisis dan ditulis 
dalam laporan akhir untuk dipublikasikan. 
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D. Desain Penelitian 
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BAB II
PEMBAHASAN

II.1 Provinsi Sumatera Barat
A. Kondisi Geografis Sumatera Barat

Secara astronomis, Sumatera Barat terletak antara 00°54’, Lin-
tang Utara dan 30°30’, Lintang Selatan dan antara 98°036’-101°053’ 
Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa 
yang terletak pada garis lintang 00°. Sumatera Barat terletak di pesisir 
barat bagian tengah pulau Sumatera yang berbatasan langsung deng-
an Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi 
Bengkulu dan Samudera Indonesia dan mempunyai luas wilayah seki-
tar 42,2 ribu km2 yang terbagi kedalam 19 kabupaten/kota3. Adapun 
luas wilayah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kabupaten/kota 
adalah sebagai berikut: 

3 Badan Pusat Statistik, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2018, Badan Pusat 
Statistik, 2018, Padang, hlm. 7
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Tabel 1: Luas Wilayah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kabupaten/kota

No. Kabupaten/Kota Luas (KM2) Persentase

Kabupaten

1. Kep. Mentawai 6011,35 14,21

2. Pesisir Selatan 5792, 95 13,70

3. Solok 3738,00 8,84

4. Sijunjung 3130,80 7,40

5. Tanah Datar 1336,00 3,16

6. Padang Pariaman 1328,79 3,14

7. Agam 2232,30 5,28

8. Lima Puluh Kota 3354,30 7,93

9. Pasaman 3947,63 9,33

10. Solok Selatan 3346,20 7,91

11. Dharmasraya 2961,13 7,00

12. Pasaman Barat 3887,77 9,19

Kota

1. Padang 694,96 1,64

2. Solok 57,64 0,14

3. Sawahlunto 273,45 0,65

4. Padang Panjang 23,00 0,05

5. Bukittinggi 25,24 0,06

6. Payakumbuh 80,43 0,19

7. Pariaman 73,36 0,17

Sumber: BPS: Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2018

Dengan letak tersebut, menjadikan provinsi Sumatera Barat se-
bagai gerbang masuk wilayah barat Indonesia yang didukung oleh 
prasarana baik transportasi darat, laut dan udara yang memadai. 
Provinsi ini juga termasuk dalam pengembangan Kawasan Ekono-
mi Sub Regional (KESR) segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-
Thailand (IMT-GT). 
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B. Statistik Penduduk Miskin dan Indeks Pembangunan 
Manusia di Sumatera Barat

1. Persentase Kemiskinan
Tabel 2: Jumlah dan persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota di 
Sumatera Barat

No Kabupaten /Kota

Jumlah Penduduk 
Miskin (ribu orang)

Prosentase Pen-
duduk Miskin

2106 2017 2016 2017

Maret Maret Maret Maret

Kabupaten

1. Kep. Mentawai 13,09 12,95 15,12 14,67

2. Pesisir Selatan 35,86 35,35 7,92 7,79

3. Solok 34,06 33,33 9,32 9,06

4. Sijunjung 17,12 16,83 7,60 7,35

5. Tanah Datar 19,63 19,27 5,68 5,56

6. Padang Pariaman 36,34 34,70 8,91 8,46

7. Agam 37,55 36,57 7,83 7,59

8. Lima Puluh Kota 28,57 26,93 7,59 7,15

9. Pasaman 20,83 20,38 7,65 7,41

10. Solok Selatan 11,91 11,89 7,35 7,21

11. Dharmasraya 16,24 15,63 7,16 6,68

12. Pasaman Barat 30,76 30,85 7,40 7,26

Kota

1. Padang 42,56 43,75 4,68 4,74

2. Solok 2,59 2,50 3,86 3,66

3. Sawahlunto 1,34 1,23 2,21 2,01

4. Padang Panjang 3,47 3,22 6,75 6,17

5. Bukittinggi 6,81 6,75 5,48 5,35

6. Payakumbuh 8,35 7,722 6,46 5,88

7. Pariaman 4,47 4,49 5,23 5,20

Sumatera Barat 371,55 364,51 7,09 6,87

Sumber: BPS: Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2017
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2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat pada tahun 

2018 mencapai 71,73. Adapun Indeks Pembangunan Manusia menu-
rut kabupaten/kota di Sumatera Barat adalah sebagai berikut:
Tabel 3 : Indeks Pembangunan Manusia menurut kabupaten/kota di Sumatera 
Barat

No. Kabupaten/Kota Tahun 2018

Kabupaten

1. Kep. Mentawai 60,28

2. Pesisir Selatan 69,4

3. Solok 68,6

4. Sijunjung 66,97

5. Tanah Datar 71,25

6. Padang Pariaman 69,4

7. Agam 71,7

8. Lima Puluh Kota 69,4

9. Pasaman 65,6

10. Solok Selatan 68,45

11. Dharmasraya 70,86

12. Pasaman Barat 67,43

Kota

1. Padang 82,25

2. Solok 77,89

3. Sawahlunto 71,72

4. Padang Panjang 77,3

5. Bukittinggi 80,11

6. Payakumbuh 78,23

7. Pariaman 76,26

Sumatera Barat 71,73

Sumber: BPS: Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2018
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C. Jumlah OBH Terakreditasi, Tidak Terakreditasi dan 
Tidak Mau Mendaftar di Sumatera Barat

1. OBH Terakreditasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asa-
si Manusia Nomor M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018, terdapat 
8 OBH terakreditasi di Sumatera Barat dengan rincian 5 (lima) 
OBH yang mengikuti akreditasi ulang dan 3 (tiga) OBH baru 
yang lolos verifikasi dan akreditasi. Adapaun OBH-OBH terse-
but adalah:

No. Nama OBH Alamat Status 

1. Pusat Adokasi Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Indonesia 
Cabang Sumatera Barat 
(PAHAM Sumatera Barat)

Jl. Medan No. 7 Ulak Ka-
rang Selatan, Kota Padang

Akreditasi 
ulang

2. Yayasan Lembaga Bantuan 
Hukum Indonesia (YLBHI)  
Kantor LBH Padang

Jl. Pekan Baru No. 11 A 
Ulak Karang, Padang

Akreditasi 
ulang

3. Pos Bantuan Hukum Advokat 
Indonesia

Jl. Raya Koto KM. 5 No. 62 
Nagar Koto Baru

Akreditasi 
ulang

4. Perkumpulan Kantor Hukum 
Fiat Justitia

Jl. Bay Pass Simpang 
Polakuik Balai Baru No. 10 
Kec. Kuranji Kota Padang

Akreditasi 
ulang

5. Perhimpunan Bantuan Hukum 
Dan HAM Indonesia (PBHI) 
Wilayah Sumatera Barat

Jl. Belanti Barat VII No. 101 Akreditas 
ulang

6. Fiat Justitia Batusangkar Jl. Tuanku Imam Bonjol 
No. 50 Batusangkar

Baru 

7. Posbakumadin Solok Jl. Lingkar Utara Baru 

8. Posbakumadin Pasaman Barat Jl. Lintas Simpang Empat-
Manggopoh Km. 147 Pdg. 
Bace Camp Sungai Balai, 
Nagari VI Koto Selatan Ke-
camatan Kinali Kabupaten 
Pasaman Barat

Baru 

Sumber :
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2. OBH Tidak Terakreditasi
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di be-

berapa OBH baik terakreditasi, tidak lolos akreditasi, maupun 
yang tidak mau mengikuti akreditasi, terdapat 24 (OBH lama 5 
dan OBH baru 19) OBH yang mengikuti proses verifikasi dan 
akreditasi, namun yang berhasil teridentifikasi adalah sebanyak 
13 (tiga belas) OBH. Berikut adalah data OBH yang mengikuti 
verifikasi
a. OBH Lama

No. Nama OBH Jumlah 
Advokat Jumlah 

1. YLBHI Padang 6 7

2. Fiat Justitia 6 4

3. PBHI Wilayah Sumbar 15 6

4. Paham Cabang Sumbar 13 5

5. Posbakumadi Koto Baru 6 10

Sumber :

b. OBH Baru

No. Nama OBH Jumlah 
Advokat Jumlah 

1. Posakumadin cabang Pesisir Selatan 3 7

2. Posbakumadin Korwil Sumbar 2 4

3. LBH Yayasan Asanusa 2 3

4. Posbakumadin cabang Padang Pariaman 3 8

5. LBH Amanah 2 3

6. Kantor Hukum Martalena, S.H dan Rekan 4 5

7. Posbakumadin Payakumbuh 1 5

8. Posbakumadin cabang Padang 5 5

9. Posbakumadin cabang Dharmasraya 5 8

10. Fiat Justitia 50 Kota 1 3

11. Posbakumadin Pariaman 2 5
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12. LBH Angso Duo

13. LBH Carano

14. Fiat Justitia Batusangkar 1 3

15. Posbakumadin Solok 4 5

16. Posbakumadin Pasaman Barat 3 4

Sumber :

c. OBH tidak Lolos/Tidak Terakreditasi

No. Nama OBH Jumlah 
Advokat Jumlah 

1. Posakumadin cabang Pesisir Selatan 3 7

2. Posbakumadin Korwil Sumbar 2 4

3. LBH Yayasan Asanusa 2 3

4. Posbakumadin cabang Padang Pariaman 3 8

5. LBH Amanah 2 3

6. Kantor Hukum Martalena, S.H dan Rekan 4 5

7. Posbakumadin Payakumbuh 1 5

8. Posbakumadin cabang Padang 5 5

9. Posbakumadin cabang Dharmasraya 5 8

10. Fiat Justitia 50 Kota 1 3

11. Posbakumadin Pariaman 2 5

12. LBH Angso Duo

13. LBH Carano

Sumber :

3. OBH Tidak Mau Mendaftar
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di be-

berapa OBH terakreditasi, tidak terakreditasi, Kanwil Hukum 
dan HAM Sumbar, hanya ada satu OBH yang tidak mau mengi-
kuti/mendaftar proses verifikasi dan akreditasi di Sumatera Ba-
rat. OBH tersebut adalah Rumah Bantuan Hukum Padang
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D. Kondisi Kelompok Rentan di Sumatera Barat (Jumlah, 
Permasalahan Hukum dan Akses Ke OBH).

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia, menyebutkan: Setiap orang yang termasuk ke-
lompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan 
perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Kemudian 
di dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (3) bahwa yang termasuk ke dalam 
kelompok rentan adalah: orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, 
wanita hamil, dan penyandang cacat.  

1. Perempuan
Angka kekerasan terhadap perempuan di Sumatera Barat 

masih cukup tinggi. Nurani Perempuan mencatat kekerasan ter-
hadap perempuan rata-rata mencapai 80 hingga 100 kasus per-
tahunnya. Pada tahun 2013 ada 88 kasus kekerasan terhadap 
perempaun yang dilaporkan. 39 kasus kekerasan seksual dan 34 
kasus KDRT, 4 kasus perdagangan manusia, 4 kasus kriminal-
isasi perempuan, 2 kasus kekerasan oleh mantan suami dan 4 ka-
sus non kekerasan berbasis gender4. 

Tahun 2015 terdapat 85 kasus, 44 kasus kekerasan sek-
sual, 35 kasus KDRT, 4 kasus perdagangan manusia, 1 kasus ke-
kerasan dalam pacaran, dan 1 kasus non kekerasa berbasis gen-
der. Tahun 2016 terdapat 109 kasus, 54 kasus kekerasan sek-
sual, 43 kasus KDRT, 6 kasus perdanganga manusia, 2 kasus 
kekerasan calam pacaran, dan 4 kasus non kekerasan berbasis 
gender. Dan pada tahun 2017 terdapat 90 kasus. 46 diataranya 
adalah kasus merupakan kekerasan seksual5. Sedangkan pada ta-
hun 2018 kekerasan terhadap perempuan terjadi sebanyak 154 
kasus6.

4 Wawancara dengan ibu Meri Anggota Nurani Perempuan Kota Padang, tanggal 20 
Juni 2019

5 Ibid
6 Komnas Perempuan, Tergusurnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Poli-

tik Populisme: Catatan kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017, Komnas Perempuan, 
Jakarta, 2018, Hlm. 13
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2. Anak
Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi dengan 

tingkat kekerasan terhadap anak yang cukup tinggi. Berdasarkan 
catatan Lembaga Perlindungan Anak Sumbar, pada tahun 2014 
terdapat 58 laproan, tahun 2015 terdapat 117, tahun 2016 ter-
dapat 108, dan pada tahun 2017 terdapat 100 laporan. Selama 
melakukan penelitian, para responden dari berbagai OBH juga 
mengatakan bahwa perkara-perkara yang banyak disidangkan di 
Pengadilan di Sumatera Barat adalah perkara anak dan perkara 
narkotika.

3. Masyarakat Adat
Hampir keseluruhan wilayah di Sumbar merupak-

an wilayah kesatuan masyarakat adat Miangkabau. Dalam adat 
Minangkabau, disebutkan: indak sajangka tanah nan indak batu-
an, artinya setiap tanah yang ada di Sumbar pasti ada pemilik-
nya. Kepemilikan tanah di Minangkabau didominasi oleh mi-
lik komunal (Kaum). Terkait dengan hal itu, masyarakat adat di 
Minangkabau seringkali memiliki permasalahan hukum tanah. 
Banyak tanah masyarakat adat Minangkabau yang dirampas baik 
oleh pengusaha besar maupun pemerintah. Disamping itu ma-
syarakat adat Minangkabau juga seringkakali berhadapan deng-
an dengan pemerintah dan pengusaha besar ketika pengusa-
ha besar hendak mendirikan pabrik dan perkebunan. Keadaan 
demikian memaksa masyrakat hukum adat untuk berhadapan 
dengan hukum. 

4. Disabilitas
Dari jumlah penduduk Sumatera Barat 5.321.489, seba-

nyak 17.275 adalah penyandang disabilitas.
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E. Metodelogi Penelitian

Penelitian ini adalah metode pendekatan hukum empiris, se-
perti sudah dijelaskan di bagian metodelogi penelitian di atas.

1. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data 

primer yang diperoleh dari lapangan berdasarkan hasil jawaban 
atas pertanyaan penelitian, observasi lapangan dan lainnya yg di-
dapatkan dari penerima bantuan hukum (kelompok rentan dan 
miskin, OBH, dan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Suma-
tera Barat). Sedangkan data sekunder didapat dari laporan me-
dia, laporan masyarakat atas bantuan hukum, laporan instansi-
instansi negara/pemerintah atas pelaksanaan bantuan hukum, 
hasil verifikasi dan akreditasi OBH.

2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Tanah Da-

tar, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang dan Kota Solok, 
Provinsi Sumatera Barat.

3. Sampel Penelitian
Sampel dalam penelitian ini adalah OBH Terakreditasi, 

OBH Tidak Terakreditasi, Kanwil Hukum dan HAM Sumatera 
Barat, dan Kelompok Rentan.

4. Teknik dan Analisis Data
Analisis data yang digunakan adalah metode analisis 

kualitatif  yaitu menganalisis hasil interview, observasi dan kue-
sioner, dengan menggunakan pendekatan gabunangan sosiologi 
hukum dan norma-norma standar bantuan hukum yang ada di 
dalam UU Bantuan Hukum dan Prinsip-prinsip pada pedoman-
pedoman PBB tentang Bantuan Hukum di dalam sistem peradi-
lan pidana, dan norma-norma bantuan hukum lainnya yang rele-
van dengan penelitian ini. 
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F. PEMBAHASAN

Analisis Temuan-Temuan di Lapangan

PAHAM

PAHAM Sumatera Barat lulus verifikasi dan akreditas untuk 
pertama kali pada tahun 2013. Sementara kegiatan Bantuan Hukum 
telah lama dilaksanakan oleh PAHAM Sumatera Barat, yakni sejak ta-
hun 2001. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Bantuan Hukum 
dan juga adanya bantuan dana dari Pemerintah untuk pelaksanaan 
Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin, PAHAM merasa adanya 
goodwil pemerintah untuk memperhatikan masyarakat kurang mampu 
untuk mendapatkan akses Bantuan Hukum dan pelaksanaan Bantu-
an Hukum oleh OBH, kita tergerak untuk mengikuti proses verifikasi 
dan akreditasi tersebut. Adanya Dana Bantuan Hukum yang diang-
garkan oleh Pemerintah berarti memberikan kemudahan secara kepa-
da OBH-OBH untuk melaksanakan Bantuan Hukum. Dengan ada-
nya Dana Bantuan Hukum dari Pemerintah, kuantitas pencari keadi-
lan yang terbantu menjadi semakin meningkat.

Memang secara jujur kita juga mesti mengakui bahwa akses ke-
adilan bagi masyarakat miskin belum dapat terpenuhi. Ini disebab-
kan beberapa kendala: Pertama, tidak seluruh masyarakat mengeta-
hui keberadaan OBH. Kedua, OBH juga tidak memiliki kemampuan 
yang cukup (baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber 
daya lainnya) untuk mencapai seluruh masyarakat miskin di seluruh 
wilayah Provinsi Sumatera Barat. Kekurangan finansial, belum ada-
nya funding, menyebabkan OBH juga terbatas memberikan Bantuan 
Hukum sesuai keuangan yang dimiliki. Disamping itu keberadaan 
OBH yang selama ini terfokus berada di Ibukota Provinsi Sumatera 
Barat seringkali menyebabkan akses keadilan bagi masyarakat miskin 
tidak merata.

Meskipun Pemerintah telah memberikan dana bantuan hukum, 
PAHAM sendiri secara khususnya menilai bahwa akses bantuan hu-
kum tetap belum mencapai seluruh masyarakat miskin. PAHAM 
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sendiri mesti mempertimbangkan berbagai aspek dalam Pelaksanaan 
Bantuan, diantaranya: Besaran dana yang diberikan oleh Pemerintah 
dalam pelaksanaan bantuan hukum, luas wilayah Sumatera Barat, ja-
rak tempuh antara Domisili PAHAM dengan masyarakat miskin yang 
membutuhkan bantuan hukum, serta jumlah advokat yang dimiliki 
oleh PAHAM sendiri. 

Sebelum dilakukannya Verifikasi dan Akreditasi, Kanwil Hu-
kum dan HAM Sumatera Barat telah melakukan sosialisasi dan peng-
umuman terkait akan dilaksanakannya proses verifikasi dan akredi-
tasi. Pada tahun 2013 ketika pertama kali PAHAM mengikuti pro-
ses Verifikasi dan Akreditasi, PAHAM mendapatkan pengumuman 
yang disampaikan oleh Kanwil Hukum dan HAM sumber melalui 
koran. Artinya, pemberitahuan yang dilakukan oleh Kanwil Hukum 
dan HAM telah dilakukan secara transparan dan terbuka. Terkait de-
ngan teknis pengajuan Verifikasi dan Akreditasi ini, Kanwil Hukum 
dan HAM Sumatera Barataktif  untuk mengingatkan PAHAM terkait 
dengan kelengkapan persyaratan Akreditasi, baik melalui email, mau-
pun me-lalui telepon. Secara umum dapat dikatakan bahwa Kanwil 
Hukum dan HAM Sumatera Barat telah Pro-Aktif  untuk mendu-
kung tumbuh dan berkembangnya OBH-OBH terakreditasi di Su-
matera Barat. 

Adanya Dana Bantuan Hukum jika dilihat dari segi jumlahnya 
memang sangat kecil, namun memiliki dampak yang dapat dikatakan 
sangat baik bagi pencari keadilan. Dalam melaksanakan Bantuan Hu-
kum, PAHAM tidak lagi meminta biaya (transportasi dan konsum-
si) kepada pencari keadilan. Para pencari keadilan pun juga merasa 
dirinya diperhatikan oleh Pemerintah untuk mendapatkan hak-hak 
nya atas akses keadilan. Disamping itu jumlah pencari keadilan yang 
terbantu dengan adanya Dana Bantuan Hukum juga semakin me-
ningkat. 

Adanya Dana Bantuan Hukum memberikan dua dampak seka-
ligus, yakni dampak positif  dan dampak negatif. Dampak positifnya 
adalah meningkatnya akses bagi masyarakat miskin untuk mencari 
keadilan. Dengan dianggarkannya Dana Bantuan Hukum oleh Peme-
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rintah, para pencari keadilan memiliki akses untuk mendapatkan ja-
sa advokat untuk membantunya menyelesaikan permasalahan hukum 
yang dihadapinya. Di sisi lain, juga terdapat beberapa kasus bahwa 
advokat hanya mencari dana bantuan hukum saja dan kurang mem-
perhatikan kliennya (masyarakat miskin). Kadangkala dalam persi-
dangan ada juga advokat yang tidak datang untuk mendampingi kli-
ennya tersebut.

Secara umum, PAHAM sendiri menilai bahwa Dana Bantuan 
Hukum yang dianggarkan oleh Pemerintah belum mampu mendo-
rong penegakan hukum kearah yang lebih baik. Masih banyak dite-
mui masyarakat miskin penerima bantuan hukum mendapatkan dis-
paritas sikap dari penegak hukum baik itu polisi, jaksa, maupun ha-
kim. Terkadang penegak hukum malah mensugesti seorang tersangka 
(masyarakat miskin pencari keadilan) untuk tidak menggunakan jasa 
advokat, sebab jika menggunakan jasa advokat maka hukuman yang 
nantinya dijatuhkan oleh hakim akan lebih berat. Disamping itu ma-
syarakat miskin pencari keadilan juga terkendala dalam eksekusi putu-
san pengadilan, terlebih lagi jika kasus tersebut kasus perdata. 

Sistem reimbursement merupakan sistem pembayaran yang di-
lakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan (untuk sekarang telah 
dibagi per tahapan, yakni tahapan penyidikan dan tahapan persida-
ngan). Bagi PAHAM Sumatera Barat sendiri, dari satu sisi PAHAM 
Sumatera Barat menilai sistem reimbursement sangat bagus untuk dite-
rapkan, sebab dana yang digunakan untuk pelaksanaan Bantuan Hu-
kum tersebut adalah uang negara dan mesti dipertanggungjawabkan. 
Sistem reimbursement juga memberikan bukti nyata bahwa pekerjaan 
tersebut telah selesai dilaksanakan, bukan fiktif. Hal ini tidak hanya 
bagus bagi kelembagaan, tetapi juga bagi pribadi-pribadi advokat di 
dalam lembaga, sebab advokat tersebut disamping untuk mendapat-
kan feedback dari hasil pekerjaannya, juga mengajarkan advokat ten-
tang arti menjadi seorang advokat yang menjadi jembatan bagi pen-
cari keadilan. 

Pencairan dana bantuan hukum melalui sitem reimbursement se-
cara online sebenarnya bagi paham sendiri sebenarnya lebih memu-
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dahkan. Sistem ini memberikan kemudahan dalam hal pelaporan 
perkara. Demikian pula halnya dengan sistem bantuan hukum online. 
Hal ini ditujukan agar dalam pemberian bantuan hukum dan pelapo-
rannya terdapat kemudahan. 

Namun demikian, dalam proses pencairan Dana Bantuan Hu-
kum yang telah dilaporkan oleh PAHAM dan semua OBH terakre-
ditasi di Sumatera Barat tahun ini masih memiliki kendala. Untuk ka-
sus yang telah dilaporkan tahun 2018, terjadi miss communication ang-
garan. Pada tahun 2018, anggaran yang diberikan oleh Pemerintah 
telah di kapling-kapling per-tingkat tahapan, yakni: tingkatan penyi-
dikan dan tingkat persidangan. PAHAM Sumatera Barat sendiri pada 
pelaksanaan Bantuan Hukum lebih banyak melakukan pendamping-
an pada tahap persidangan dan kesemuanya itu telah diupload (di-
laporkan) dan pendampingan pada tahap persidangan tidak dilapor-
kan. Ternyata pagu Dana Bantuan Hukum untuk tahap persidangan 
telah habis namun Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat ma-
sih tetap menerima dan menyetujui pelaporan Bantuan Hukum pada 
tahap persidangan. Revisi Anggaran pada tingkatan Kanwil Hukum 
dan HAM Sumatera Barat telat dilakukan sehingga Dana Bantuan 
Hukum untuk tahapan persidangan pada tahun lalu tidak dapat di-
cairkan.

Pada awal penandatanganan kontrak antara PAHAM dengan 
Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat, PAHAM sudah menan-
yakan apakah Dana Bantuan Hukum tersebut dipersentasekan (di-
kapling) per tiap tahapan maupun per kasus (perdata, pidana, ataupun 
tata negara), dan Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat menyam-
paikan bahwa dana tersebut tidak dipersentasekan per tiap tahapan. 
Jawaban Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat yang menyebut-
kan tidak adanya pembedaan dana tersebut menjadikan OBH di Su-
matera Barat pada umumnya lebih banyak melaporkan pendampin-
gan pada tahapan persidangan. Dan pengkaplingan tersebut diketa-
hui oleh Kanwil Hukum dan HAM pada akhir tahun anggaran se-
hingga tidak dapat lagi dilakukan perubahan. Kendala lainnya yang 
menyebabkan terhutangnya Kanwil Hukum dan HAM Sumatera 
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Barat disebabkan bersamaannya periode pelaporan dengan periode 
Verifikasi dan Akreditasi yang menyebabkan aplikasi Bantuan Hu-
kum tertutup lebih lama, sehingga banyak OBH yang melaporkan 
kasus-kasus yang telah selesai.

Terkait dengan kelompok rentan yang tidak disebutkan di 
dalam UU Bantuan Hukum, menurut PAHAM sendiri mesti dima-
sukkan dengan persyaratan tertentu. Kesemuanya itu (miskin dan 
rentan) saling memiliki keterkaitan. Keterkaitan dimaksud, jikapun 
kelompok rentan dimasukkan ke dalam UU Bantuan Hukum, ma-
ka syarat utama yakni “masyarakat miskin” harus terpenuhi. Kemu-
dian syarat kedua, mesti ada kepastian di dalam UU Bantuan Hukum 
nantinya terkait dengan keberadaan masyarakat adat, khususnya di 
Sumatera Barat. Untuk Sumatera Barat sendiri, permasalahan hukum 
yang seringkali dihadapi oleh masyarakat adat adalah permasalahan 
berkaitan dengan tanah. Dengan anggaran Dana Bantuan Hukum 
yang tergolong minim, cukup mustahil untuk menyelesaikan satu 
perkara tanah masyarakat adat. Di lain sisi, dalam kesatuan masyara-
kat adat, tidak kesemuanya tergolong ke dalam masyarakat miskin, 
masih terdapat diantara kaum tersebut yang tergolong ke dalam ma-
syarakat dengan ekonomi mampu. Tentunya ini menimbulkan per-
masalahan lain terkait dengan penerbitan Surat Keterangan Tidak 
Mampu (SKTM). Jikapun dipaksakan untuk memasukkan masyara-
kat adat, maka mesti ada perubahan anggaran untuk bantuan hukum 
bagi pelaksanaan Bantuan Hukum bagi masyarakat adat dan mesti 
ada lex specialis bagi masyarakat hukum adat. 

Paham memiliki perspektif  terhadap kelompok rentan, dalam 
artian bahwasannya kelompok rentan memang harus dibantu. Na-
mun demikian, pemerintah mesti menyusun regulasi yang jelas ter-
hadap kelompok rentan tersebut di dalam UU Bantuan Hukum. Hal 
ini sebenarnya juga terkait dengan persyaratan untuk mendapatkan 
Bantuan Hukum. Dalam beberapa kasus ditemui kelompok rentan 
(Perempuan) korban kekerasan dalam rumah tangga yang sebelum-
nya memiliki ekonomi mampu. Juga Disabilitas dari keluarga mampu, 
tentunya akan lahir persoalan berikutnya jika UU Bantuan Hukum ti-
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dak mengatur secara jelas jika kelompok tersebut diberikan Bantuan 
Hukum.

Untuk mendapatkan bantuan hukum dari PAHAM, penca-
ri keadilan biasanya dapat terjadi dalam beberapa cara, yakni: men-
datangi langsung kantor PAHAM, melalui sosialisasi yang dilakukan 
oleh PAHAM, melalui telepon, dan juga mendatangi masyarakat se-
cara langsung, misalnya adanya pemberitahuan kepada PAHAM ada-
nya masyarakat miskin tersandung kasus hukum yang tidak memiliki 
keluarga, maka PAHAM akan akan mendatangi masyarakat tersebut 
secara langsung.

PAHAM sebelumnya sering melakukan penyuluhan hukum. 
Pendanaan penyuluhan tersebut pernah sesekali menggunakan Da-
na Bantuan Hukum non-litigasi, namun lebih sering menggunakan 
dana PAHAM sendiri. Hal ini disebabkan pelaporan Dana Bantu-
an Hukum non-litigasi lebih sulit dari pada pelaporan Dana Bantu-
an Hukum litigasi. Kelengkapan administrasi yang mesti dipenuhi 
kadangkala tidak terpenuhi, kadangkala meskipun persyaratan terse-
but telah lengkap, namun tetap dinyatakan kelengkapan administrasi 
tidak lengkap.

Kasus-kasus yang ditangani oleh PAHAM menggunakan dana 
bantuan hukum kebanyakan kasus-kasus pidana. Meskipun tidak me-
nolak kasus-kasus perdata dan TUN,  namun terlebih dahulu harus 
mempertimbangkan kondisi advokat yang ada di PAHAM. 

Para advokat paham, meskipun terseok-seok di dalam mem-
berikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak pernah memutus-
kan kuasa atau berhenti di tengah jalan untuk memberikan bantu-
an hukum. PAHAM selalu menekankan bahwa memberikan bantuan 
hukum kepada masyarakat bukan hanya tentang uang, tetapi lebih ke-
pada kemanusiaan. 

POSBAKUMADIN PASAMAN BARAT

 Alasan Posbakumadin Pasbar mengikuti verifikasi dan akre-
ditasi OBH, Pertama, banyaknya masyarakat yang tidak mampu, ter-
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utama kasus-kasus pidana, kasus-kasus perceraian, yang keseluru-
hannya bermuara ke Pengadilan, dan kebanyakan dari mereka yang 
mengalami permasalahan hukum tersebut tidak mampu (miskin) un-
tuk mengikuti proses hukum, membayar pengacara yang harganya lu-
mayan besar. Kedua, adanya aturan yuridis terkait adanya dana ban-
tuan hukum sebagai jalan/akses untuk memberikan bantuan hukum 
kepada masyarakat yang kurang mampu/miskin. Di Kabupaten Pa-
saman sendiri, sebagai perbandingan saja berdasarkan pengalaman 
dalam persidangan di Pengadilan, persentase masyarakat miskin yang 
mendapat bantuan hukum kira-kira berkisar di angka 30% (tiga pu-
luh persen)7. Sebab di Kabupaten Pasaman Barat jika diperhatikan 
perkembangan di Pengadilan, terkadang si tersangka/terdakwa tidak 
mengetahui bahwa ia telah melakukan pelanggaran hukum. Hal terse-
but seringkali terjadi pada kasus penyalahgunaan narkoba, yang no-
tabene merupakan kasus pelanggaran hukum tertinggi di Kabupaten 
Pasaman.

Sebelum mengikuti verifikasi dan akreditasi OBH, pertama un-
tuk verifikasi, Posbakumadin Pasaman Barat tidak mendapatkan pem-
beritahuan dari Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat. Tetapi 
pemberitahuan tersebut di dapat dari Induk Organisasi Posbakuma-
din Nasional di Jakarta. Setelah mendapat pemberitahuan dari Posba-
kumadin Nasional, kemudian Posbakumadin Pasaman Barat menga-
dakan peninjauan ke Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat. Un-
tuk pertemuan pertama OBH dengan Kanwil Hukum dan HAM Su-
matera Barat, Posbakumadin tidak diundang padahal dokumen veri-
fikasi OBH telah dikirimkan ke Kanwil Hukum dan HAM Sumatera 
Barat. Kembali pemberitahuan didapatkan oleh Posbakumadin Pasa-
man Barat dari Posbakumadin Nasional. Setelah diadakan pertemuan 
pertama, barulah Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat meng-
undang Posbakumadin Pasaman Barat untuk mengikuti pertemuan-
pertemuan selanjutnya. 

7 Angka ini berdasarkan kalkulasi pengalaman direktur Posbakumadin Pasaman Barat 
selama menjadi Advokat
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Dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, Kanwil Hukum dan 
HAM Sumatera Barat mensosialisasikan dan menjelaskan hal-hal 
yang berkaitan dengan proses verifikasi dan akreditasi OBH, baik itu 
persyaratan, tata cara dan prosedur pengajuan verifikasi dan akredi-
tasi OBH. 

Sekilas Posbakumadin melihat berdasarkan pengalaman te-
man-teman sejawat, Dana Bantuan Hukum yang dianggarkan oleh 
Pemerintah telah memberikan dampak yang baik bagi pencari keadi-
lan. Pencari keadilan yang dulunya tidak mampu untuk membayar 
pengacara untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum 
dan memperjuangkan haknya, dengan adanya Dana Bantuan Hukum 
dari Pemerintah pencari keadilan pun dapat mengajukan permoho-
nan Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada OBH terakreditasi. 

Perkembangan OBH di daerah dengan adanya Dana Bantu-
an Hukum, untuk Provinsi Sumatera Barat sebenarnya belum begitu 
mengembirakan, sebab dari 19 Kabupaten/kota yang ada, baru 2 Ko-
ta dan 2 Kabupaten yang memiliki OBH terakreditasi.

Jumlah Dana Bantuan Hukum yang dianggarkan oleh Pemer-
intah jika dibandingkan dengan luas wilayah Pasaman Barat secara 
khususnya, dan Sumatera Barat secara umumnya dinilai belumlah la-
yak. Hal ini disebabkan panjang proses hukum yang mesti ditempuh 
oleh pencari keadilan. Luas wilayah, jarak tempuh ke wilayah pencari 
keadilan, pendampingan di berbagai tingkat, sampai dengan Pengadi-
lan, membutuhkan biaya yang cukup besar, apalagi jika diadakan si-
dang ditempat (untuk perkara perdata).

Sebagai OBH yang baru terakreditasi, sejauh ini kasus-kasus 
yang ditangani oleh Posbakumadin Pasaman Barat adalah kasus-ka-
sus Pidana. Kedepanya Posbakumadin Pasaman Barat tidak akan me-
nutup akses bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan hu-
kum dalam perkara perdata dan TUN dikarenakan memberikan ban-
tuan hukum bagi masyarakat tidak mampu tidak harus disandarkan 
pada besaran anggaran yang diberikan oleh negara, tetapi lebih kepa-
da tanggungjawab moral seorang advokat.
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Sistem reimbursement, dari pengamatan Posbakumadin terhadap 
OBH terakreditasi dinilai cukup menyulitkan. Kesulitan tersebut ter-
letak pada pencairan alokasi dana. Pada saat perkara sudah selesai di-
laporkan namun Dana Bantuan Hukum tidak dapat dicairkan. 

Dana Bantuan Hukum meskipun telah diangarkan oleh Peme-
rintah namun pada prakteknya belum mampu memberikan akses ke-
adilan bagi seluruh masyarakat. Jika dikalkulasikan kembali, maka 
jumlahnya hanya berkisar di angka 30%. Hal ini disebabkan luasnya 
wilayah Sumatera Barat dan kurangnya OBH terakreditasi, kurangnya 
advokat pada OBH terakreditasi, serta rendahnya Dana Bantuan Hu-
kum yang dianggarkan oleh Pemerintah.

Untuk meningkatkan angka akses keadilan bagi masyarakat, 
maka pemerintah mesti melakukan beberapa langkah aktif, dianta-
ranya: mendata secara baik jumlah masyarakat miskin/tidak mampu. 

Kelompok rentan sebaiknya dimasukkan ke dalam UU Ban-
tuan Hukum dengan syarat tertentu, sebab kadang-kadang proses 
hukum yang dijalani butuh biaya, sementara kebanyakan kelompok 
rentan tidak memiliki biaya. 

Posbakumadin Pasaman Barat pada dasarnya tidak membe-
da-bedakan pencari keadilan, baik itu anak, disabilitas, maupun ma-
syarakat hukum adat. Sepanjang kelompok tersebut meminta bantu-
an hukum atau ada laporan kepada Posbakumadin agar mendampingi 
kelompok-kelompok tersebut, maka Posbakumadin Pasaman Barat 
akan memberikan bantuan hukum.

Dikarenakan Posbakumadin Pasbar baru terakreditasi Untuk 
mengakses Bantuan Hukum dari Posbakumadin Pasaman Barat, Pos-
bakumadin Pasaman melakukan sosialisasi tentang bantuan hukum 
dan dana bantuan hukum yang dapat diakses di Posbakumadin Pas-
bar dalam berbagai pertemuan Komite Sekolah. Disamping itu Pos-
bakumadin Pasbar dalam waktu dekat akan mengunjungi beberapa 
penegak hukum seperti Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan 
untuk mencari masyarakat miskin yang mengalami kasus hukum.

Selama menjadi OBH Terakreditasi, Posbakumadin tidak per-
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nah memutus Kuasa atau memutuskan untuk berhenti memberi ban-
tuan hukum kepada masyarakat yang sedang didampingi.

PERKUMPULAN KANTOR HUKUM FIAT JUSTITIA

Alasan Fiat Justitia mengikuti verifikasi dan akreditasi OBH 
adalah ingin mewujudkan keadilan yang merata melalui bantuan hu-
kum bagi seluruh masyarakat. Sepanjang perjalanan Fiat Justitia dalam 
menangani perkara, jika ada masyarakat miskin yang ingin mendapat-
kan bantuan hukum, Fiat Justitia selalu memberikan bantuan hukum. 
Fiat Justitia tidak mengunjungi tahanan-tahanan, jika terdapat lapo-
ran-laporan dari masyarakat, dan jika masyarakat tersebut bersedia 
didampingi melalui bantuan hukum di dalam proses penyidikan di 
Kepolisian sampai dengan sidang di Pengadilan. Kasus-kasus yang 
ditangani oleh Fiat Justitia adalah kasus-kasus pidana, perdata, dan 
juga TUN. Tetapi sejauh ini kasus yang paling banyak ditangani oleh 
Fiat Justitia yang menggunakan dana bantuan hukum BPHN adalah 
kasus-kasus pidana.

Terkait dengan masalah dana bantuan hukum, pada intinya sa-
ngat kurang, namun sampai hari ini pemberian bantuan hukum kepa-
da masyarakat miskin bukan hanya tentang dana, namun lebih kepa-
da pembangunan OBH-OBH dan advokat yang berada di dalamnya 
agar memiliki jiwa sosial dan sukarela dalam rangka mendampingi ma-
syarakat miskin untuk mencapai putusan yang benar-benar berkeadi-
lan. Pada intinya, ada atau tanpa dana bantuan hukum pun proses 
pemberian bantuan hukum akan tetap dilaksanakan oleh Fiat Justitia.

Fiat Justitia diberitahukan oleh Kanwil Hukum dan HAM Su-
matera Barat tentang proses verifikasi dan akreditasi OBH melalui 
Email, telepon, Whatsapp, dan kemudian juga melalui pengumuman 
di internet. 

Pelaksanaan bantuan hukum yang didanai oleh negara me-
lalui Dana Bantuan Hukum pada dasarnya meskipun belum dapat 
dikatakan 100% persen berhasil, namun sejauh ini telah memberi-
kan dampak yang sangat baik bagi masyarakat pencari keadilan. Pene- 
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gakan hukum yang selama ini kita kenal taham ke bawah dikarenakan 
ketidakberdayaan masyarakat miskin pencari keadilan, menjadi lebih 
baik setelah adanya dana bantuan hukum. Hal ini dikarenakan sela-
ma proses peradilan pencari keadilan sudah didampingi oleh advo-
kat untuk memperjuangkan hak-haknya untuk mendapatkan keadi-
lan. Fiat Justitia juga mengamati terjadi peningkatan jumlah masyara-
kat pencari keadilan yang terbantu dengan adanya dana bantuan hu-
kum. Dengan adanya dana bantuan hukum yang dianggarkan oleh 
negara, secara umum telah memacu bertumbuh kembangnya OBH 
di Daerah meskipun dalam proses verifikasi dan akreditasi pada ta-
hun 2018 lalu hanya 3 (tiga) OBH di Sumatera Barat yang berha-
sil lolos. Harapannya, tiap-tiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera 
Barat hendaknya memiliki OBH terakreditasi. Hal ini ditujukan un-
tuk memperluas dan mempermudah akses keadilan bagi masyarakat 
pencari keadilan. 

Melihat luas wilayah Sumatera Barat, dana Rp. 72.000.000,- yang 
dianggarkan oleh negara belum dapat dikatakan layak. Jika dikalkula-
sikan, 1 (satu) perkara dibiayai sebesar Rp. 5.000.000,- yang dibagi ke 
dalam 2 (dua) tahapan, yakni tahapan penyidikan di kepolisian sebe-
sar Rp. 2.000.000,- dan pada tahap persidangan Rp. 5.000.000,- maka 
selama 1 (satu) tahun Fiat Justitia hanya dapat membantu masyarakat 
miskin sebanyak lebih kurang 14 (empat belas) kasus saja. Hal ini jika 
dibandingkan dengan banyaknya masyarakat pencari keadilan di Su-
matera Barat tentunya sangat tidak seimbang. Terlebih lagi jika pagu 
anggaran Rp.5.000.000,- dikalkulasikan lagi dengan biaya-biaya yang 
dibutuhkan untuk 1 (satu) perkara, maka dana tersebut seringkali ti-
dak cukup. Fiat Justitia tahun ini telah menjalin kerjasama dengan 
Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Jika dilihat luas Kabupaten Pasa-
man dengan luas wilayah yang cukup luas, jarak tempuh dan letak 
Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sementara perkara-perkara yang 
terjadi banyak di Nagari Ujung Gading, Air Bangis, Ranah Patahan. 
Kondisi topografi wilayah tersebut sangat sulit untuk dijangkau, Apa-
lagi di Sikilang Air Bangis. Jika air laut pasang maka transportasi ke 
daerah tersebut otomatis terputus. Kondisi-kondisi demikian sangat 
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menyulitkan baik pencari keadilan maupun Fiat Justitia untuk me-
ngunjungi pencari keadilan, baik untuk proses pengurusan adminis-
trasi bantuan hukum, maupun untuk pendampingan. 

Sekaitan dengan sistem reimbursement dalam pembayaran dana 
bantuan hukum, Fiat Justitia sendiri memandang bahwa sistem terse-
but cukup baik. Meskipun sistem ini membuat advokat dan OBH ha-
rus menanggulangi terlebih dahulu dana bantuan hukum, ini menjadi 
baik bagi peningkatan tanggungjawab seorang advokat, karena mem-
berikan bantuan hukum sudah menjadi tanggung jawab baginya yang 
telah diatur di dalam UU Advokat. Disamping itu jika dana bantuan 
hukum dibayarkan dimuka, maka akan timbul potensi kecurangan-
kecurangan yang dilakukan oleh advokat.  

Fiat Justitia berpandangan bahwasannya, apakah seseorang 
tersebut kelompok rentan atau tidak, Fiat Justitia memberikan ban-
tuan hukum secara universal, tidak memandang kelompok-kelom-
pok tertentu. Jika ia pantas dibantu sesuai dengan UU No. 16 Tahun 
2011, maka Fiat berkewajiban untuk membantunya. 

Untuk mengakses OBH Fiat Justitia, biasanya dilakukan me-
lalui sosialisasi yang dilakukan melalui kerjasama Bantuan Hukum 
dengan Nagari/Desa. Kemudian masyarakat bisa datang langsung 
untuk meminta bantuan hukum, serta Fiat Justitia mendatangi ma-
syarakat secara langsung.

PBHI

Pada tahun 2013 PBHI telah lolos verifikasi dan akreditasi. 
Setelah keluarnya UU Bantuan Hukum dan pemerintah mengang-
garkan Dana Bantuan hukum, PBHI sebagai salah satu OBH di Su-
matera Barat berfikir bahwa dalam rangka membantu memperjuang-
kan hak-hak masyarakat pencari keadilan tentu diperlukan biaya un-
tuk mendukung kerja-kerja bantuan hukum. Adanya peluang untuk 
mendapatkan anggaran dana bantuan hukum menjadi penting, teru-
tama bagi pencari keadilan dan OBH.

Sebelum dilaksanakannya verifikasi dan akreditasi Kanwil Hu-
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kum dan HAM Sumatera Barat telah memberikan informasi melalui 
group Whatsapp yang sebelumnya telah dibentuk. Group Whatsapp 
tersebut berisikan seluruh OBH terakreditasi di Sumatera Barat. Ke-
mudian juga terdapat pemberitahuan yang dikirimkan melalui E-mail 
PBHI. Disamping itu Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat juga 
memberikan bimbingan-bimbingan terkait tata cara pengajuan verifi-
kasi dan akreditas OBH melalui pertemuan dengan OBH-OBH yang 
ada di Sumatera Barat.

Dampak Dana Bankum bagi Pencari Keadilan sebenarnya ti-
dak begitu maksimal, sebab dana yang dianggarkan sangat terbatas. 
Di dalam kontrak yang telah ditanda tangani, plafon dana yang dise-
diakan untuk bantuan hukum litigasi hanya sebesar Rp. 70.000.000,- 
(tujuh puluh juta rupiah). Satu perkara dapat dipergunakan sebesar 
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Jadi dengan plafon yang disediakan 
hanya dapat memberikan bantuan hukum litigasi sebanyak 14 perka-
ra. Sementara jumlah pencari keadilan yang datang ke PBHI dalam 
satu tahun lebih dari 25.

Meskipun terdapat peningkatan jumlah pencari keadilan yang 
terbantu setelah adanya dana bantuan hukum, namun tetap dana ban-
kum belum menyentuh seluruh masyarakat pencari keadilan di Su-
matera Barat, sebab jumlah anggaran dana bankum tidak sebanding 
dengan jumlah masyarakat pencari keadilan serta luas wilayah Suma-
tera Barat. Jika lokasi penerima bantuan hukum berada di luar Kota 
Padang, dana bankum tersebut tidak akan mencukupi bahkan sangat 
kurang. Jauhnya lokasi penerima bantuan hukum menjadikan biaya 
transportasi dan akomodasi untuk mendampingi penerima bantuan 
hukum menjadi meningkat berkali-kali lipat, apalagi jika mereka ting-
gal di daerah terluar dan terpencil. Terlebih lagi jika perkara yang di-
tangani adalah perkara perdata. Seringkali pencari keadilan tidak me-
miliki biaya untuk pendaftaran perkara yang biayanya lumayan besar 
bagi masyarakat miskin atau tidak mampu. 

Perkembangan OBH di Sumatera Barat setelah adanya dana 
bankum dinilai cukup baik. Dari sebelumnya hanya 5 (lima) OBH 
yang terdaftar sekarang telah ada 8 (delapan) OBH terdaftar. Perkem-
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bangan ini cukup bagus dalam rangka pemerataan akses bantuan hu-
kum di seluruh wilayah Sumatera Barat. 

Sistem Reimbursement yang sekarang telah dirubah (sebelumnya 
tidak dibagi per-tahapan penyidikan dan persidangan) menjadi pen-
cairan dana pada tiap tahapan (penyidikan di Kepolisian dan sidang 
di Pengadilan) masih dianggap menyulitkan. Sebab kadangkala advo-
kat-advokat yang mendampingi pencari keadilan untuk memberikan 
bantuan hukum tidak memiliki biaya. PBHI pun terkadang tidak me-
miliki dana yang cukup untuk menanggulangi biaya-biaya yang timbul 
dari pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi pencari keadilan. 

UU Bantuan hukum mestinya tidak hanya mencantumkan 
“Masyarakat miskin” sebagai penerima bantuan hukum, tetapi juga 
kelompok-kelompok rentan dengan persyaratan-persyaratan terten-
tu. 

PBHI secara terperinci tidak mencantumkan perspektif  terha-
dap kelompok rentan. Tetapi dalam PBHI tetap memberikan ban-
tuan hukum terhadap kelompok rentan. PBHI sendiri juga memiliki 
kriteria-kriteria kasus pencari keadilan untuk dapat diberikan bantuan 
hukum. Kriteria-kriteria tersebut diantaranya: tidak kasus pelangga-
ran HAM, kasus korupsi dan pelanggaran asusila oleh orang dewasa.

Untuk mengakses bantuan hukum di PBHI, masyarakat dapat 
langsung mendatangi kantor PBHI di Padang. Setelah calon pener-
ima bantuan hukum berkonsultasi dengan advokat PBHI, selanjut-
nya kasus calon penerima bantuan hukum tersebut dimusyawarahkan 
apakah kasus calon penerima bantuan hukum tersebut tidak melang-
gar kriteria-kriteria yang telah ditetapkan untuk mendapat bantuan 
hukum. Setelah paling lama 3 (tiga) hari setelah calon penerima ban-
tuan hukum berkonsultasi dengan PBHI, maka PBHI menyampai-
kan kepada calon perima bantuan hukum apakah ia dapat atau tidak 
dapat menerima bantuan hukum. Selain itu PBHI juga mendatangi 
masyarakat pencari keadilan, namun terbatas pada kasus-kasus yang 
dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun pemerintah, seperti 
kasus penembakan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Sektor 
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Kinali pada tahun 2006 lalu. Disamping itu bagi masyarakat pencari 
keadilan yang menjadi korban pelanggaran HAM dan berkonsultasi 
ke Komnas HAM Sumatera Barat biasanya direkomendasikan untuk 
mendapatkan bantuan hukum dari PBHI.

Kasus-kasus yang ditangani oleh PBHI dengan menggunakan 
dana bantuan hukum BPHN paling banyak adalah perkara pidana. 
PBHI juga pernah menggunakan dana bantuan hukum untuk kegi-
atan sosialisasi hukum. Sosialisasi hukum yang dilakukan termasuk ke 
dalam dana bantuan hukum non-litigasi.

Sejauh ini advokat PBHI tidak pernah memutuskan kuasa atau 
berhenti memberikan bantuan hukum ketika proses hukum sedang 
berjalan. Namun dalam beberapa kejadian terdapat advokat PBHI 
yang hampir memutuskan surat kuasa dikarenakan kekurangan biaya 
untuk mendampingi penerima bantuan hukum. 

LBH PADANG

Sebelumnya LBH Padang telah mengikuti dan lolos verifikasi 
BPHN pada tahun 2013 dan mendapatkan akreditasi C. LBH Padang 
sebenarnya lebih kepada akreditasi ulang untuk penyesuaian dari ta-
hun 2013 untuk tahun 2019.Semangat LBH Padang mengikuti verifi-
kasi dan akreditas OBH adalah untuk memperluas akses bantuan hu-
kum bagi masyarakat miskin khsusunya di Sumatera Barat, mening-
katkan kapasitas paralegal yang dimiliki oleh LBH Padang, memper-
luas akses bantuan hukum melalui perekrutan mahasiswa hukum. 
Dalam proses pemberian bantuan hukum, mahasiswa hukum bebe-
rapa kali diikutkan oleh LBH Padang dalam pertemuan/diskusi un-
tuk membahas suatu kasus dan magang. Disamping itu LBH Padang 
juga mengadakan perluasan akses bantuan hukum melalui pelatihan-
pelatihan bagi mahasiswa di Fakultas Hukum pada beberapa Uni-
versitas di Sumatera Barat, serta mengajak mahasiswa untuk terlibat 
langsung turun ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat serta 
belajar advokasi secara langsung.

Sebelum diadakan verifikasi dan akreditasi Kanwil Hukum dan 
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HAM Sumatera Barat meberikan informasi/pemberitahuan melalui 
group whatsapp (WA) OBH se-Sumatera Barat. Melalui group terse-
but Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat memberikan petunjuk 
teknis terkait dengan proses verifikasi dan akreditasi. Namun Kanwil 
Hukum dan HAM Sumatera Barat tidak pernah mengadakan atau 
mengundang LBH Padang untuk mengikuti penyuluhan langsung 
terkait dengan verifikasi dan akreditas OBH. Sebagai OBH yang su-
dah lama berdiri dan sudah terakreditasi, LBH Padang juga tidak per-
nah diikutkan dalam kegiatan verifikasi dan akreditasi OBH. Kan-
wil Hukum dan HAM Sumatera Barat hanya merujuk OBH-OBH 
baru yang hendak mengikuti proses verifikasi dan akreditasi ke LBH 
Padang untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana teknis pengajuan, 
persyaratan, dan proses pengajuan verifikasi dan akreditas OBH.

Dampak adanya dana bantuan hukum sejauh ini cukup bagus, 
hanya saja jika kita lihat di UU Bantuan Hukum dan dana bantuan 
hukum seringkali hanya dipermudah untuk pelaku, sedangkan yang 
mestinya mendapatkan perhatian lebih adalah korban, misalnya kor-
ban perkosaan, KDRT dan sebagainya. Meski sebenarnya untuk ko-
rban ini lebih ke dalam proses non-litigasi (pendampingan di luar 
pengadilan), namun seringkali dipersulit dan tidak terkoneksi dengan 
baik antara penegak hukum. Permasalahannya pada lain sisi adalah 
besaran dana bantuan hukum untuk proses non-litigasi sangat kecil 
sekali. Untuk satu kali pendampingan hanya diberikan Rp. 100.000,- 
Kemudian seringkali Kanwil Hukum dan HAM meminta yang tidak 
mau diberikan oleh Kepolisian seperti hasil visum. Semestinya Kan-
wil Hukum dan HAM Sumatera Barat berkoordinasi dengan Kepoli-
sian agar keperluan data-data yang diperlukan terkait pendampingan 
saksi dan korban bisa didapatkan dengan mudah. Selanjutnya UU 
Bantuan Hukum juga belum mengakomodir terkait kelompok ren-
tan seperti disabilitas, perempuan dan anak yang memiliki kebutuhan 
khusus yang juga menyebabkan cara pendampingan kasusnya harus 
berbeda yakni dengan cara pendampingan melalui advokasi (non-liti-
gasi). Karena perkembangan dan kedayagunaan dana bantuan hukum 
jadi kurang masive. Dana bantuan hukum bagi pencari keadilan tidak 
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terbagi secara merata karena negara hanya menyediakan dana bantu-
an hukum bagi pelaku, tetapi tidak bagi korban.

Terkait dengan perkembangan OBH di Sumatera Barat, LBH 
lebih melihat kearah kualitas dari pada OBH itu sendiri. Jika orien-
tasinya hanya untuk menghabiskan dana bantuan hukum, maka ini 
akan menjadi mudah dengan membentuk OBH sebanyak mungkin, 
tetapi apakah kita lebih mementingkan kuantitas ataukah kualitas. Pa-
da saat pertemuan dengan Kanwil Hukum dan HAM memang ba-
nyak OBH yang mengeluhkan soal dana bantuan hukum yang dinilai 
terlalu kecil. Tetapi LBH sendiri menilai bahwa OBH tidak boleh ter-
lalu mengharapkan dana, jika orientasi OBH hanya profit oriented, ten-
tunya tidak lagi menjadi legal aid. 

Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat sendiri masih mi-
nim melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan hukum 
oleh OBH, masih banyak ditemui OBH-OBH yang kadang-kadang 
masih meminta pembayaran dari pencari keadilan. Disamping itu 
sistem informasi Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat juga ma-
sih belum jelas. Seringkali pemberitahuan-pemberitahuan dilakukan 
melalui lisan, tidak melalui surat menyurat.

Perlu juga diperhatikan bersama dalam pelaksanaan verifika-
si dan akreditasi OBH agar tidak jika sembarang melakukan verifi-
kasi dan akreditasi OBH yang nantinya tidak akan berdampak pada 
peningkatan kualitas pemberian bantuan hukum. Seringkali di dalam 
persidangan ditemui advokat penerima bantuan hukum tidak seperti 
seorang advokat. Kejadian-kejadian yang sering ditemui adalah: advo-
kat penerima bantuan hukum malas membuat eksepsi, dalam sidang 
pidana jika hendak melakukan pledoi seringkali pledoinya disampai-
kan secara lisan. Yang paling parahnya advokat penerima bantuan hu-
kum tidak hadir dalam pemeriksaan di Kepolisian, dan cuma hadir 
untuk menandatangni Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saja. Secara 
substansi kualitas pembelaan oleh advokat terhadap penerima ban-
tuan hukum sangat rendah sekali. Hal ini juga disebabkan tidak adan-
ya Standar Minimum Layanan Bantuan Hukum yang diberikan oleh 
negara baik untuk perkara pidana, perdata dan tata negara. 
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Salah satu visi yang diusung oleh LBH Padang adalah melin-
dungi kelompok rentan. Bentuk pelaksanaan konkrit dari pada visi 
ini adalah dengan penolakan mendampingi tersangka-tersangka ka-
sus diskriminasi terhadap disabilitas, KDRT, perkosaan, pelecehan 
seksual. 

Dana bantuan hukum yang dianggarkan oleh pemerintah se-
benarnya belum layak. Karena jika dilihat jarak tempuh dari Kota 
Padang ke Kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat terbilang cu-
kup jauh. Seringkali dana yang dianggarkan oleh pemerintah hanya cu-
kup untuk biaya transportasi saja. Namun demikian bagi LBH Padang 
sendiri jika kasus tersebut sesuai dengan ideologi LBH Padang maka 
LBH Padang akan tetapa melanjutkan pendampingan kasus tersebut 
dengan dana lembaga. Terlebih lagi sistem reimbursement juga memi-
liki kendala lain di pada saat proses pencaiaran. Pada tahun 2017 yang 
lalu Kanwil Hukum dan HAM terhutang sebanyak Rp. 200.000.000,- 
kepada LBH Padang. Saat itu perjanjian kerjasama ditandatangani 
pada bulan Juni. Sebelumnya tidak disebutkan besaran pagu angga-
ran dana bantuan hukum untuk LBH Padang, sehingga LBH Padang 
melaporkan perkara yang sudah ditangani hingga dananya menca-
pai Rp. 300.000.000,-. Tetapi pada saat pencairan LBH Padang hanya 
mendapatkan Rp. 35.000.000,- pada saat dikonfirmasikan ke Kanwil 
Hukum dan HAM Sumatera Barat, dikatakannya bahwa besaran yang 
belum diterima oleh LBH Padang tidak dapat dibayarkan. 

Terkait dengan tidak dapat dibayarkannya Dana Bantuan Hu-
kum sesuai dengan perkara yang dilaporkan, menurut keterangan 
Bapak Nursyaid dari Kanwil Hukum dan HAM Sumbar bahwa pa-
da saat pelaporan perkara oleh OBH-OBH termasuk salah satu-nya 
LBH Padang, pencairan dananya belum di bagi-bagi per-tahapan (pe-
nyidikan dan pengadilan). Kebanyakan OBH hanya melaporkan/
mengklaim tahapan persidangan, sementara tahapan tahap penyidi-
kan, tahapan banding, tahapan kasasi dan tahapan PK tidak dilapor-
kan/diklaim oleh OBH. Namun setelah tahun anggaran berjalan ter-
jadi perubahan metode pencairan dana Bantuan Hukum, yakni dibagi 
per-tahapan (penyidikan dan persidangan). Kelalaian Kanwil Hukum 



37P E M B A H A S A N

dan HAM Sumatera Barat adalah lupa untuk merevisi anggaran dan 
pada akhirnya dana bantuan hukum yang telah dianggarkan sebelum-
nya tidak dipergunakan secara maksimal dan harus dikembalikan ke-
pada negara.

Kelompok rentan mesti dimasukkan ke dalam UU Bantuan 
Hukum, karena korban yang seringkali muncul dari kelompok rentan 
sangat membutuhkan akses keadilan, seperti korban perkosaan butuh 
pemulihan, pemeriksaan psikolog dan lain sebagainya. Namun ten-
tu harus ada indikator-indikator tertentu yang mesti ditetapkan bagi 
kelompok rentan untuk dapat menerima bantuan hukum. Indikator 
tersebut bagi LBH Padang sendiri menilai tidak hanya memandang 
miskin secara ekonomi, tetapi juga miskin terhadap akses sosial buda-
ya, miskin terhadap politik, dan miskin terhadap akses pengetahuan.

Mekanisme pemberian bantuan hukum di LBH Padang dilaku-
kan melalui dua cara, yakni: melalui konsultasi langsung, yaitu penca-
ri keadilan datang ke kantor LBH Padang untuk berkonsultasi dan 
mengajukan permohonan bantuan hukum. Kemudian atas inisiatif  
LBH Padang sendiri untuk mengunjungi pencari keadilan tersebut. 
Biasanya atas inisitif  ini terhadap kasus-kasus yang diketahui oleh 
LBH Padang melalui jaringan-jaringannya, melalui masyarakat atau 
pengaduan dan jika harus dilakukan investigasi terlebih dahulu maka 
LBH Padang akan turun langusng untuk menginvestigasi, kemudian 
akan diadakan rapat apakah kasus tersebut layak untuk didampingi 
dan apakah tersedia advokat yang bisa mendampingi kasus tersebut.

LBH Padang sebelumnya sering melakukan sosialisasi/pe-
nyuluhan terkait dengan hukum. Namun dalam selama ini LBH 
Padang jarang atau bahkan dapat dikatakan tidak pernah melapork-
an/mengklaim dana bantuan hukum non-litigasi sosialisasi/penyulu-
han hukum. Hal ini disebabkan rumitnya persyaratan administrasi 
pelaporan sosialisasi bantuan hukum ke BPHN.

Kasus-kasus yang ditangani oleh LBH Padang mengguna-kan 
bantuan hukum adalah kasus pidana, perdata dan TUN. Namun yang 
paling banyak adalah kasus pidana. Untuk kasus pidana ini, LBH 
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Padang juga menetapkan persyaratan, yakni: bukan tersangka korupsi 
dan bukan tersangka tindak pidana asusila.

Secara kelembagaan LBH Padang tidak pernah memutus surat 
kuasa atau berhenti memberikan bantuan hukum ketika proses hu-
kum sedang berjalan kepada pencari keadilan. Namun LBH Padang 
pernah tersendat dalam memberikan bantuan hukum, hal ini dikare-
nakan banyaknya pencari keadilan yang datang untuk meminta ban-
tuan hukum sementara advokat yang dimiliki oleh LBH Padang ma-
sih sedikit.

FIAT JUSTITIA BATUSANGKAR

Dasar Fiat Justitia Batusangkar mengikuti proses verifikasi dan 
akreditasi OBH adalah untuk mewujudkan keadilan yang merata ba-
gi seluruh masyarakat. Dari jumlah masyarakat sekitar 350 ribu ji-
wa, hanya sebagian kecil saja yang mendapat pelayanan dan bantuan 
hukum secara layak. Dari 200 kasus pidana pada tahun 2018, ham-
pir 60% adalah masyarakat miskin dengan kasus narkoba yang nota-
bene adalah kasus terbesar di Sumatera Barat. Seringkali dalam pro-
ses penegakan hukum terjadi disparitas sikap dari penegak hukum 
terhadap masyarakat miskin. Kadangkala penegak hukum menggu-
nakan berbagai cara untuk membuat seorang tersangka untuk men-
gakui perbuatannya tersebut, bahkan tidak jarang terjadi kekerasan 
fisik. Hal ini tentu saja bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang pada dasarnya memberikan perlindungan hak asasi 
meskipun bagi seorang tersangka maupun terdakwa. Ditambah lagi 
OBH yang aktif  di Kabupaten Tanah Datar jumlahnya tidak sebera-
pa sehingga akses keadilan bagi masyarakat tersebut tidak terpenuhi 
secara maksimal.

Sebelum mengikuti proses verifikasi dan akreditasi OBH, Kan-
wil Hukum dan HAM Sumatera Barat telah memberikan pengumu-
man melalui media sosial, group WA, email, serta melakukan sosial-
isasi terkait teknis pengajuan verifikasi dan akreditasi OBH. Melalui 
sosialisasi ini Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat berharap 
tiap-tiap kabupaten/kota di Sumatera Barat memiliki OBH terakre-
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ditasi. Namun pada kenyataannya dari 24 OBH yang mengikuti pro-
ses verifikasi dan akreditasi hanya 3 OBH saja yang lolos.

Adanya dana bantuan hukum dari pemerintah setidaknya 
memberikan semangat tersendiri bagi advokat untuk menegakkan 
hukum, adanya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat miskin 
oleh negara.

Melihat luas wilayah Kabupaten Tanah Datar, jumlah angga-
ran dana bantuan hukum tergolong sangat tidak layak. Pemerintah 
mestinya melihat kondisi geegrafi daerah, jumlah penduduk, tingkat 
kemiskinan penduduk, tingkat kriminalitas agar nantinya pemberian 
bantuan hukum yang didanai oleh negara dapat dilaksanakan secara 
maksimal dan merata bagi seluruh masyarakat. Termasuk dana non-
litigasi juga mesti dikaji ulang besarannya. Bagi pencari keadilan dana 
bantuan hukum memberikan dampak yang cukup baik. Masyarakat 
miskin sangat terbantu dengan adanya dana bantuan hukum dalam 
memperjiuangkan hak-haknya atas keadilan. Ini terlihat dari pening-
katan jumlah pencari keadilan yang mengajukan permohonan ban-
tuan hukum ke Fiat Justitia Batusangkar. Bagi perkembangan OBH 
di daerah semestinya adanya dana bantuan hukum dapat menum-
buhkembangkan semangat tersendiri untuk mengikuti verifikasi dan 
akreditasi. Namun pada kenyataannya di kabupaten Tanah Datar ti-
dak demikian. Seperti LKBH IAIN Batusangkar semakin hari malah 
keberadaannya semakin meredup dan tidak menunjukkan peningka-
tan pemberian konsultasi dan bantuan hukum terhadap pencari ke-
adilan. 

Sebagai OBH yang baru lolos proses verifikasi dan akredita-
si, Fiat Justitia Batusangkar tidak dapat memastikan apakah nantinya 
sistem reimbursement ini akan menyulitkan atau memudahkan. Namun 
pada saat sosialisasi yang diadakan oleh Kanwil Hukum dan HAM 
Sumatera Barat, Fiat Justitia Batusangkar mendapat gambaran bahwa 
sistem reimbursement ini cukup bagi dikarenakan menggunakan sistem 
online (SIDBANKUM) dan dapat dipantau secara terus menerus.
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 Hadirnya dana bantuan hukum yang disarlurkan kepada OBH 
terakreditasi pada dasarnya cukup memberikan jalan/akses bagi pen-
cari keadilan untuk dapat memperjuangkan hak-haknya. Namun ji-
ka dibandingkan antara luas wilayah, kondisi geografis, kondisi sosial 
budaya, jumlah penduduk miskin, jumlah pelanggaran yang terjadi, 
dengan jumlah dana yang dianggarkan tentunya akses tersebut belum 
dapat dinikmati oleh masyarakat secara merata. Akses tersebut hanya 
akan dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat miskin yang domisili-
nya berada tidak terlalu jauh dari OBH-OBH terakreditasi. Sementa-
ra masyarakat miskin yang tinggal di daerah terluar dan terpencil ti-
dak akan mendapatkan akses bantuan hukum tersebut. 

UU Bantuan Hukum seharusnya menetapkan secara implisit 
kelompok rentan sebagai penerima bantuan hukum. Hal ini dikare-
nakan kelompok rentan seringkali terseret di dalam perkara-perka-
ra hukum. Baik sebagai tersangka/terdakwa maupun sebagai korban. 
Namun demikian hal ini tentu mesti diiringi dengan persyratan-per-
syaratan tertentu disamping persyaratan utamanya adalah tergolong 
kedalam masyarakat miskin yang dibuktikan dengan Surat Keteran-
gan Tidak Mampu (SKTM). 

Terkait dengan kelompok rentan ini, Fiat Justitia Batusangkar 
tidak memiliki perspektif  khusus, tetapi Fiat Justitia Batusangkar ti-
dak pernah membedakan dan tidak pernah menolak siapa saja yang 
memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan hukum. Baik itu 
perempuan, masyarakat adat, anak maupun kelompok disabilitas. 

Untuk mengakses bantuan hukum dari Fiat Justitia Batusang-
kar biasanya pencari keadilan mendapatkan informasi dari Pengadi-
lan bahwa untuk mereka yang membutuhkan jasa advokat atau bagi 
mereka yang diancam hukuman diatas 5 (lima) tahun penjara dapat 
menghubungi Fiat Justitia Batusangkar. Selain itu pencari keadilan ju-
ga mendatangi kantor Fiat Justitia Batusangkar tanpa rekomendasi 
dari Pengadilan. Kemudian Fiat Justitia Batusangkar juga mendatangi 
masyarakat untuk memberikan sosialisasi dan pengenalan Fiat Justitia 
Batusangkar sebagai OBH pemberi bantuan hukum kepada masyara-
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kat. Dikarenakan Fiat Justitia Batusangkar merupakan OBH yang ba-
ru terakreditasi, sosialisasi yang sebelumnya dilakukan hanya meng-
gunakan dana lembaga saja. 

Semenjak lolos menjadi OBH terakreditasi advokat Fiat Justitia 
Batusangkar belum pernah memutuskan surat kuasa atau memutus-
kan berhenti memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan 
hukum ketika proses hukum sedang berjalan. 

POSBAKUMADIN SOLOK

Posbakumadin Solok melihat banyak kehidupan masyara-
kat Kota Solok yang harus di bantu. Dalam memenuhi kebutuhan 
hidupnya, terkadang masyarakat mesti melakukan pelanggaran hu-
kum (adanya unsur keterpaksaaan), terkadang masyarakat melakukan 
pelanggaran dikarenakan kekhilafan. Dalam bidang hukum perdata, 
terdapat hal-hal yang memaksa mereka untuk masuk ke dalam ra-
nah hukum meskipun pada dasarnya mereka tidak menginginkan hal 
tersebut. Sebagai contohnya dalam perkara tanah. Kebanyakan ma-
syarakat di Sumatera Barat pada umumnya tidak memiliki sertifikat 
hak milik atas bidang tanah yang benar-benar dimilikinya. Ketiadaan 
sertifikat hak milik ini dalam kondisi dewasa ini seringkali diklaim 
oleh pihak lain bahwa tersebut adalah miliknya. Hal inilah yang me-
nyebabkan masyarakat terpaksa masuk ke ranah hukum dalam rangka 
memperjuangkan haknya. Berangkat dari hal-hal demikianlah Posba-
kumadin Solok tergerak untuk mengikuti proses verifikasi dan akre-
ditasi dalam rangka mendukung kerja-kerja bantuan hukum yang se-
belumnya juga telah dijalankan demi usaha mewujudkan akses keadi-
lan yang merata bagi seluruh masyarakat. 

Sebelum mengikuti proses verifikasi dan akreditas, Posbaku-
madin Solok telah diberitahukan oleh Kanwil Hukum dan HAM Su-
matera Barat melalui Group WA bahwasannya akan diadakan veri-
fikasi dan akreditasi OBH. Selain itu Kanwil Hukum dan HAM Su-
matera Barat juga memberikan bimbingan dan petunjuk terkait per-
syaratan yang mesti dilengkapi maupun tata cara pengajuan verifikasi 
dan akreditas OBH.
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Posbakumadin Solok sebagai OBH menilai bahwa dana ban-
tuan hukum yang dianggarkan oleh Pemerintah dinilai kurang layak. 
Untuk satu kasus dana bantuan hukum dianggarkan Rp. 5.000.000,- 
sementara untuk kasus di luar kasus pidana tidak dipisahkan oleh UU 
Bantuan Hukum, seperti kasus perdata. Dalam praktek kasus per-
data, untuk sekali sidang saja dan pendaftaran biaya perkara sudah 
memakan dana yang lumayan besar. Belum lagi pemberian bantuan 
hukum juga mencakup wilayah Provinsi, artinya tidak terbatas pada 
wilayah kota saja. Dengan luas wilayah yang begitu besar, sementara 
kebutuhan untuk pemberian bantuan hukum memakan biaya yang 
cukup besar, tentunya dana yang dianggarkan sangat tidak layak. 
Untuk sistem reimbursement, Posbakumadin juga dapat memberi-
kan pendapat apakah nantinya akan menyulitkan atau memudahkan 
karena Posbakumadin belum pernah mengklaim dan menerima pem-
bayaran atas putusan kasus yang sudah inkracht dari Kanwil Hukum 
dan HAM Sumatera Barat. 

Adanya dana bantuan hukum yang dianggarkan oleh pemerin-
tah telah membuka akses/jalan bagi pencari keadilan. Namun jika di-
katakan bahwa dengan adanya dana bantuan hukum telah memberi-
kan keadilan bagi seluruh masyarakat juga belum tepat. Hal ini di-
karenakan jumlah dana yang dianggarkan terbilang sangat kecil yak-
ni Rp. 72.000.000,- untuk kasus litigasi dan sekitar Rp. 10.000.000,- 
untuk kasus non-litigasi tidak sebanding dengan jumlah masyarakat 
miskin yang membutuhkan bantuan hukum. Tentunya jumlah dana 
tersebut tidak akan mampu untuk mengcover kebutuhan hukum ma-
syarakat miskin. 

Ketentuan penerima bantuan hukum adalah “masyarakat 
miskin” seperti tercantum di dalam UU Bantuan Hukum pada dasar- 
nya telah mencakup kelompok-kelompok rentan. Masyarakat miskin 
yang dicantumkan di dalam UU Bantuan Hukum merupakan syarat 
yang mesti dipenuhi dengan dilengkapi Surat Keterangan Tidak 
Mampu. Jika kelompok rentan ingin mendapatkan bantuan hukum 
maka mereka mesti memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh UU 
Bantuan Hukum, yakni tergolong sebagai masyarakat miskin dan di-
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buktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu.
Bagi Posbakumadin Solok pada dasarnya tidak menetapkan 

perspektif  tertentu dalam memberikan bantuan hukum, namun pa-
da dasarnya tidak ada pembedaan apakah dia disabilitas, perempu-
an, anak maupun masyarakat adat. Jelas bagi siapa saja yang ingin 
mendapatkan bantuan hukum tetap mesti memenuhi persyaratan 
yang telah ditetapkan Peraturan Perundang-undangan. 

Disebabkan Posbakumadin Solok merupakan OBH yang baru 
terakreditasi, maka untuk mengakses bantuan hukum oleh pencari 
keadilan, Posbakumadin melakukan berbagai sosialisasi dan penge-
nalan Posbakumdin Solok kepada masyarakat yang dibiayai oleh dana 
Posbakumadin Solok sendiri. Disamping itu dalam rangka pelaksa-
naan sosialisasi ini Posbakumadin Solok selalu menghadirkan pembi-
cara sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat setempat. Setelah 
mengadakan sosialisasi tersebut, kemudian bagi masyarakat yang 
membutuhkan bantuan hukum mendatangi langsung kantor Posba-
kumadin Solok.

Posbakumadin Solok merupakan OBH yang baru lolos verifi-
kasi dan akreditasi OBH. Sejauh ini kasus-kasus yang telah ditangani 
menggunakan dana BPHN adalah kasus-kasus pidana. 

Posbakumadin Solok selama ini belum pernah memutuskan 
surat kuasa maupun berhenti mendampingi penerima bantuan hu-
kum di tengah proses hukum sedang berjalan, sebab kerja bantuan 
hukum adalah kerja sosial kemanusiaan yang mesti dipertahankan. 
Sebelum menjadi OBH terakreditasi pun Posbakumadin Solok telah 
melakukan pemberian bantuan hukum dengan biaya sendiri. 

KANWIL HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT

Sebelum melakukan proses verifikasi dan akreditasi, Kan-
wil Hukum dan HAM Sumatera Barat telah memberikan pengumu-
man dan informasi terkait akan dilaksanakannya proses verifikasi 
dan akreditasi OBH yang disampaikan melalui Radion, Group What-
sapp. Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat melakukan sosial-
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isasi di kabupaten/kota melalui bagian hukum di Kota Padang Pan-
jang mengundang semua Kabag Hukum Kabupaten/Kota dengan 
tujuan agar Kabag Hukum Kabupaten/Kota memberikan informasi 
secara detail dan terperinci kepada OBH-OBH yang ada di daerah 
masing-masing. Dan bagi OBH-OBH yang sudah terakreditasi diki-
rimkan undangan untuk mengikuti sosialisasi tersebut. Sebelumnya 
juga pernah diadakan sosialisasi dengan narasumber langusng dari 
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Sosialisasi yang 
disampaikan menekankan kepada acuan-acuan, persyaratan dan tek-
nis pelaksanaan verifikasi oleh Kanwil Hukum dan HAM Sumatera 
Barat. 

Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat dalam pelaksanaan 
proses verifikasi telah membuka peluang bagi seluruh stakeholder yang 
disebutkan di dalam Peraturan Perundang-undangan untuk ikut ber-
partisipasi di dalam proses verifikasi OBH di Sumatera Barat. Namun 
kenyataannya minat stakeholder yang diharapkan tidak terlalu tinggi 
untuk berpartisipasi dalam proses verifikasi OBH sehingga hanya be-
berapa saja yang mendaftar. Kabupaten Agam dan Universitas Eka-
sakti merupakan dua Stakeholder yang mengikusertakan perwakilan-
nya untuk berpartisipasi dalam proses verifikasi OBH di Kanwil Hu-
kum dan HAM Sumatera Barat. 

Pelaksanaan verifikasi dan akreditasi yang dilakukan oleh Kan-
wil Hukum dan HAM Sumatera Barat menghadapi beberapa tanta-
ngan, diantaranya adalah pada saat verifikasi administrasi. Praktek di 
lapangan Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat menemui bah-
wa kantor OBH tersebut tidak layak, alamatnya seringkali tidak jelas 
dan susah ditemukan, tidak memiliki fasilitas umum, bahkan ada ju-
ga kantor OBH yang dibuat sebagai kantor sementara yang dituju-
kan hanya untuk mengikuti proses verifikasi dan akreditasi OBH sa-
ja. Selain itu juga ditemui data-data yang disampaikan kepada Kanwil 
Hukum dan HAM Sumatera Barat tidak benar seperti Surat Ketera-
ngan Tidak Mampu (SKTM) yang ketika di cek ternyata SKTM terse-
but adalah fiktif. Disamping itu perkara-perkara yang diajukan oleh 
OBH-OBH untuk mengikuti proses verifikasi dan akreditasi adalah 
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perkara-perkara pribadi yang telah incraht bukan atas nama OBH 
dan hanya dicantolkan saja ke OBH yang mengikuti proses verifi-
kasi dan akreditasi. Persoalan lain yang paling banyak ditemui oleh 
Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat yang mengakibatkan ba-
nyaknya OBH di Sumatera Barat yang tidak lolos verifikasi dan akre-
ditasi adalah banyaknya advokat yang namanya tercantum pada lebih 
dari satu OBH. Padahal untuk advokat OBH, jika dia telah tergabung 
di dalam suatu OBH, maka ia tidak diperbolehkan lagi untuk ber-
gabung dengan OBH yang lainnya.

Sebagai perpanjangan tangan dari BPHN, Kanwil Hukum dan 
HAM Sumatera Barat memiliki kerjasama yang kuat dengan BPHN. 
Kerjasama dimaksud diantaranya adalah penyelenggaraan verifikasi 
OBH di wilayah Provinsi, keikutsertaan BPHN dalam sosialisasi-sosi 
alisasi yang diadakan oleh Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat. 

Anggaran dana bantuan hukum yang dibayarkan melalui sistem 
reimbursement pada Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat di-
lakukan melalui proses, yakni: Setelah selesai berperkara dan terdapat 
bukti-bukti, selanjutnya bukti-bukti tersebut diupload sendiri oleh 
OBH bersangkutan ke Sidbankum secara online. Setelah OBH men-
gupload data-data dan bukti-bukti pada Sidbankum, Kanwil Hukum 
dan HAM Sumatera Barat melakukan verifikasi dan mencocokkan 
data-data tersebut. Jika Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat 
kurang yakin dengan data-data dan bukti-bukti yang diupload oleh 
OBH, maka Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat melakukan 
koordinasi dengan BPHN. Setelah proses verifikasi data-data dan 
bukti-bukti selesai dilakukan, maka data-data dan bukti-bukti tersebut 
di print dan diserahkan kepada Tim Khusus yang terdiri dari Kanwil 
Hukum dan HAM Sumatera Barat dan Bagian Hukum Pemerintah 
Daerah yang bertugas memeriksa kembali dan menandatangni data-
data dan bukti-bukti tersebut. Setelah itu barulah diserahkan ke ba-
gian keuangan. Bagian keuangan setelah menerima berkas tersebut 
kemudian melakukan pengecekkan dan pencocokan kembali jumlah 
dana pada OBH bersangkutan, setelah itu barulah dana bantuan hu-
kum dicairkan ke rekening OBH.



46 LAPORAN PENELITIAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI ORGANISASI BANTUAN HUKUM 2019

Setelah OBH yang mengikuti verifikasi dan akreditasi, Kanwil 
Hukum dan HAM Sumbar tidak lagi memberikan petunjuk-petunjuk 
ataupun sosialisasi mengenai sidbankum, sebab ini sudah disosialisa-
sikan ketika pertemuan sebelum proses verifikasi dan akreditasi di-
mulai. 

Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat setelah mencairkan 
dana bantuan hukum juga melakukan pengecekan ke penerima ban-
tuan hukum di Lembaga Pemasyarakatan apakah benar orang terse-
but benar-benar didampingi oleh OBH bersangkutan. Kemudian 
penerima bantuan hukum juga diberikan angkt yang isinya diantaran-
ya berkaitan dengan pelayanan OBH kepada penerima bantuan hu-
kum, dan kepuasan penerima bantuan hukum. 

Terkait dengan kebenaran Surat Keterangan Tidak Mampu 
yang disampaikan dalam bukti perkara yang diupload oleh OBH ke 
Sidbankum, Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat tidak pernah 
melakukan pengecekan langsung ke lapangan apakah orang terse-
but benar-benar tergolong ke dalam masyarakat miskin, apakah surat 
tersebut dikeluarkan tanpa adanya unsur-unsur KKN dan sebagainya. 
Hal tersebut tidak dilakukan karena tugas dari pada Kanwil Hukum 
dan HAM Sumatera Barat beserta BPHN dan Negara adalah untuk 
memberikan bantuan hukum kepada masyarakat sebesar-besarnya.  
Bahkan Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM RI dan 
Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat ingin membantu masyara-
kat itu dengan jalan yang lebih mudah. Jika masyarakat tersebut ti-
dak memiliki SKTM ia dapat menggunakan kartu Bantuan Langsung 
Tunai (BLT), kartu KIS, dan bahkan jika penerima bantuan hukum 
tersebut tidak memiliki identitas sama sekali OBH boleh menelurusi 
domisilinya dan meminta surat keterangan tentang penerima bantuan 
hukum tersebut, atau jika ia ditahan boleh dimintakan surat ketera-
ngan penahanan kepada kepala LP. 

Proses pencairan dana bantuan hukum di Kanwil Hukum dan 
HAM Sumatera Barat memiliki beberapa kendala, yakni: Pertama, 
pembagian dana bantuan hukum yang dibagi ke dalam tahapan-taha-
pan, yakni tahap penyidikan, tahap persidangan, tahap banding, ta-
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hap kasasi dan tahap PK. Selama ini yang menjadi kendala bagi Kan-
wil Hukum dan HAM Sumatera Barat adalah kebanyakan OBH han-
ya melaporkan/mengklaim tahapan persidangan, sementara tahapan 
tahap penyidikan, tahapan banding, tahapan kasasi dan tahapan PK 
tidak dilaporkan/diklaim oleh OBH. Kelalaian Kanwil Hukum dan 
HAM Sumatera Barat adalah lupa untuk merevisi anggara dan pada 
akhirnya dana bantuan hukum yang telah dianggarkan sebelumnya 
tidak dipergunakan secara maksimal dan harus dikembalikan kepa-
da negara. Kedua, OBH-OBH sering menumpuk pelaporan perkara 
agar nantinya dapat dicairkan secara bersamaan. Hal ini menyebab-
kan server Sidbankum menjadi error. Biasanya hal demikian terjadi 
pada saat menjelang lebaran. Padahal sebelumnya sudah disampaikan 
oleh Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat jika ada perkara yang 
sudah putus (inkracht) meskipun hanya 1 (satu) maka laporkan ter-
lebih dahulu agar nanti server Sidbankum tidak error yang pada akh-
irnya menyebabkan keterlambatan pencairan dana bantuan hukum. 
Ketiga, pengurusan SKTM seringkali dilakukan setelah perkara telah 
di putus oleh hakim. Hal ini juga menimbulkan kerancuan adminis-
trasi. Kebanyakan advokat beralasan tidak sempat mengurus SKTM 
di a-wal perkara karena mendampingi penerima bantuan hukum.

Dalam rangka menjaga kualitas OBH-OBH di Sumatera Barat, 
Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat melakukan capacity buliding 
dalam bentuk Bimbingan Teknis (Bimtek) yang berkoordinasi deng-
an aparat penegak hukum dan dilakukan secara berkelanjutan setiap 
tahunnya. Bahkan tidak hanya untuk OBH saja, Kanwil Hukum dan 
HAM Sumatera Barat juga melakukan capacity buliding terhadap Para-
legal untuk kenagarian8 seperti di Kabupaten Pasaman. Capacituy bu-
liding  ini sangat penting untuk dilakukan agar nantinya dalam pelak-
sanaan penegakan hukum tidak terjadi benturan antara penegak hu-
kum denga OBH. Melalui Capacity Buliding diupayakan penyamaan 
persepsi dalam pelaksanaan bantuan hukum dan penegakan hukum 
oleh penegak hukum.

8 Nagari adalah sebutan lain dari desa yang khusus digunakan di Wilayah Minangkabau
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Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat sejauh ini belum 
memiliki informasi statistik di tingkat provinsi terkait kebutuhan ban-
tuan hukum. Hal ini menyebabkan Kanwil Hukum dan HAM Suma-
tera Barat kekurangan data tentang kebutuhan bantuan hukum di Su-
matera Barat. Hal ini juga mengakibatkan tidak tersedianya data dan 
informasi terkait kasus-kasus pidana, perdata, dan tata usaha negara 
dimana tidak ada advokat yang mendampingi kasus-kasus tersebut. 

RUMAH BANTUAN HUKUM PADANG

Rumah Bantuan Hukum (RBH) Padang berdiri pada tahun bu-
lan Desember tahun 2014. Sampai sejauh ini, RBH Padang belum 
mengambil sikap untuk mengikuti proses verifikasi dan akreditasi 
OBH. Namun bukan berarti RBH Padang tidak melakukan kegiatan-
kegiatan bantuan hukum. 

Verifikasi dan Akreditasi OBH pada pada dasarnya meru-
pakan jalan bagi OBH-OBH penyelenggara bantuan hukum un-
tuk mendapatkan dana bantuan hukum dalam menjalankan kegia-
tan bantuan hukum. Alasan RBH Padang belum mengambil sikap 
untuk mengikuti proses verifikasi dan akreditasi OBH dikarenakan 
cara pandang yang berbeda dalam pemberian bantuan hukum. RBH 
Padang sendiri berpandangan bahwa untuk memberikan akses bantu-
an hukum, tidak semua OBH harus terdaftar di Kementerian Hukum 
dan HAM.  Tanpa terdaftar/terverifikasi di Kementerian Hukum dan 
HAM, RBH Padang tetap menyediakan akses bantuan hukum bagi 
masyarakat pencari keadilan baik individu maupun kelompok. Hal ini 
didasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (1) yang menyebutkan: Ad-
vokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada 
pencari keadilan yang tidak mampu. 

Sejauh ini, RBH Padang telah memberikan bantuan hukum 
bagi pencari keadilan baik untuk perkara Pidana, Perdata, dan Tata 
Negara. Salah satunya kasus Iwan Mulyadi korban penembakan oleh 
anggota Kepolisian Pasaman yang mengalami kelumpuhan total pa-
da tahun 2006 silam. Semenjak terbentuknya, RBH Padang dan be-
berapa OBH lainnya seperti PBHI selalu mendorong dan memper-
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juangkan keadilan bagi Iwan Mulyadi yang akhirnya terpenuhi pada 
tahun 2018 silam.  

Dana Bantuan Hukum merupakan dana negara yang oleh Peng-
guna Anggaran mesti dipertanggungjawabkan. Pengguna Anggaran 
disini adalah Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian OBH se-
laku pemberi bantuan hukum yang didanai oleh dana negara juga ha-
rus mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut. Pengang-
garan dana bantuan hukum sangat terkait dengan distribusi keadilan 
bagi masyarakat pencari keadilan. Pertanggungjawaban dana bantuan 
hukum merupakan bentuk jaminan kepada negara bahwa penerima 
manfaat (pencari keadilan) dana bantuan hukum benar-benar mera-
sakan kehadiran dana bantuan hukum. Persoalan sulit atau tidak su-
litnya pertanggungjawaban dana bantuan hukum yang diberikan oleh 
negara sebenarnya tergantung bagaimana kita menggunakan dan 
melaporkan dana tersebut. RBH Padang sendiri memandang bahwa 
pertanggungjawaban tersebut bisa menjadi sulit dan bisa juga men-
jadi tidak sulit. Mengapa demikian? Sebab sulit atau tidak sulitnya ini 
akan berkaitan dengan kebenaran data perkara yang dilaporkan dan 
kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh OBH untuk 
memverifikasi data perkara dan pengajuan laporan perkara tersebut. 
Jika pelaporan yang dilakukan oleh OBH sesuai dengan standar dan 
prosedur yang telah ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan 
tentunya pertanggungjawabannya tidak akan menjadi sulit.

Selama ini RBH Padang selalu mendapatkan informasi tentang 
proses verifikasi dan akreditasi OBH yang akan dilakukan. Informasi 
tersebut diterima oleh RBH Padang OBH-OBH yang umumnya ber-
domisili di Kota Padang dan dari Kanwil Hukum dan HAM Sumbar. 
RBH Padang juga sempat diundang sebanyak 2 (dua) kali oleh Kan-
wil Hukum dan HAM Sumbar untuk mengikuti sosialisasi verifikasi 
dan akreditasi OBH. 

RBH Padang di awal pendiriannya, baik di akta pendirian mau-
pun di Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangganya tidak menetap-
kan alasan khusus untuk tidak mengikuti proses verifikasi dan akre-
ditasi OBH/RBH 
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RBH Padang melihat persoalan lain disamping persoalan dana 
bantuan hukum, yakni ketentuan pemberian bantuan hukum yang 
diatur di dalam KUHAP, UU Advokat, dan UU Bantuan Hukum. Ji-
ka mengacu pada UU Advokat, UU ini teknis mengatur bagaimana 
struktur keadvokatan tersebut. Jika melihat ke KUHAP, maka ini ter-
kait dengan sistem peradilan pidana. 

Terkait dengan hal tersebut, RBH Padang melihat perlunya 
ada penyederhanaan. Konteks negara hukum memang konsekuen-
si logisnya peraturan perundang-undangan menjadi penting. Namun 
terlepas dari itu, negara kita seolah-olah diterjemahkan menjadi ne-
gara perundang-undangan. Hal ini dapat kita analisis dengan mem-
perhatikan ketiga peraturan perundang-undangan di atas yang meng-
atur hal yang sama. Apakah tidak lebih sederhanan apabila bantuan 
hukum tersebut fokus pada satu titik. Artinya, pengaturan bantuan 
hukum tersebut difokuskan pada satu peraturan saja. Demikian juga 
dengan pendanaannya. 

Jika kita melihat pendanaan bantuan hukum, dari segi peruntu-
kannya ada pro bono, ada cuma-cuma, dan ada legal aid juga. Terkait 
dengan sumber pendaannya, ada pendanaan dari BPHN, ada penda-
naan dari Pemda Provinsi, ada Pendanaan dari Pemda Kabupaten/
Kota, dan ada pula pendanaan dari Mahkamah Agung melalui Pos-
bakumadin di Pengadilan-Pengadilan di bawah Mahakamah Agung.  

Dengan banyaknya pendaan yang diatur di dalam berbagai per-
aturan perundang-undangan, sebenarnya menjadi sangat baik dalam 
rangka membuka akses keadilan seluas-luasnya bagi masyarakat. Na-
mun RBH Padang melihat adanya potensi permasalahan. Tidak tertu-
tup kemungkinan bahwa yang digugat di Pengadilan adalah perbuatan 
melawan hukum oleh penguasa. Misalnya penggusuran lahan untuk 
kepentingan umum yang tidak diselesaikan ganti kerugiannya oleh 
Pemerintah Daerah. Ganti kerugian dalam pembebasan tanah terse-
but terkait dengan hak-hak masyarakat. Dan jika terdapat masyara-
kat tidak mampu yang hak ganti kerugiannya tidak dibayarkan oleh 
Pemda tentunya akan menggunakan dana bantuan hukum. Katakan-
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lah masyarakat tersebut adalah warga kota Padang, dan mengguna-
kan dana bantuan hukum dari Pemda kota Padang. Bisa saja lurah 
tidak mau mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Mampu, atau bisa 
saja Pemerintah Daerah tidak mau mencairkan dana bantuan hukum 
tersebut.

Untuk mengatasi potensi permasalahan tersebut mesti ada ke-
bijakan yang dapat memfokuskan dana bantuan hukum pada satu ti-
tik. Jika itu bisa dilakukan, tidak tertutup kemungkinan untuk me-
nambah sumber pendanaan dana bantuan hukum. Bisa saja digagas 
dana bantuan hukum didanai oleh sebagian dana Baznas dan Bazda, 
dana gereja dan dana-dana Corporate Social Responsbility, dan dana lain-
nya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Di dalam UU Bantuan Hukum hanya menyebutkan bahwa 
penerima bantuan hukum adalah masyarakat miskin dan tidak me-
nyebutkan kelompok rentan. Terkati dengan hal itu, semestinya UU 
Bantuan hukum memasukan kelompok rentan ini ke dalam peneri-
ma bantuan hukum, namun tentu dengan persyaratan tertentu. Misal-
nya seorang wanita bercerai, katakanlah ketika belum cerai dia adalah 
orang yang mampu secara ekonomi dan pendidikan, terjadi perteng-
karan, dan pada saat itu seluruh harta kekayaannya sudah dibawa lari 
oleh suaminya. Untuk mengajukan gugatan cerai kepada suaminya 
tentunya si perempuan tersebut tidak lagi memiliki biaya dan mesti 
menggunakan dana bantuan hukum. Persoalannya, bagaimana me-
nempatkan perempuan tersebut kedalam golongan penerima ban-
tuan hukum? Tentunya instansi terkait tidak mau untuk menerbit-
kan Surat Keterangan Tidak Mampu karena diketahui sebelumnya 
perempuan tersebut adalah orang yang mampu. Persoalan ini mesti 
diatur sedemikian rupa di dalam peraturan perundang-undangan.
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PEREMPUAN
Responden : Ibu D
Alamat : Nagari Ringan-Ringan, Kec. Enam Lingkung,
   Kab. Padang Pariaman

Ibu Dewi pernah terkait dengan permasalahan hukum sengke-
ta lahan antara ibu Dewi dengan sepupunya (anak dari kakak orang 
tua ibu Dewi). Sepupu ibu Dewi pada saat itu merupakan pejabat di 
Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, mengklaim bah-
wa tanah yang dimiliki oleh ibu Dewi adalah miliknya. Padahal ta-
nah yang dimiliki oleh ibu Dewi merupakan warisan dari orang tu-
anya yang pada waktu itu memiliki 2 saudari dan kedua saudarinya 
itu juga sudah mendapatkan bagian yang sama. Namun sepupu ibu 
Dewi berikeras bahwa tanah itu adalah miliknya hingga permasalahan 
tersebut diselesaikan melalui pengadilan. 

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kemudian ibu 
Dewi meminta bantuan kepada LBH Padang. Pada saat itu ibu Dewi 
belum mengetahui tentang dana bantuan hukum namun ibu Dewi 
tetap mendapatkan bantuan hukum dari LBH Padang tanpa dipun-
gut biaya apapun. Ibu Dewi tidak mengetahui dana bantuan hukum 
karena LBH Padang tidak memberitahukan tentang adanya dana ban-
tuan hukum, dan pada saat itu ibu Dewi masih buta dengan hukum. 

Di Kabupaten Padang Pariaman tidak terdapat OBH sehing-
ga untuk mendapatkan bantuan hukum harus menghubungi kantor 
yang berada di luar Kabupaten Padang Pariaman. Jarak antara tempat 
berdomisili ibu Dewi dengan Kota Padang sekitar 40Km atau lebih 
kurang 30 Menit perjalanan. Perjalanan menuju kota Padang dapat di-
tempuh dengan kendaraan umum (bus) karena ibu Dewi tinggal tidak 
jauh dari jalan lintas Sumatera. 

Pelayanan yang diberikan oleh LBH Padang sangat memuas-
kan bagi ibu Dewi. Harapan ibu Dewi untuk memperjuangkan 
haknya terealisasi berkat adanya bantuan hukum dari LBH Padang. 
LBH Padang juga memiliki perspektif  gender. LBH Padang dalam 
memberikan bantuan hukum kepada ibu Dewi tidak pernah memin-
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ta biaya apapun, baik transportasi, konsumsi, biaya beracara ataupun 
biaya lainnya. LBH Padang memberikan bantuan hukum kepada ibu 
Dewi sampai perkara tersebut selesai, artinya, selama memberikan 
bantuan hukum kepada ibu Dewi LBH Padang tidak pernah memu-
tuskan untuk tidak melanjutkan pemberian bantuan hukum. 

Setelah perkara tersebut selesai, LBH Padang mengadakan so-
sialisasi kepada masyarakat. LBH Padang juga menyelenggarakan 
pelatihan paralegal dan ibu Dewi sekarang adalah salah satu parale-
gal LBH Padang yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Selain di-
berikan pelatihan paralegal oleh LBH Padang, ibu Dewi juga pernah 
mengikuti pelatihan Paralegal yang diselenggarakan oleh Kanwil Hu-
kum dan HAM Sumatera barat dalam rangka meningkatkan kapasitas 
Paralegal di Kabuapten Padang Pariaman.

ANAK
Responden : Z dan S
Nama Anak : RN dan S
Alamat : Nagari Guguk Malalo, Kec. Batipuh Selatan,
   Kab. Tanah Datar

Anak dari bapak Zulhaimi dan Sabar pernah mempunyai ma-
salah hukum. Keduanya adalah 2 (dua) dari 6 (enam) korban tindak 
pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh M. Yunus alias Buyung 
Enek pada tahun 2013 lalu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh ter-
sangka sekitar tanggal 11 November 2013. Seminggu setelah kejadi-
an tersebut kedua orang tua korban mendapatkan kabar dari guru 
sekolahnya bahwa anaknya telah mengalami tindak pidana pelece-
han seksual. Setelah mendapat laporan dari guru anak tersebut, kedua 
orang tua korban langsung melaporkan perbuatan tersangka ke Pol-
sek Batipuh Selatan dan langsung dilimpahkan ke unit Perlindungan 
Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang Panjang. Dan berdasar-
kan hasil visum dan keterangan para saksi, M. Yunus ditetapkan se-
bagai tersangka.

Setelah mendengar bahwa kedua orang tua korban melapor-
kan perbuatan tersangka kepada Polsek Batipuh Selatan, tersangka 
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langsung melarikan diri. Selama dalam pelariannya, keluarga tersang-
ka berusaha untuk meminta keluarga korban untuk berdamai, namun 
keluarga korban bahkan sampai ke kaumnya tidak mau menerima 
perdamaian tersebut. 

Sebelumnya orang tua korban belum pernah mendengar ten-
tang adanya dana bantuan hukum yang disediakan oleh pemerin-
tah untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi 
haknya atas akses keadilan. Namun keduanya hanya mendengar bah-
wa ada Organisasi Bantuan Hukum yang dapat membantu dalam me-
nyelesaikan persoalan hukum yang tengah mereka hadapi. 

Mendengar bahwa ada OBH yang dapat membantu masyara-
kat dalam memperjuangkan haknya atas keadilan, dan kebetulan salah 
satu warga nagari Guguak Malalo ada yang bekerja di Posbakumadin 
Solok, kedua orang tua korban mencoba untuk meminta bantuan hu-
kum. Namun ternyata pada saat itu kedua orang tua korban diminta 
untuk membayar sebesar Rp. 500.000,-. Dikarenakan ekonomi orang 
tua korban tidak mampu, maka permintaan tersebut tidak disanggu-
pi. Dan pada saat itu kedua orang tua korban tidak diberi tahu bah-
wa negara menyediakan dana bantuan hukum untuk membantu ma-
syarakat tidak mampu. Kanwil Hukum dan HAM Sumbar pun tidak 
pernah melakukan sosialisasi dana bantuan hukum ke daerah korban 
berdomisili.

Kemudian orang tua korban bersama adiknya juga mencoba 
mendatangi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Sumatera Barat 
yang pada waktu itu diketuai oleh ibu Yet. Namun lagi-lagi pada saat 
ketua LPAI datang ke tempat korban berdomisili, kedua orang tua 
korban diminta untuk membayar biaya transportasi. Kejadian ini juga 
sudah dilaporkan ke Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat dan 
KPAI, namun sampai sekarang tidak ada tanggapan apapun.

Dari Polresta Padang Panjang pun terlihat tidak ada upaya un-
tuk melakukan pengejaran terhadap tersangka yang pada waktu itu 
dikabarkan melarikan diri ke pulau Jawa. SP2HP terakhir yang diteri-
ma oleh pihak korban pada intinya menyebutkan bahwa kepolisian 
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terkendala untuk menangkap tersangka dikarenakan tersangka mela-
rikan diri dan tidak diketahui keberadaannya.

Mengingat kondisi keluarga yang kurang mampu, maka keluar-
ga korban memutuskan untuk menunggu tersangka pulang ke kam-
pung. Dan sekitar bulan Mei 2019 tersangka telah pulang ke kam-
pung. Melihat tersangka yang telah pulang ke kampung, lalu korban 
berinisiatif  lagi untuk mencari akses keadilan. 

Sepengetahuan keluarga korban, di daerah domisilinya belum 
terdapat OBH, sehingga untuk mendapatkan bantuan hukum keluar-
ga korban menmui OBH yang berada di padang. Sekarang jalan yang 
ditempuh adalah dengan meminta bantuan hukum kepada Rumah 
Bantuan Hukum (RBH) Padang tanpa dipungut biaya apapun. Ja-
rak antara daerah korban dengan RBH Padang adalah sekitar 100Km 
atau sekitar 3 jam perjalanan yang dapat ditempuh dengan bus dan 
travel. 

Bersama RBH Padang, keluarga korban telah 2 (dua) kali men-
datangi Polresta Padang Panjang untuk menyampaikan bahwa ter-
sangka telah pulang. Namun pada saat didatingi, Polesta Padang Pan-
jang mengatakan bahwa penangkapan belum dapat dilakukan kare-
na berkas perkara tersebut dipindahkan ke Gudang dan mesti dicari 
terlebih dahulu. Kemudian hasil visum yang dikeluarkan oleh rumah 
sakit juga tidak ditemukan, sehingga harus diminta ulang ke rumah 
sakit bersangkutan. 

Sejauh ini pelayanan yang diberikan oleh RBH Padang cukup 
memuaskan, meskipun hasil yang diharapkan belum tercapai, namun 
usaha-usaha yang dilakukan oleh RBH Padang menunjukkan bahwa 
RBH Padang memang berniat memberikan bantuan hukum dengan 
penuh tanggungjawab. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa RBH 
Padang memiliki perspektif  terhadap anak. 

Sejauh ini mekipun tidak diberikan bayaran apapun, namun 
RBH Padang tidak pernah mengatakan akan memutuskan surat kua-
sa atau berhenti mendampingi keluarga korban untuk memperjuang-
kan haknya atas akses keadilan. 



56 LAPORAN PENELITIAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI ORGANISASI BANTUAN HUKUM 2019

Untuk pendidikan paralegal, keluraga korban belum pernah di-
kutsertakan oleh OBH manapun, juga termasuk RBH Padang. begitu 
juga dengan Kanwil Hukum dan HAM Sumbar.

MASYARAKAT HUKUM ADAT
Responden : S
Masyarakat Hukum Adat : Suku Panyalai dan Suku Jambak
Alamat  : Nagari Parit Malintang, Kec. Enam Lingkung, 
   Kab. Padang Pariaman

Suku kami (masyarakat hukum adat), pernah mempunyai ma-
salah hukum. Masalah tersebut merupakan masalah tanah dan sawah 
yang terletak di Lubuk Balik, Nagari Parit Malintang Kabupaten 
Padang Pariaman, yang sekarang dijadikan untuk pembangunan kan-
tor Bupati Padang Pariaman. Tanah dan sawah tersebut merupakan 
tanah ulayat kaum yang telah kami miliki sejak lama. Namun pada 
saat dilakukan pembangunan kantor Bupati, tanah dan sawah terse-
but diklaim sebagai tanah ulayat Nagari. Dan pada saat pembangu-
nan kantor Bupati Padang Pariaman tidak ada persetujuan dari pemi-
lik pemilik lahan kecuali dari segelintir orang yang mengatasnamakan 
ninik mamak yang tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) 
Parit Malintang, padahal bukan haknya. Penyerahan tanah dan sawah 
di Lubuk Balik oleh sebagian Ninik Mamak yang tergabung di Kera-
patan Adat Nagari (KAN) adalah tindakan melawan hukum karena 
yang diserahkan adalah tanah ulayat milik masyarakat adat. 

Sejak dimulainya pembangunan kantor Bupati Padang Paria-
man, areal disekitar tersebut (tanah, sawah, padi siap panen) ditimbun 
untuk membuat jalan, dan bukit diratakan, tanah pasir gunungnya di-
dorong ke pinggir sawah, akibatnya tanah pasir gunung tersebut ter-
bawa air hujan dan merusak sawah ratusan hektare sawah dan me-
nyebabkan kerugian bagi masyarakat hingga lebih kurang sekitar 56 
Miliar. Namun sampai sekarang ganti kerugian atas kerusakan yang 
diakibatkan oleh pembangunan Kantor Bupati Padang Pariaman be-
lum selesai dilakukan.

Kejadian ini sebenarnya sudah dilaporkan kepada Kepolisian 
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Resor Padang Pariaman, tetapi tetap saja pembangunan kantor Bupa-
ti dilanjutkan. Namun solusi yang disodorkan oleh pemerintah dae-
rah kabupaten Padang Pariaan adalah mengganti tanah, sawah, padi 
siap panen (lahan produktif) dengan harga Rp. 1.500,- (Seribu lima 
ratus rupiah)/meter. 

Selama memperjuangkan hak kami atas tanah, sawah dan pa-
di siap panen yang ditimbun, kami seringkali mendapatkan anca-
man dan teror. Pada tanggal 1 Agustus 2009, malam hari setelah ka-
mi melakukan demonstrasi, seluruh ninik mamak dalam Nagari Parit 
Malintang mengadakan pertemuan dengan seluruh pemuka masyara-
kat. Kesimpulan dari pertemuan tersebut adalah seluruh Anak Nagari 
yang terlibat dalam demonstrasi sesegera mungkin diberikan sanksi. 
Hasil ini disampaikan kepada penghulu kaum masing-masing anak 
nagari. Dan hasilnya, penghulu kaum menyatakan bahwa tindakan 
kemenakan tersebut telah menyalahi aturan adat dan mempermalu-
kan penghulunya sendiri. 

Permasalahan ini sebenarnya sampai sekarang belum selesai. 
LBH Padang dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) membantu 
kami untuk menuntut apa yang menjadi hak kami melalui pengadi-
lan dan akhirnya sejauh ini pemerintah Kabupaten Padang Pariaman 
telah melakukan ganti kerugian meskipun belum bagi keseluruhan 
masyarakat yang terkena dampak pembangunan Kantor Bupati.

Terkait dengan dana batuan hukum yang dianggarkan oleh 
oleh pemerintah untuk pencari keadilan, saya pribadi sudah mengeta-
huinya. Semenjak dibantu oleh LBH Padang, kami diberikan banyak 
pemahaman hukum dan sekitar tahun 2013 kami diberitahukan ten-
tang dana bantuan hukum

Di kabupaten Padang Pariaman, sepengetahuan kami belum 
ada OBH. Karenanya pada saat permasalahan yang terjadi antara ma-
syarakat adat kami, yakni suku panyalai dan suku jambak, meminta 
bantuan hukum kepada LBH Padang. Untuk menuju LBH Padang 
dibutuhkan waktu sekitar lebih kurang 1 jam. Transportasi dari Parit 
Malintang ke LBH Padang cukup banyak dikarenakan Parit Malin-
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tang terletak di Jalan Lintas Sumatera. Baik itu Bus maupun travel. 
Pelayanan yang diberikan oleh LBH Padang sangat memuas-

kan kami masyarakat adat di Nagari Parit Malintang. Semenjak ada-
nya bantuan dari LBH Padang dan juga Walhi, Pemerintah Daerah 
Kabupaten Padang telah mulai melakukan pembayaran ganti keru-
gian terhadap lahan produktif  yang terkena dampak pembangunan 
Kantor Bupati. LBH Padang juga memiliki perspektif  terhadap ma-
syarakat adat. Ini terlihat dari banyaknya bantuan hukum yang diberi-
kan oleh LBH Padang kepada masyarakat adat, seperti permasalahan 
masyarakat hukum adat di Kabupaten Solok dengan PT. Geotermal 
yang hendak mengeksploitasi panas bumi Gunung Talang, juga per-
masalahan masyarakat hukum adat di Kabupaten Solok Selatan de-
ngan PT. Geotermal. 

Selama menerima bantuan hukum dari LBH Padang, kami ma-
syarakat hukum adat di Nagari Parit Malintang yang berperkara den-
gan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman tidak pernah 
diminta biaya apapun oleh LBH Padang, baik itu konsumsi, transpo-
tasi, apalagi honor. Dan selama memberikan bantuan hukum tersebut 
para advokat yang dikirimkan oleh LBH Padang tidak pernah me-
mutuskan untuk berhenti memberikan bantuan hukum kepada kami. 

Selama membantu masyarakat adat di Nagari Parit Malintang 
yang berperkara dengan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, 
LBH Padang sering melakukan penyuluhan-penyuluhan bahkan de-
ngan pemateri dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). 
LBH Padang juga mengadakan pelatihan paralegal, dan kebetulan sa-
ya sendiri sebagai salah satu paralegal LBH Padang, dan rumah sa-
ya dijadikan sebagai pos pengaduan bagi masyarakat yang terkendala 
dengan persoalan hukum. Disamping itu kami (paralegal) juga per-
nah diikutkan oleh Kanwil Hukum dan HAM Sumbar dalam pelati-
han paralegal.
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PENYANDANG DISABILITAS
Responden : AF
Alamat  : Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang

Responden pernah mempunyai masalah hukum. Masalah ter-
sebut adalah masalah perkataan tetangga yang merasa menghina diri 
responden, namun responden tidak melaporkannya kepada kepoli-
sian atau kepada keluarga responden. 

Responden tidak mengetahui tentang dana bantuan hukum di-
karenakan selama ini Responden tidak pernah berhububungan den-
gan OBH ataupun Kanwil Hukum dan HAM Sumbar. 

Responden tidak pernah berhubungan dengan OBH dikare-
nakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Responden 
seringkali diselesaikan secara kekeluargaan. Dengan penyelesaian se-
cara kekeluargaan responden bisa menjalin kembali hubungan baik 
dengan orang yang memiliki masalah dengan responden. Jika perma-
salahan tersebut diselesaikan melalui pengadilan, menurut responden 
itu akan merusak hubungan baik, bukan hanya antara responden dan 
orang yang bermasalah, tetapi juga dengan keluarga keduanya. 

Meski demikian, sebelumnya responden telah mengetahui ten-
tang keberadaan OBH. Informasi tersebut responden dengar dari 
kerabat, keluarga dan tetangga responden. Tetapi karena responden 
lebih memilih menyelesaikan permasalahan melalui jalan kekeluar-
gaan, karenanya responden tidak tertarik untuk mencari tahu lebih 
banyak tentang OBH.

Di wilayah responden pernah dilakukan sosialisasi tentang hu-
kum. Sosialisasi tersebut dilakukan oleh Kepolisian Kota Padang ten-
tang penyalahgunaan Narkotika. Terkait dengan apa yang dimaksud 
dengan masalah hukum, responden hanya mengetahuinya sedikit, 
seperti penyalahgunaan narkotika, pencurian, pembunuhan, asusila, 
atau yang bersifat umum dan sering dikatakan orang.
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LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH CARANO)

LBH Carano merupakan salah satu LBH yang aktif  memberi-
kan bantuan hukum di Kota Pariaman. Namun dalam pelaksanaan 
bantuan hukum ini, LBH Carano sering terkendala dengan pembi-
ayaan meskipun tidak pernah memutuskan berhenti memberikan 
bantuan hukum ketika sedang mendampingi masyarakat. 

LBH Carano merupakan mitra Pengadilan Negeri Kota Paria-
man dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak 
mampu dengan durasi kontrak 1 (satu) tahun dan bisa diperpan-
jang. Selama menjadi mitra Pengadilan Kota Pariaman dalam mem-
berikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, LBH Carano 
berkesimpulan bahwa Kota Pariaman merupakan salah satu kota di 
Sumbar dengan jumlah tindak pidana yang cukup tinggi, khususnya 
tindak pidana asusila terhadap anak dan narkotika. Kalau di ranking, 
maka kedua tindak pidana ini menempati posisi 1 dan 2. 

Berangkat dari hal tersebut, LBH Carano sebagai organisasi 
pemberi bantuan hukum berinisiatif  untuk mengikuti proses verifi-
kasi dan akreditasi OBH yang dilakukan oleh BPHN dengan tujuan 
agar akses keadilan bagi masyarakat miskin dapat disalurkan secara 
proporsional dan merata hingga ke pelosok kota.

Sebelum didakannya verifikasi dan akreditasi OBH, LBH Cara-
no telah diberitahukan oleh Kanwil Hukum dan HAM Sumbar ten-
tang akan dilaksanakannya proses verifikasi dan akreditasi OBH di 
Sumatera Barat dan Indonesia. Informasi tersebut disebarkan melalui 
pesan group whatsapp. Sebelum dilaksanakannya proses verifikasi dan 
akreditasi, Kanwil Hukum dan HAM Sumbar mengundang hampir 
keseluruhan OBH yang ada di Sumbar untuk mensosialisasikan hal-
hal yang berkaitan dengan proses verifikasi dan akreditasi OBH.

Sebagai salah satu OBH yang tidak lolos proses verifikasi dan 
akreditasi, LBH Carano tidak pernah diberitahukan oleh Kanwil Hu-
kum dan HAM Sumbar tentang alasan-alasan mengapa LBH Carano 
tidak lolos verifikasi dan akreditasi. Namun yang menjadi kelema-
han pula, dari LBH Carano sendiri tidak ada yang berinisiatif  untuk 
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menanyakan kepada Kanwil Hukum dan HAM Sumbar tentang ala-
san-alasan tidak lolosnya LBH Carano.

Meskipun LBH Carano bukan terdaftar sebagai LBH terakre-
ditasi, namun LBH Carano selalu aktif  dalam memberikan bantuan 
hukum kepada masyarakat. Perkara-perkara yang ditangani oleh LBH 
Carano adalah perkara-perkara pidana dengan ketentuan: bukan ter-
sangka korupsi, dan bukan tersangka tindak pidana asusila. Peneta-
pan ketentuan ini dikarenakan masyarakat Minangkabau yang men-
junjung tinggi martabat manusia yang berfilosifikan adat basandi syara’, 
syara’ basandi kitabullah. Korupsi merupakan tindak pidana luar biasa, 
sementara itu tindak pidana asusila merupakan tindak pidana yang 
sangat bertentangan dengan agama. 

Dalam memberikan bantuan hukum pada masyarakat miskin, 
LBH Carano menggunakan dana lembaga (LBH Carano), juga me-
lalui dana bantuan hukum yang disediakan oleh Mahkamah Agung 
melalui Posbakumadin Pengadilan Kota Pariaman melalui perjanjian. 

Disamping pembiayaan dari Mahkamah Agung, sebenarnya 
Kota Pariaman telah memiliki Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2017 
tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. 
Namun LBH Carano tidak pernah mengkases dana bantuan hukum 
dari Pemerintah Daerah Kota Pariaman. Hal ini dikarenakan belum 
adanya kesepahaman di dalam internal LBH Carano untuk mengak-
ses dana bantuan hukum dari Pemerintah Kota Pariaman.

Terkait dengan besaran dana bantuan hukum yang ada di dalam 
skema BPHN, LBH Carano sendiri belum bisa memberikan komen-
tar sebab LBH Carano sendiri belum pernah mengakses dana ban-
tuan hukum dari BPHN. 

Penanganan bantuan hukum bagi kelompok rentan oleh LBH 
Carano di Kota Parimanan baru dilakukan sebatas pada persidangan 
di pengadilan. Hal ini dikarenakan LBH Carano bekerjasama deng- 
an Pengadilan Negeri Kota Pariaman dalam memberikan bantuan 
hukum, bukan hanya bagi kelompok rentan, tetapi bagi seluruh ma-
syarakat pencari keadilan.



62 LAPORAN PENELITIAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI ORGANISASI BANTUAN HUKUM 2019

Kelompok rentan merupakan kelompok yang harus diuta-
makan dikarenakan mereka merupakan kelompok dengan kebutu-
han khusus. Kebanyakan kelompok rentan ini merupakan kelompok 
masyarakat yang kurang atau bahkan tidak mampu. Ketika mereka 
mengalami permasalahan hukum, maka akses bantuan hukum meru-
pakan hal yang dikatakan cukup sulit bagi mereka. Karenanya UU 
Bantuan Hukum mesti menyebutkan secara limitatif  di dalam Pas-
al-Pasalnya terkait kelompok rentan ini. Namun demikian bukan be-
rarti seluruh kelompok rentan dapat diberikan bantuan hukum, se-
bab ada juga mereka yang lahir di dalam keluraga yang mampu baik 
secara ekonomi maupun pendidikan. Karenanya untuk memasukkan 
kelompok rentan ke dalam UU Bantuan Hukum harus dibatasi de-
ngan persyaratan-persyaratan tertentu. 

Secara umum saja LBH Carano melihat bahwa adanya dana 
bantuan hukum dari BPHN tentunya akan sangat membantu OBH 
dalam rangka pemberian bantuan hukum bagi masyarakat pencari ke-
adilan. Dari yang dahulunya kita pakai dana lembaga dan dana dari 
Mahkamah Agung, dan jika ada dana dari BPHN tentunya akses ke-
adilan bagi masyarakat akan semakin luas. Namun terkait soal per-
tanggungjawabannya LBH Carano belum bisa berkomentar dikare-
nakan memang LBH Carano belum pernah mengakses dan bantuan 
Hukum dan BPHN.

Kebutuhan akan bantuan hukum di Kota Pariaman dapat di-
katakan cukup tinggi. Ini didasarkan pada perkara yang masuk di 
Pengadilan Negeri Kota Pariaman sekitar 50% persennya terjadi pa-
da masyarakat tidak mampu. Namun persoalannya kebanyakan ma-
syarakat tidak mau untuk meminta Surat Keterangan Tidak Mam-
pu (SKTM) ke kantor Lurah sebagai persyaratan untuk memperoleh 
bantuan hukum. 

Kota Pariaman Sendiri sejauh ini belum memiliki informasi 
statistik jumlah kasus dari kelompok-kelompok rentan yang membu-
tuhkan bantuan hukum. Baik itu dari OBH-OBH yang ada di Kota 
Pariaman, Lembaga Penegak Hukum, Badan Pusat Statistik Maupun 
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Pemerintah Daerah, sehingga cukup menyulitkan bagi OBH untuk 
memberikan akses bantuan hukum. 

LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) ANGSO DUO

LBH Angso duo merupakan salah satu OBH yang berada 
di Kota Pariaman. LBH Angso Duo terletak di Jln. Imam Bonjol, 
Cimparuah, Kec. Pariaman Tangah, Kota Pariaman dan berjarak le-
bih kurang 70M dengan Balikota Pariaman dan sekitar lebih kurang 
500M dengan Pengadilan Negeri Kota Pariaman.

LBH Angso Duo didirikan pada tahun 2015 dan sampai seka-
rang aktif  menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat pen-
cari keadilan. Pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh LBH 
Angso Duo sejauh ini baru terbatas pada perkara pidana. Dan be-
lum menyentuh perkara perdata. Hal ini dikarenakan perkara per-
data membutuhkan biaya yang lebih besar dari pada perkara pidana. 
Demikian pula halnya dengan perkara TUN.

Tindak pidana merupakan permasalahan hukum yang banyak 
terjadi di Kota Pariaman. Dari sekian banyak tindak pidana, narkoti-
ka dan asusila dapat dikatakan sebagai tindak pidana dengan jumlah 
tertinggi. Dari tindak pidana yang terjadi, sekitar 50% pelaku atau 
yang terlibat di dalam tindak pidana tersebut adalah masyarakat tidak 
mampu. 

Dengan jumlah OBH yang masih sangat sedikit di Kota Paria-
man dan tingginya angka tindak pidana sementara dalam pemberi-
an bantuan hukum OBH selalu terkendala dengan biaya, maka kon-
sekuensinya adalah tidak meratanya akses keadilan yang diberikan 
oleh OBH. Karenanya LBH Angso Duo mengikuti proses verifikasi 
dan akreditas OBH dengan harapan dapat lolos sebagai OBH yang 
dapat mengakses dana bantuan hukum dari BPHN dalam rangka 
mewujudkan akses keadilan yang merata bagi masyarakat. 

Pengumuman terkait proses verifikasi dan akreditasi OBH ini 
telah disampaikan oleh Kanwil Hukum dan HAM Sumbar melalui 
pesan whatsapp, serta melalui pesan berantai dari OBH-OBH lain-
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nya yang berada di kota Padang. Sebelum dilakukannya verifikasi 
dan akreditasi, Kanwil Hukum dan HAM Sumbar juga mengundang 
OBH-OBH yang ada di Sumbar untuk mengikuti sosialisasi terkait 
dengan proses verifikasi dan akreditasi OBH. Sosialisasi tersebut di-
lakukan sebanyak dua kali.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM, LBH 
Angso Duo tidak termasuk kedalam OBH yang lolos proses akre-
ditasi. Hanya ada 3 (tiga) OBH baru yang lolos dan 5 (lima) OBH 
lama. Kanwil Hukum dan HAM Sumbar tidak pernah memberita-
hukan alasan-alasan kenapa LBH Angso Duo tidak lolos proses veri-
fikasi, namun LBH Angso Duo sendiri telah menyadari bahwa pada 
saat pengajuan persyaratan mengikuti proses verifikasi dan akredi-
tasi, LBH Angso Duo belum memiliki kelengkapan administrasi se-
suai yang ditentukan perundang-undangan. Kendala internal seperti 
akte pendirian, ketidakjelasan struktur organisasi juga menjadi kend-
ala lain yang menyebabkan LBH Angso Duo tidak lolos verifikasi di 
Kanwil Hukum dan HAM Sumbar. Karena LBH Angso menyadari 
akan kekurangannya, maka tidak ada alasan untuk mengajukan kom-
plain kepada pihak manapun.

Meskipun terdapat beberapa kendala internal, dan bukan pu-
la sebagai OBH terakreditasi di Kemenkumham, tetapi LBH Angso 
Duo merupakan salah satu OBH di Kota Pariaman yang konsisten 
memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan. Pembiayaan 
pemberian bantuan hukum pada masyarakat pencari keadilan tidak 
dibebankan kepada pencari keadilan tersebut, melainkan dengan me-
kanisme silang. Maksudnya, selain menjadi pemberi bantuan hukum 
di LBH Angso Duo, para advokat juga membuka kantor sendiri un-
tuk menangani perkara-perkara profit. Dari sinilah biaya pelaksanaan 
bantuan hukum oleh LBH Angos Duo dianggarkan. 

Kota Pariaman telah memiliki Peraturan Daerah No. 8 Tahun 
2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat 
Miskin. Tetapi LBH Angso Duo tidak pernah mengakses dana ban-
tuan hukum dari Pemerintah Daerah dikarenakan LBH Angso Duo 
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selama ini belum mengetahui bahwa Kota Pariaman telah memiliki 
Perda Bankum. LBH Angso Duo mengetahui bahwa Kota Pariaman 
telah memiliki Perada Bankum ketika penelitian ini dilakukan. Untuk 
dana bantuan hukum dari BPHN, LBH Angso Duo belum menge-
tahui berapa besaran dana bantuan hukum yang dianggarkan kare-
na LBH Angso Duo belum pernah mengakses dana bantuan hukum 
dari BPHN.

Meski hanya melakukan pemberian bantuan hukum dengan 
dana silang dari perkara profit, LBH Angso Duo tetap memberikan 
bantuan hukum kepada kelompok rentan. Pelaksanaan bantuan hu-
kum bagi kelompok rentan dilakukan sejak tahapan penyidikan di ke-
polisian hingga sidang di pengadilan. LBH Angso Duo tidak pernah 
membebankan biaya apapun kepada kelompok rentan.

Sebagai kelompok yang tergolong kedalam kelompok yang le-
mah dan rentan terhadap masalah hukum, maka kelompok rentan 
mesti dimasukkan kedalam UU Bantuan Hukum. Hal ini disebabkan 
banyaknya kelompok rentan yang menjadi korban perbuatan mela-
wan hukum baik dari masyarakat maupun dari pemerintah, salah sa-
tunya yang terbaru adalah kasus pembatalan pengangkatan drg. Romi 
sebagai PNS di kabupaten Solok Selatan. Namun menetapkan ke-
lompok rentan sebagai penerima bantuan hukum di dalam UU Ban-
tuan Hukum juga harus diiringi dengan persyaratan-persyaratan ter-
tentu agar nantinya tepat sasaran.

Tentunya dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum salah 
satu faktor terpenuhinya akses keadilan secara mereata adalah ke-
tersediaan dana. Selama ini bantuan hukum hanya dilakukan dengan 
dana silang dari perkara-perkara profit dan terbukti kurang memberi-
kan akses yang merata bagi masyarakat. Adanya dana bantuan hukum 
yang dianggarkan oleh pemerintah tentunya akan sangat membantu 
OBH dalam memberikan bantuan hukum dan masyarakat sebagai 
pencari keadilan. Terkait dengan reimbursement, itu hanyalah sebuah 
sistem, dan jika sistem itu dijalankan sesuai dengan peraturan yang 
ada maka tidak akan ada kesulitan. 
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Kebutuhan akan bantuan hukum di Kota Pariaman cukup 
tinggi. Lebih dari separuh masyarakat yang terkendala dengan hu-
kum adalah masyarakat tidak mampu. Terkait informasi statistik jum-
lah kasus dari kelompok-kelompok rentan yang membutuhkan ban-
tuan hukum, LBH Angso Duo sendiri tidak memilikinya. Begitu pula 
dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Badan Pusat Statistik dan 
pemerintah daerah.

G. SARAN DAN REKOMENDASI

Dalam upaya mewujudkan akses keadilan yang merata bagi se-
luruh masyarakat Indonesia, banyak aspek yang mesti kita perbaiki 
bersama. Baik itu dari OBH, Kanwil Hukum dan HAM, Kementeri-
an Hukum dan HAM, BPHN, dan Negara. Adapun saran dan reko-
mendasi yang dapat disampaikan dalam penelitian ini, khusus untuk 
Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Kanwil Hukum dan HAM Sumbar
a. Sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan 

HAM dan Negara, sebaiknya mengembangkan sistem in-
formasi bantuan hukum.

b. Agar lebih teliti di dalam menyampaikan informasi agar ti-
dak terjadi komunikasi tidak jalan (miss communication) dalam 
pelaporan dan pencairan dana bantuan hukum.

c. Sebaiknya lebih meningkatkan pengawasan terhadap OBH 
agar dana bantuan hukum tepat sasaran.

d. Sebaiknya besaran dana bantuan hukum dikaji ulang. Dan 
sebaiknya dikalkulasikan dengan jumlah penduduk miskin, 
tingkat kriminalitas di Sumatera Barat.

e. Sebaiknya pelaporan dana bantuan hukum non-litigasi lebih 
dipermudah.

f. Sebaiknya Kanwil Hukum dan HAM Sumbar lebih mening-
katkan peran intensitas sosialisasi dana bantuan hukum, 
khususnya untuk daerah-daerah terpencil.
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2. OBH 
a. Sebaiknya data-data dan persyaratan-persyaratan yang diki-

rimkan adalah data yang tidak fiktif.
b. Sebaiknya data-data dan bukti-bukti laporan kasus yang 

akan diupload adalah bukti-bukti yang tidak fiktif.
c. Sebaiknya OBH juga melakukan capacity building dalam rang-

ka menjaga profesionalitas dan pengabdian advokat dalam 
memberikan  bantuan hukum.

d. Bagi OBH yang belum tidak lolos verifikasi dan akredita-
si, pengalaman mengikuti proses verifikasi dan akreditas 
yang lalu dapat dijadikan bahan pembelajaran sehingga un-
tuk proses verifikasi dan akreditasi tahun 2021 diharapkan 
semua OBH yang tidak lolos dapat lolos 100%.

e. Sebaiknya advokat-advokat di OBH-OBH yang ada di Su-
matera Barat tidak hanya berorientasi kepada dana bantu-
an hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada ma-
syarakat, namun lebih kepada tanggungjawab moralnya se-
bagai advokat yang memiliki kewajiban memberikan bantu-
an hukum kepada masyarakat.

f. Sebaiknya kelompok rentan dimasukkan kedalam UU Ban-
tuan Hukum dengan persyaratan tertentu.

II.2  Provinsi DKI Jakarta
Pendahuluan
A. Kondisi Geografis

Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah kota admin-
istrasi dan satu kabupaten administratif, yakni: kota administrasi Ja-
karta Pusat dengan luas 47,90 km2, Jakarta Utara dengan luas 142,20 
km2, Jakarta Barat dengan luas 126,15 km2, Jakarta Selatan dengan 
luas 145,73 km2, dan kota administrasi Jakarta Timur dengan luas 
187,73 km2, serta kabupaten administratif  Kepulauan Seribu dengan 
luas 11,81 km2. Di sebelah utara membentang pantai sepanjang 35 
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km, yang menjadi tempat bermuaranya 13 buah sungai dan 2 buah 
kanal. Di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Kota Depok, 
Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, sebelah barat 
dengan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, serta di sebelah 
utara dengan Laut Jawa.

Secara geologis, seluruh dataran terdiri dari endapan pleistocene 
yang terdapat pada ±50 m di bawah permukaan tanah. Bagian selatan 
terdiri atas lapisan alluvial, sedang dataran rendah pantai merentang 
ke bagian pedalaman sekitar 10 km. Di bawahnya terdapat lapisan 
endapan yang lebih tua yang tidak tampak pada permukaan tanah 
karena tertimbun seluruhnya oleh endapan alluvium. Di wilayah ba-
gian utara baru terdapat pada kedalaman 10-25 m, makin ke selatan 
permukaan keras semakin dangkal 8-15 m. Pada bagian tertentu juga 
terdapat lapisan permukaan tanah yang keras dengan kedalaman 40 
m. 

Keadaan Kota Jakarta umumnya beriklim panas dengan suhu 
udara maksimum berkisar 32,7°C - 34°C pada siang hari, dan suhu 
udara minimum berkisar 23,8°C -25,4°C pada malam hari. Rata-rata 
curah hujan sepanjang tahun 237,96 mm, selama periode 2002-2006 
curah hujan terendah sebesar 122,0 mm terjadi pada tahun 2002 dan 
tertinggi sebesar 267,4 mm terjadi pada tahun 2005, dengan tingkat 
kelembaban udara mencapai 73,0 - 78,0 persen dan kecepatan angin 
rata-rata mencapai 2,2 m/detik - 2,5 m/detik9. 

Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 
jumlah penduduk DKI Jakarta akan mencapai puncak tertingginya 
pada 2040, yakni mencapai 11,28 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri 
atas 5,44 juta jiwa laki-laki dan 5,84 juta jiwa perempuan. Setelah itu 
penduduk di Ibukota akan cenderung berkurang dan menjadi 11,24 
juta jiwa pada tahun 2045.

9 Perda Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Tahun 2007-2012.
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Tabel 3 Jumlah Penduduk DKI Jakarta

B. Data Statistik Penduduk Miskin menurut BPS

Persentase penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan Sep-
tember 2018 mencapai 3,55 persen yang mencakup sejumlah 372,26 
ribu orang. Dibandingkan dengan Maret 2018, persentase penduduk 
miskin turun 0,02 persen poin atau turun sebesar 860 orang. Sedang-
kan dibandingkan dengan September 2017, persentase penduduk 
miskin turun 0,23 persen poin atau turun sebesar 20,87 ribu orang.
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Tabel 4 Presentasi Kemiskikan di DKI Jakarta

Bulan

Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Jumlah 
Penduduk 

Miskin 
(000)

Prosentase 
Penduduk 

MiskinMakanan Bukan 
Makanan Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Sept 2017
383.192 195.054 578.247

393,13 3,78
(66,27%) (33,73%) (100%)

Maret 2018
394.158 198.949 593.108

373,12 3,57
(66,46%) (33,54%) (100%)

Sept 2018
408.791 198.987 607.778

372,26 3,55
(67,26%) (32,74%) (100%)

Sumber : Susenas 2017, Maret 2018 dan September 2018

Jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh besarnya 
Garis Kemiskinan (GK). Penduduk miskin adalah penduduk yang 
memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK. 
Selama September 2017 - September 2018, GK naik sebesar 5,11 
persen, dari Rp. 578.247 per kapita per bulan menjadi Rp. 607.778 
per kapita per bulan. Pada periode Maret 2018 - September 2018 naik 
sebesar 2,47 persen, dari Rp. 593.108 per kapita per bulan menjadi 
Rp. 607.778 per kapita per bulan10. 

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persen-
tase penduduk miskin, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah 
tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu 
memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan 
kemiskinan juga sekaligus harus dapat mengurangi tingkat kedalaman 
dan keparahan kemiskinan.

Indeks Pembangunan Manusia menurut Bappenas yaitu uku-
ran keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, 
dilihat dari manusia yang11: 

10 Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, “Tingkat Kemisikinan dan Ketimpangan 
September 2018 Provinsi DKI Jakarta”, No. 04/01/31/Th.XXI, 15 Januari 2019.

11 Kementerian PPN/Bappenas, “Sambutan Kepala Bappenas”, disampaikan dalam 
Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal RKP 2020”, 23 Januari 2019.



71P E M B A H A S A N

• Hidup sehat dan berumur panjang;
• Berpengetahuan, dan;
• Mempunya sumber daya untuk hidup layak.

Adapun Bappenas memiliki metode baru terkait Komponen 
Penyusun IPM, yaitu:

• Kesehatan (angka harapan hidup)
• Pendidikan (harapan lama sekolah)
• Ekonomi (pengeluaran per kapita: 99 komoditas PPP)

C. OBH Terverifikasi dan Terakreditasi serta Tidak Lolos 
Verifikasi dan Akreditasi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuka ke-
sempatan bagi Organisasi Bantuan Hukum untuk memperluas ak-
ses keadilan di masyarakat untuk menjadi Pemberi Bantuan Hukum 
Periode Akreditasi 2019 – 2021. Badan Pembina Hukum Nasional 
(BPHN) sudah melaksanakan verifikasi dan akreditasi OBH 2018-
2019, dan Menteri Hukum dan HAM telah mengeluarkan Keputusan 
Menteri Hukun dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 Tentang Lembaga Organisasi Ban-
tuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi 
Bantuan Hukum Periode 2019-2021. Adapun OBH yang lolos akre-
ditasi wajib melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada orang 
miskin atau kelompok orang miskin di wilayah hukumnya masing-
masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam press release BPHN sebanyak 524 OBH yang Lulus Veri-
fikasi dan Akreditasi untuk periode 2019-2021. Adapun 524 OBH 
tersebut terdiri dari 192 OBH baru dan 332 OBH lama yang mem-
perpanjang sertifikat. Untuk DKI Jakarta ada 41 OBH yang lulus 
verifikasi dan akreditasi, sementara terdapat 63 OBH yang mendaf-
tar verifikasi dan akreditasi tersebut dengan perincian 35 OBH lama 
yang memperpanjang sertifikasi dan 28 OBH baru yang mendaftar 
verifikasi dan akreditasi periode ini. 
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Adapun hadirnya OBH yang telah mengikuti proses verifikasi 
dan akreditasi ini menjadi wadah pemenuhan hak atas bantuan hu-
kum bagi pencari keadilan. Menurut Catatan Tahunan LBH Jakarta 
Tahun 2018, diperoleh data sebagai berikut:12 
Tabel 5 Jumlah Pencari Keadilan di DKI Jakarta

12 Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta, “Demokrasi di Persimpangan”, 2018.
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Untuk domisili Jabodetabek sendiri, pencari keadilan pada ta-
hun 2018 banyak yang berasal dari daerah Jakarta Timur. Untuk OBH 
yang telah terakreditasi cukup memadai.

D. Kondisi Kelompok Rentan

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ten-
tang Hak Asasi Manusia, perlindungan, pemajuan, penegakan dan 
pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab peme-
rintah disamping juga masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan 
berbagai peraturan perundang-undangan dan meratifikasi berbagai 
konvensi, seperti konvensi hak anak, konvensi penghapusan segala 
bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan lain-lain, tetapi belum 
didukung dengan komitmen bersama yang kuat untuk menerapkan 
instrumen-instrumen tersebut. Berdasarkan keadaan tersebut, ma-
ka perlu dikembangkan suatu mekanisme pelaksanaan hukum yang 
efektif  untuk melindungi hak-hak warga masyarakat, terutama hak-
hak kelompok rentan.

Pengertian kelompok rentan tidak dirumuskan secara eksplisit 
dalam peraturan perundang-undangan, seperti tercantum dalam Pa-
sal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelom-
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pok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan per-
lindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam penjelasan 
pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok 
masyarakat yang rentan, antara lain adalah orang lanjut usia, anak-
anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Berikut pe-
nulis paparkan terkait kondisi anak, perempuan, dan penyandang dis-
abilitas yang menjadi kualifikasi kelompok rentan pada penelitian ini.

• Anak
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Ta-
hun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah se-
seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 
anak yang masih dalam kandungan. Sementara menurut Pasal 
1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia 
dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang ma-
sih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepen-
tingannya.

Tidak dipungkiri pelanggaran terhadap hak-hak anak 
yang masih sering terjadi, tercermin dari masih adanya anak-
anak yang mengalami abuse, kekerasan, eksploitasi dan diskrim-
inasi. Walaupun beberapa anak pun terkadang bisa menjadi 
pelaku kejahatan sosial. 

Masalah anak yang berkembang di masyarakat masih di-
anggap menjadi tanggungjawab orang tua, karena anak tidak 
berdaya, lemah, dan polos. Anak hampir selalu menjadi pihak 
yang dirugikan. Namun. di lain pihak ada pandangan positif  dari 
masyarakat yang menunjukkan bahwa anak adalah penerus ketu-
runan yang dapat mengangkat status sosial dan ekonomi orang 
tua. Sehingga orang tua berusaha memenuhi kebutuhan anak. 
Walaupun anak semula dipandang sebagai beban ekonomi, teta-
pi karena keberhasilan anak akan mengangkat derajat orang tua, 
maka orang tua akan mengusahakan apa saja agar masa depan 
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anak lebih baik dari mereka. Akibatnya ketergantungan anak ter-
hadap orang tua tinggi yang mengakibatkan kemandirian anak 
berkurang. Sedangkan pandangan negatif  masyarakat menun-
jukan bahwa anak adalah seorang yang dapat dijadikan sarana 
mencari nafkah. Akibatnya anak dipaksa bekerja dan tidak dapat 
sekolah, menjadi anak jalanant, terlantar dan tidak dapat tumbuh 
wajar. Dan hal ini masih banyak ditemui di lingkungan ibukota 
dan sekitarnya.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak, kesejahteraan dapat dilihat dari dua sisi, per-
tama secara keseluruhan kesejahteraan merupakan suatu kondisi 
terpenuhinya kebutuhan hidup sebagian besar masyarakat pa-
da tingkat tertentu. Pada arti kedua makna kesejahteraan adalah 
terpenuhinya kebutuhan pada pelbagai aspek kehidupan dasar 
seperti sandang, pangan, papan (perumahan), kesehatan, pen-
didikan, pekerjaan dan keamanan pada tingkat tertentu. Dalam 
arti sempit, kesejahteraan sering dikaitkan dengan kecukupan 
pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, atau semakin 
rendah tingkat kemiskinan maka tingkat kesejahteraan masyara-
kat dapat dikatakan semakin terpenuhi13. 

Kesejahteraan anak, disisi lain, mempunyai perspektif  
yang sedikit berbeda, oleh karena anak merupakan bagian dari 
keluarga dan kesejahteraan anak dapat dipandang sebagai bagian 
dari tanggung jawab keluarga. Karena kewajiban untuk mewu-
judkan tingkat kesejahteraan yang semakin tinggi pada masa 
yang akan datang, maka pembangunan untuk meningkatkan 
kualitas hidup anak sebagai generasi penerus menjadi tugas dan 
tanggung jawab negara.

Beberapa daerah di Jabodetabek, masih banyak anak-
anak yang terlantar walaupun sudah berkembang juga organisa-
si relawan yang konsen terhadap hak-hak anak. Namun, dalam 

13 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 
“Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA)”, 2016, hlm. 9.
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masyarakat awam masih saja didapati anak berhadapan dengan 
hukum dan tidak memiliki pengetahuan terkait hal tersebut.

Secara kuantitatif  keberadaan peraturan perundang-un-
dangan dan peraturan yang memberikan perlindungan kepa-
da anak sudah cukup banyak, tetapi dalam implementasi per-
aturan perundang-undangan tersebut belum sepenuhnya dapat 
dilaksanakan. Salah satu faktor utamanya adalah terkait sosial-
isasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat belum 
sepenuhnya dapat dilakukan dengan baik. 

• Perempuan
Mengenai perempuan sebagai salah satu kelompok ren-

tan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, 
Kamus Besar Bahasa Indonesia merumuskan pengertian rentan 
sebagai: (1) mudah terkena penyakit dan (2) peka, mudah mera-
sa. Kelompok yang lemah ini lazimnya tidak sanggup menolong 
diri sendiri, sehingga memerlukan bantuan orang lain. Selain itu, 
kelompok rentan juga diartikan sebagai kelompok yang mudah 
dipengaruhi. Pengertian kedua merupakan konsekuensi logis 
dari pengertian yang pertama, karena sebagai kelompok lemah 
sehingga mudah dipengaruhi.

Selain itu, terkait kerentanan pada perempuan ini me-
nempel sekali dengan adanya kesetaraan gender. Dimana per-
lunya kesetaraan gender bagi hukum dan peradilan demi men-
jamin akses keadilan yang setara serta memberikan hak penca-
ri keadilan dalam hal pengakuan, perlindungan, jaminan, dan 
kepastian hukum.

Di daerah Jabodetabek, permasalahan perempuan yang 
berhadapan dengan hukum masih dijuarai oleh perempuan se-
bagai korban kekerasan. Kekerasan secara fisik, seksual dan 
psikologis yang terjadi dalam keluarga; kekerasan secara fisik, 
seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas terma-
suk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman 
seksual di tempat kerja atau lembaga pendidikan.
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Masih banyak ditemukan kasus-kasus yang diderita pe-
rempuan namun dengan minimnya pengetahuan mengenai 
hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum yang menjadi-
kan perempuan itu diam membisu terkait apa yang terjadi pa-
da dirinya. Hak mendapatkan pendampingan hukum misalnya, 
masih banyak mindset perempuan yang takut untuk berkordi-
nasi dengan organisasi bantuan hukum yang ada di sekitarnya. 
Walaupun sudah banyak organisasi-organisasi masyarakat yang 
konsen terhadap hak-hak perempuan.

• Penyandang Disabilitas 
Di Indonesia, salah satu masalah sosial yang sedang di-

hadapi adalah penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas ju-
ga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek 
kehidupan dan penghidupan, diantaranya adalah berhak mem-
peroleh pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan 
yang ada pada mereka. Perhatian masyarakat akan keterbatasan 
yang dimiliki penyandang disabilitas masih sangat kurang, bah-
kan seringkali diabaikan dan dianggap sebagai beban. Tidak ja-
rang ketersediaan lapangan pekerjaan yang layak sesuai dengan 
kemampuan yang mereka miliki menjadi masalah tersendiri yang 
perlu mendapat perhatian.

Pengertian Penyandang Disabilitas menurut Pasal 1 Un-
dang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Dis-
abilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, 
intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama 
yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami 
hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan 
efektif  dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Di Jabodetabek sudah lahir beberapa organisasi-organ-
isasi yang konsen terhadap hak-hak penyandang disabilitas, se-
perti Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia dan Him-
punan Wanita Disabilitas Indonesia. Di domisili ini permasala-
han hukum yang ada kerapkali terjadi pada disabilitas fisik, inte-
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lektual, dan sensorik. Permasalahan yang dihadapi seputar pe-
lecehan seksual, perkosaan, ketenagakerjaan, dan diskriminasi.
Dengan adanya beberapa organisasi disabilitas ini cukup me-

mudahkan akses kepada mereka yang memiliki permasalahan hukum, 
namun bagi sebagian masyarakat yang tidak mengetahui adanya or-
ganisasi disabilitas ini masih kurang sosialisai untuk mengetahui ada-
nya hak-hak disabilitas yang dilindungi oleh Negara.

PEMBAHASAN
A. Temuan-Temuan di Lapangan terkait Proses Verifikasi 

dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum

Kehadiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang 
Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum) mem-
berikan dampak bagi upaya pemenuhan hak-hak hukum warga Ne-
gara, hal ini bisa dilihat dalam konsideran dalam UU Bantuan Hukum 
yang menyatakan:
(a) Bahwa Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan 

hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap ke-
adilan;

(b) Bahwa Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan 
hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses keadilan.

Kriteria utama bahwa hanya orang miskin dalam arti materil 
saja yang dapat memperoleh “bantuan hukum” dari Organisasi Ban-
tuan Hukum (selanjutnya disebut OBH) sedikit banyak telah mem-
bantu, bahkan mendorong tegaknya prinsip persamaan di hadapan 
hukum (equality before the law). Jaminan tersebut telah tertuang dalam 
Pasal 28D ayat (1) UUD 194514, hal ini sebagaimana telah diisyarat-
kan dalam Pasal 12 UU Bantuan Hukum memuat bahwa penerima 
bantuan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum.

14 Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas 
Kasihan, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), hlm. 29.
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Selain itu, ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) khusus-
nya pada Pasal 4 menjadi ketentuan yang berpengaruh besar terha-
dap lahirnya UU Bantuan Hukum yang merupakan upaya pemenu-
han tanggung jawab Negara dalam memberikan perlindungan kepada 
warganya, dimana menyebutkan adanya pengakuan hak untuk hidup, 
tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, ti-
dak diperbudak, diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hu-
kum, dan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut 
adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 
apapun dan oleh siapapun yang juga dimuat dalam Pasal 28I ayat (1) 
UUD 194515. 

Negara telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mereali-
sasikan peraturan mengenai bantuan hukum, baik dari sisi regulasi, 
penganggaran, infrastruktur, dan pengembangan kapasitas aparatur 
Negara ini melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) se-
bagai lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian Hukum dan HAM. 
Upaya perkembangan ini cukup positif  dalam rangka mewujudkan 
keadilan di masyarakat secara merata.

Sebagai penyelenggara, BPHN membuka kesempatan terha-
dap OBH untuk mengikuti proses verifikasi dan akreditasi yang ber-
langsung 1 kali dalam 3 tahun. Proses ini yang nantinya akan didanai 
oleh pemerintah diharapkan memudahkan akses untuk mewujudkan 
keadilan yang merata lewat bantuan hukum.

BPHN telah merilis daftar Organisasi Bantuan Hukum (OBH) 
yang dinyatakan lolos verifikasi. Melalui Keputusan Menteri Hu-
kum dan HAM RI Nomor: M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 ten-
tang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan 
Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode 2019-2021, ter-
dapat 524 OBH yang dinyatakan lulus verifikasi.

Adapun penilaian verifikasi dan akreditasi OBH tersebut me-
libatkan Tim Panitia Verifikasi dan Akreditasi Bantuan Hukum atau 

15 Ibid.
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‘Panitia 7’. Panitia 7 terdiri dari Kepala BPHN selaku ketua merang-
kap anggota, Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN, 
Djoko Pudjirahardjo selaku sekretaris merangkap anggota. Ke-
mudian, lima orang anggota, yakni Taswem Tarib (Kepala Kantor 
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Periode 2011-
2012), Choky R Ramadhan (Ketua Masyarakat Pemantau Peradilan 
Indonesia/Mappi FHUI), Yosep Stanley Adi Prasetyo (Ketua Dewan 
Pers), Kartini Istikomah (Komisioner Ombudsman RI Periode 2011-
2016), dan Asfinawati (Ketua YLBHI).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 
Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hu-
kum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, verifikasi adalah peme-
riksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang dise-
rahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum. Sedangkan akreditasi adalah 
pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh 
Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Ban-
tuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.

Persyaratan untuk Organisasi Bantuan Hukum untuk menga-
jukan permohonan Verifikasi dan Akreditasi menurut Pasal 12 Per-
aturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi 
Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan, yaitu:
a. Berbadan hukum;
b. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
c. Memiliki pengurus;
d. Memiliki program Bantuan Hukum;
e. Memiliki advokat yang terdaftar pada lembaga bantuan hukum 

atau organisasi; dan
f. Telah menangani paling sedikit 10 (sepuluh) kasus.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 mengga-
riskan bahwa pemberian layanan bantuan hukum berdasarkan Un-
dang-Undang tersebut tidak dilakukan langsung oleh pemerintah, 
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melainkan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah dive-
rifikasi oleh Pemerintah (oleh BPHN). Setelah melalui proses verifi-
kasi untuk periode 2019-2021, sebanyak 524 OBH dinyatakan lulus 
verifikasi dan akreditasi oleh BPHN, bertambah sebanyak 119 OBH 
dari 405 OBH periode sebelumnya, yang terdiri dari 9 OBH ber-
akreditasi A, 63 OBH berakreditasi B, dan 452 OBH berakreditasi C. 
Hanya OBH yang telah lulus inilah yang memiliki hak untuk mem-
berikan layanan bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Ban-
tuan Hukum. 

Dalam press release BPHN, kriteria kelulusan akreditasi untuk 
Akreditasi A adalah memiliki 60 kasus litigasi, 7 kegiatan non-litigasi, 
10 orang advokat, dan 10 orang paralegal. Akreditasi B adalah memi-
liki 30 kasus litigasi, 5 kegiatan non litigasi, 5 orang advokat, dan 5 
orang paralegal. Akreditasi C adalah memiliki 10 kasus litigasi, 3 kegi-
atan non litigasi, 1 orang advokat, dan 3 orang paralegal. Sementara 
untuk OBH yang tidak lulus verifikasi ini dikarenakan kualifikasi ka-
sus atas nama advokat lain yang tidak terdaftar, kasus atas nama fir-
ma hukum, penerima bantuan hukum bukan masyarakat miskin dan 
rentan, berkas perkara berbeda dengan judul perkara, surat kuasa tan-
pa register pengadilan, serta berbagai pemalsuan dokumen.

1. OBH yang lulus verifikasi dan akreditasi
Berkaitan dengan daerah yang menjadi lokasi penelitian 

di Jabodetabek beberapa OBH yang menjadi representatif  dan 
telah dilakukan wawancara mendalam (depth interview) dengan 
OBH yang lulus verifikasi dan akreditasi yaitu:

NO NAMA OBH ALAMAT AKRE-
DITASI

1 Pos Bantuan Hukum (Posba-
kum) Aisyiyah

Jl. Gandaria I/1 Kebayoran Baru, 
Jakarta Selatan

C

2 Lembaga Konsultasi dan Ban-
tuan Hukum (LKBH) Universi-
tas Esa Unggul

Aula Kemala Lt. 3 Universitas Esa 
Unggul, Jl. Terusan Arjuna No. 9, 
Jakarta Barat

C

3. Lembaga Konsultasi dan Ban-
tuan Hukum IBLAM Depok

Jl. R. Sanim No. 99, Tanah Baru, Beji, 
Depok

C
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4. Yayasan Lembaga Bantuan 
Hukum dan Kemanusiaan 
Duta Keadilan Indonesia 
(YLBHK-DKI)

Komplek Departemen Agama, Jl. Pa-
lapa Raya No. 5C RT. 03/001 Kebon 
Jeruk, Jakarta Barat

C

5. Lembaga Bantuan Hukum 
(LBH) Keadilan

Jl. Sumatera J-8 No. 12 Tangerang 
Selatan

B

6. Reclasseering Indonesia Jl. Kampung Melayu Kecil II No. 08, 
Bukit Duri, Jakarta Selatan

B

7. Lembaga Bantuan Hukum 
(LBH) Matahati

Jalan Griya Hijau Raya, No. 51 RT. 
010/005, Pakualam, Serpong Utara, 
Tangerang Selatan

C

8. Lembaga Bantuan Hukum 
Asosiasi Perempuan Indone-
sia Untuk Keadilan (LBH Apik) 
Jakarta

Jl. Raya Tengah No. 31 RT. 001/009 
Kramat Jati, Jakarta Timur

C

9. Posbantuan Hukum Advokat 
Indonesia Cibinong

Lingkungan 02 Citatah Dalam RT. 
005/004 Cibinong, Bogor

C

Selanjutnya penulis akan memaparkan temuan-temuan 
dalam penelitian yang pelakasanaannya dengan kuesioner yang 
telah dibuat untuk membantu menggali materi proses verifikasi 
dan akreditasi dalam implementasinya.

Alasan utama yang menjadikan para OBH ini untuk 
mengikuti proses verifikasi dan akreditasi adalah pada pokoknya 
ingin mewujudkan keadilan yang merata melalui bantuan hukum 
bagi seluruh masyarakat Indonesia dan memudahkan para pen-
cari keadilan untuk mengakses bantuan hukum. LBH Matahati 
di Tangerang Selatan adalah salah satu OBH yang baru mengi-
kuti proses verifikasi dan akreditasi periode 2019-2021 ini me-
nambahkan dengan terakreditasinya OBH juga memiliki kre-
dibilitas dan pengakuan sehingga orang memiliki kepercayaan 
tersendiri akan kualitas dari pelayanan bantuan hukum yang di-
berikan. 

LKBH IBLAM dan YLBHK-DKI yang mensyukuri ada 
nya bantuan dana yang lahir dari pemerintah. LBH Keadilan 
menganggap terlepas dari poses dan besarnya anggaran, perlu-
nya apresiasi kepada pemerintah dengan adanya UU Bantuan 
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Hukum dan program verifikasi akreditasi bahwa Negara sudah 
membuka diri maka para OBH harus mengakses itu. Sama den-
gan LBH Apik, bahwa program verifikasi dan akreditasi ini salah 
satu bentuk tanggung jawab Negara untuk membantu masyara-
kat miskin, dengan mengikuti program tersebut yaitu sebagai 
salah satu prasyarat untuk mendapatkan anggaran dari pemerin-
tah walaupun LBH bisa mencari pendanaan lain.

OBH yang mengikuti proses verifikasi dan akreditasi ju-
ga mendapatkan informasi dan sosialisasi ini baik secara formal 
dari BPHN maupun non formal dari sesama rekan di OBH. 
LKBH IBLAM, YLBHK-DKI, dan Reclasseering Indonesia 
mengetahui informasi verifikasi dan akreditasi dari rekan-rekan 
sesama OBH saja, tidak mendapat informasi dari BPHN atau 
Kanwil Kemenkumham setempat. OBH yang justru aktif  men-
cari informasi secara online dan tidak mendapatkan sosialisai 
dari pemerintah. Lain halnya dengan Posbakum Aisyiyah yang 
mendapatkan informasi dari BPHN melalui undangan sosial-
isasi dan pihak Posbakum hadir. LBH Keadilan pun mendapat 
hal yang serupa berupa informasi terkait verifikasi dan akreditasi 
ini didapat awalnya dari BPHN yang menghubungi dan dikirim 
email. Awal periode program ini pemerintah cukup aktif, tapi 
sekarang-sekarang ini OBH yang harus aktif  untuk mencari in-
formasi. Berbeda dengan LKBH Fakultas Hukum Universitas 
Esa Unggul yang mendapat sosialisasi atau pemberitahuan se-
cara formal dari Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta sama se-
perti LBH Matahati yang mendapat informasi dari Kanwil Ke-
menkumham Banten dan juga memiliki group whatsapp OBH 
di Banten untuk memudahkan perolehan informasi. Posbaku-
madin Cibinong pun sama, mendapatkan informasi dari Kan-
wil Kemenkumham Jawa Barat. Sementara LBH Apik salah satu 
yang menginisiasi program ini adalah jaringan masyarakat sipil 
jadi sudah pasti mengetahui terkait adanya program verifikasi 
dan akreditasi.



84 LAPORAN PENELITIAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI ORGANISASI BANTUAN HUKUM 2019

Dalam pengajuan proses verifikasi dan akreditasi, OBH 
di atas tidak mendapatkan bimbingan atau pelatihan yang di-
berikan oleh pemerintah melainkan OBH itu sendiri yang harus 
aktif  dalam menggali informasi terkait peraturan-peraturannya. 
Kecuali LBH Matahati pernah mendapatkan undangan bim-
bingan dan pelatihan terkait dengan proses pengajuan akreditasi 
dan verifikasi dari Kanwil Kemenkumham dan menghadirinya.

OBH tersebut sebelum diberikan akreditasi atau perpan-
jangan sertifikasi baik dari Kanwil setempat dan BPHN datang 
ke OBH. Untuk mengecek fisik dari OBH tersebut. LBH Apik 
menjelaskan terkait hal ini, perwakilan pemerintah yang datang 
hanya sekedar melihat kantor dan sarana prasarana tidak ada per-
tanyaan terkait kasus atau diskusi. Hal yang sama dengan Pos-
bakumadin Cibinong, perwakilan yang datang hanya mengecek 
saja setelah itu tidak ada BAP/BAST nya.

Adanya Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (Sid-
bankum) ini yang merupakan sistem pada program ini diharap-
kan dapat mempermudah informasi dalam proses verifikasi dan 
akreditasi yang dapat diakses pada laman https://sidbankum.
bphn.go.id/. 

Semua OBH yang telah terverifikasi dan terakreditasi ini 
dalam menyerap dan menggunakan anggaran bantuan hukum 
yang dialokasikan untuk mereka perlu terlebih dahulu menye-
diakan dan mengajukan berkas-berkas yang menjadi persyaratan 
administrasi pengajuan dana bantuan hukum. Sistem pendanaan 
yang digunakan adalah sistem reimbursement yang artinya penyal-
uran dana bantuan hukum baru diberikan setelah kegiatan ban-
tuan hukum dilakukan dan OBH melaporkannya disertai den-
gan berkas-berkas pendukung. Berkas pendukung pada bantuan 
hukum litigasi adalah berkas-berkasi yang digunakan dan terkait 
dengan penanganan perkara seperti surat kuasa, eksepsi, pem-
belaan, dan putusan. Sedangkan pada bantuan hukum non lit-
igasi yaitu berkas-berkas pendukung disesuaikan dengan jenis 
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kegiatan non litigasi yang diajukan terkait dengan penyuluhan 
hukum dan kegiatan pendampingan di luar pengadilan lainnya.

Besaran biaya bantuan hukum ini jika dibandingkan de-
ngan Kepmenkumham terdahulu yaitu Kepmenkumham No-
mor M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2013 dan Kepmenkumham 
Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2015 tentang besaran bi-
aya bantuan hukum litigasi dan non litigasi mengalami kenaikan 
besaran biaya yang diterima oleh OBH pemberi bantuan hu-
kum untuk menangani perkara pidana secara litigasi. Total bi-
aya yang dahulunya Rp.5.000.000,- mengalami kenaikan sebesar 
Rp. 3.000.000,- sehingga pasca ditetapkannya Kepmenkumham 
Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2017 tentang Besaran Bi-
aya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi, total biaya un-
tuk perkara pidanasecara litigasi menjadi Rp 8.000.000,-. Dalam 
pemberian dana tersebut dikenai pajak sebesar 2%.

Layak atau tidaknya besaran biaya dana bantuan hukum, 
beberapa OBH memandangnya pun berbeda-beda. Seperti LK-
BH IBLAM menganggap bahwa tafsirannya adalah berupa ban-
tuan maka seharusnya sudah layak dan YLBHK Duta Keadilan 
Indonesia serta Reclasseering Indonesia yang menyadari dengan 
adanya program ini sebenarnya pemerintah sudah bertanggung-
jawab dan dana yang dialokasikan sudah cukup. Lain halnya de-
ngan Posbakum Aisyiyah dan LBH Apik yang berpendapat bah-
wa besaran biaya tersebut dapat dilihat dari aspek domisilinya 
mengingat bahwa ibukota cukup memiliki mobilitas yang cukup 
tinggi seperti berulang kali harus ke Pengadilan yang sudah me-
makan banyak biaya. LKBH Fakultas Hukum Universitas Esa 
Unggul dan Posbakumadin Cibinong juga mengatakan bahwa 
biaya perkasus ini tidak layak. Berbeda dengan LBH Keadilan 
yang berpendapat bahwa dana bantuan hukum untuk Tangerang 
Selatan sudah layak.

Walaupun pada hakikatnya OBH tersebut tidak mau 
mempermasalahkan terkait nominal atau besaran biaya, karena 
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memang kalau dilihat dari sisi kemanusiaan dan untuk mewujud-
kan keadilan, hal tersebut bisa dikesampingkan. Hal ini tercer-
min dengan kesadaran OBH yang sebenarnya sudah mensyukuri 
bahwa pemerintah akhirnya turut andil dalam mewujudkan ke-
adilan khususnya kepada masyarakat miskin walaupun memang 
dirasa masih kurang maksimal. Tetapi perhatian yang diberikan 
perlu juga disambut hangat. Walaupun beberapa OBH seperti 
LKBH IBLAM, LBH Matahati dan YLBHK Duta Keadilan In-
donesia memiliki subsidi silang dari Kantor Hukum pribadinya 
guna membantu biaya bila terjadi kekurangan di OBH.

Poin yang menjadikan implementasi kurang maksimal 
itu ada di permasalahan dalam sistem reimbursement. OBH lama 
seperti LKBH IBLAM Depok, Posbakum Aisyiyah, LBH Ke-
adilan, YLBHK Duta Keadilan Indonesia, LKBH Universitas 
Esa Unggul, Reclasseering Indonesia, Posbakumadin Cibinong, 
dan LBH Apik pun menyadari bahwa setiap periode belum ada 
perbaikan sistem yang akhirnya memudahkan dalam proses ini. 
Pada dasarnya, basisnya sudah online dan memudahkan akses di 
mana saja. Akan tetapi dalam teknisnya, seperti upload dokumen 
terkadang menyulitkan karena OBH menganggap secara sub-
stantif  sudah terlaksana namun dalam perolehan secara admi-
nistratif  harus begitu rigid (kaku). Seperti perihal putusan yang 
sudah diputus oleh pengadilan secara substansi sudah terlaksana 
namun dalam administrasi di situs harus melampirkan putusan 
asli yang di mana OBH terkadang hanya mendapat salinan pu-
tusan saja dan menunggu putusan asli cukup memakan waktu 
yang lama.

Terkait Aplikasi SIDBANKUM tersebut pun juga sering 
mengalami server down, sehingga menjadi kurang efektif  karena 
harus mengulangi proses upload dokumen. LBH Keadilan me-
nambahkan bahwa secara teknis masih banyak peraturan-per-
aturan yang berubah dan terlihat tidak konsisten yang terkadang 
tidak ada pemberitahuannya, hal ini pun juga menghambat pros-
es reimburse.
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Pernyataan dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan 
HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten, 
bahwa informasi terkait proses verifikasi dan akreditasi semua 
satu jalur pada situs bphn.go.id dan sidbankum.bphn.go.id. Se-
lama ini Kanwil selalu memberi feedback dan menginformasikan 
terkait kesalahan dokumen yang di upload di situs sidbankum, ke-
mudian OBH tersebut dihubungi oleh kanwil untuk memperbai-
ki. Dalam proses reimbursement setelah semua dokumen lengkap 
di SIDBANKUM dan sesuai dengan Permenkumham Nomor 
63 Tahun 2016 kemudian Kanwil akan mengirim BAST (Berita 
Acara Serah Terima), setelah disetujui oleh Kepala Kanwil dana 
bantuan hukum dapat di-reimburse kemudian bila ada anggaran 
sisa dilakukan addendum. Kanwil menjalankan sesuai perannya 
dalam perluasan akses bantuan hukum terutama dalam verifikasi 
dan akreditasi dengan menjaring OBH terbaik.16 

Begitu pula pernyataan Kepala Divisi Pelayanan Hukum 
dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi 
DKI Jakarta bahwa selama ini Kanwil DKI selalu berkoordinasi 
baik dengan BPHN dan OBH terakreditasi di domisili DKI Ja-
karta. Tidak menyampaikan banyak hal, Kepala Divisi juga me-
ngatakan bahwa ada informasi yang sifatnya internal dan open 
to public. Lalu, terkait pertanyaan untuk diskusi dalam penelitian 
ini, beliau mengusulkan untuk secara tertulis dalam bentuk kue-
sioner.

Dalam kuesioner yang diberikan kepada Kanwil Ke-
menterian Hukum dan HAM pada divisi pelayanan hukum dan 
HAM, diakui memang Kanwil tidak melakukan/memberikan 
sosialisasi terhadap proses verifikasi dan akreditasi. Proses veri-
fikasi dan akreditasi ini mengikutsertakan akademisi, tokoh ma-

16 Disampaikan oleh Ibu Sri Kurniati Handayani Pane, S.H., M.H. (Kepala Divisi 
Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten) dalam 
Diskusi Panel di Kegiatan Pelatihan Paralegal Tingkat Dasar yang diselenggarakan oleh ILRC 
bekerjasama dengan IDLO dan UIN Syarif  Hidayatullah Jakarta. Tangerang Selatan, 11 Juli 
2019 pukul 11.30 WIB.
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syarakat, dan lembaga bantuan hukum. Tantangan verifikasi dan 
akreditasi OBH di kanwil adalah kurangnya pengetahuan perso-
nil OBH tentang verifikasi dan akreditasi OBH dan luas wilayah 
dan kurangnya personil Kanwil dalam melakukan sosialisasi ve-
rifikasi dan akreditasi OBH. Selama ini Kanwil bekerjasama/
berkoordinasi dengan Tim Verifikasi dan Akreditasi OBH dari 
BPHN. 

Adapun proses reimbursement dana bantuan hukum yaitu:
- Tahap 1: OBH menginput permohonan pada aplikasi sid-

bankum berupa identitas diri penerima bantuan hukum, 
SKTM, dan permohonan bantuan hukum dari penerima 
bantuan hukum kepada OBH; kemudian tim verifikator 
melakukan proses verifikasi;

- Tahap 2: apabila sudah memenuhi syarat tahap 1 diterima, 
kemudian OBH melanjutkan menginput data permohonan 
tahap 2 berupa surat dakwaan, surat putusan, pledoi, su-
rat putusan, surat pernyataan menerima putusan, surat per-
nyataan kebenaran dokumen yg diupload;

- Tahap 3: verifikator membuat BAST, kemudian OBH me-
nyerahkan BAST, surat permohonan, serta kwitansi reim-
burse perkara ke Kanwil KemenkumHAM untuk diperik-
sa berkas oleh verifikator apakah data yang diupload benar 
atau tidak, apabila sudah sesuai, maka BAST surat permo-
honan dan kwitansi tersebut diserahkan ke bendahara un-
tuk kemudian dibuatkan SPM untuk proses pencairan di 
KPPN.

Sejauh ini Kanwil mengatakan belum ada contoh OBH baik 
dalam reimbursement untuk DKI Jakarta. Kanwil pernah memberi-
kan capacity building (penguatan kapasitas) kelembagaan OBH, namun 
banyak OBH yang tidak mengikuti. Proses pelaporan dana dari OBH 
kepada kanwil memiliki tantangan tersendiri seperti, sering terkenda-
la dengan Putusan dari Pengadilan, ada juga kendala dengan Identitas 
dari Pemohon Bantuan Hukum yang tidak sesuai dengan data yang 
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diupload, seringnya tenaga operator atau admin pada OBH sering 
berganti-ganti sehingga menghambat proses reimbursement. Dari Kan-
wil Kemenkumham DKI, tidak memiliki data statistik terkait kebu-
tuhan bantuan hukum, jumlah kasus pidana, perdata, dan adminis-
trasi, serta jumlah masyarakat miskin dan rentan tiap tahunnya. Kan-
wil masih menemukankasus-kasus di mana tidak ada Advokat yang 
mendampinginya.

Mengenai proses reimbursement di Kanwil Kementerian Hukum 
dan HAM Provinsi Banten di atas, LBH Keadilan mengatakan bahwa 
penyaluran dana bantuan hukum melalui sistem reimbursement ini cuk-
up mengecewakan karena banyak peraturan yang berubah-ubah. Ada 
hal-hal kecil yang pelaksanaannya sudah ada karena adanya salah ke-
tik di dokumen persidangan dan kemudian di upload, dokumen terse-
but tidak bisa diterima. Banyak hal yang sepele juga peraturannya 
berubah, LBH Keadilan pernah memberi masukan kepada Kanwil 
Banten bahwa peraturan sesulit apapun akan dilaksanakan asalkan 
tidak berubah-ubah dan harus konsisten. Perubahan banyak secara 
teknis tapi tidak secara formil dituliskan bahwa ada perubahan per-
aturan. Sama juga dengan Posbakumadin Cibinong yang merasa pe-
rubahan-perubahan teknis inilah yang mempersulit proses sistem re-
imbursement.

Lain halnya yang pernah dialami oleh LKBH Universitas Esa 
Unggul terkait persidangan, hingga saat ini masih ada persidangan 
dengan majelis hakim mempersoalkan lisensi Advokat, sejauh ini me-
mang belum ada koordinasi yang baik terhadap adanya Tridharma 
Perguruan Tinggi khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat 
melalui bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan rentan dalam 
beracara di persidangan. Karena pada dasarnya, yang beracara adalah 
dosen perguruan tinggi yang beberapa bukan berprofesi sebagai Ad-
vokat.

Selain itu, hampir semua OBH di atas dalam memeperoleh 
eksistensinya selain menunggu pencari keadilan, juga aktif  dalam 
agenda-agenda penyuluhan bantuan hukum seperti datang ke Lapas. 
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Namun, berbeda dengan Posbakumadin Cibinong yang menganggap 
untuk kegiatan non litigasi seperti penyuluhan ini memerlukan biaya 
yang begitu besar dan terkadang biaya yang di reimbursement kurang 
dari biaya pelaksanaan.

Pasca verifikasi dan akreditasi ini sebagian besar OBH tersebut 
harus memperhatikan laporan keuangannya karena memang idealnya 
harus menggunakan neraca keuangan dalam akutansi, selain itu juga 
menjadi tantangan tersendiri yaitu menjaga keutuhan Advokat yang 
ada didalam OBH tersebut, karena bagaimanapun persyaratan jum-
lah advokat itu berpengaruh dalam persyaratan verifikasi dan akredi-
tasi selain jumlah banyaknya kasus.

Dari awal periode hingga periode sekarang, hadirnya proses 
verifikasi dan akreditasi ini tetap membuat OBH pada jalur awalnya 
yaitu mewujudkan keadilan yang merata khusunya bagi masyarakat 
miski dan rentan agar mudah aksesnya. Meskipun dalam prosesnya 
harus melengkapi berbagai dokumen yang sifatnya administratif  dan 
rigid, hal tersebut tidak mengurungkan niat para OBH untuk berhen-
ti di tengah jalan untuk tidak memberikan keadilan.

2. OBH yang tidak lulus verifikasi dan akreditasi
Selain OBH yang lulus verifikasi dan akreditasi di atas, terdapat 

pula OBH yang tidak lulus verifikasi dan akreditasi tersebut seperti 
LKBH Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif  Hidayatullah Jakarta 
yang berdomisili di Banten. OBH ini dibawah Fakultas Syariah dan 
Hukum bukan dari Rektorat. LKBH Fakultas Syariah dan Hukum 
UIN Syarif  Hidayatullah Jakarta hingga tahun ini salah satu OBH 
yang belum mendapatkan akreditasi dari Kementerian Hukum dan 
HAM. LKBH UIN ini mengakui minimnya informasi yang diperoleh 
khususnya dari Kanwil Kemenkumham Banten, sehingga untuk peri-
ode verifikasi dan akreditasi yang sekarang, LKBH mengajukannya 
last minute. Dengan adanya informasi yang minim itulah, yang mem-
buat LKBH tidak maksimal untuk mempersiapkan hal-hal untuk 
proses verifikasi dan akreditasi. LKBH UIN juga mengatakan bahwa 
untuk periode selanjutnya harus ada “jemput bola”, karena ini adalah 
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bantuan hukum berbeda dengan layanan yang lainnya. Seharusnya 
setiap tahun Kanwil memiliki pemetaan mana saja OBH baik OBH 
kampus yang potensial. Karena menurut LKBH UIN, untuk OBH 
kampus harusnya memiliki treatment tersendiri untuk memberikan 
informasi atau sosialisasi, karena yang memproduksi SDM yang pro-
fessional itu basisnya dari kampus. Selain itu di kampuspun punya 
Tridharma Perguruan Tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat 
yang in line dengan program bantuan hukum dari pemerintah. 

Sejauh ini, tidak ada undangan sosialisasi baik dari BPHN atau 
Kanwil Kemenkumham Banten yang sampai ke LKBH UIN. Sebe-
lum mendaftar, untuk mengetahui proses dan persyaratannya ini pun 
LKBH UIN mencari sendiri, dan banyak hal-hal teknis yang memak-
an waktu, seperti untuk mengurus surat domisili. Banyak hal yang 
kelihatan sederhana tapi pelaksanaannya rumit khususnya di UIN Ja-
karta ini. Seperti rekening bantuan hukum tersendiri yang menjadi 
persyaratan dari BPHN. Karena di kampus ini, rekening itu hanya 
terpusat dari Rektorat, jika membuat rekening tersendiri bisa dikenai 
pidana karena ini basisnya kampus Negeri. Sementara untuk men-
cairkan dana dari Rektorat tersebut harus menyertakan proposal ke-
giatan yang membuat LKBH tidak efektif  dalam pelaporan karena 
mempersulit. 

Setelah mengajukan prasyarat untuk mendaftar verifikasi dan 
akreditasi, LKBH UIN tidak lulus, dan tidak ada pemberitahuan dari 
panitia. LKBH UIN mendaftar H-3 sebelum penutupan, sempat ter-
jadi salah persepsi terhadap waktu pendaftarannya. LKBH UIN su-
dah lapor kepada BPHN dan bertemu dengan Kasubbid di sana, se-
belumnya pernah juga LKBH UIN datang ke Kanwil Banten, namun 
berkas perbaikan dari LKBH UIN ditolak. 

LKBH UIN sudah melakukan komplain ke BPHN secara lang-
sung, namun sampai sekarang tidak ada jawaban dan respon. Hingga 
sampai saat ini belum ada pemberitahuan terhadap poin-poin yang 
membuat LKBH UIN tidak lulus verifikasi dan akreditasi. Namun, 
LKBH UIN tetap jalan dalam memberikan bantuan hukum.
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Menurut LKBH UIN, terkait praktik bantuan hukum ini, per-
lu juga memperhatikan aspek non litigasi seperti sosialisasi, penyulu-
han hukum, dan penelitian. Paradigma pencegahan menurut LKBH 
ini harus dikedepankan, karena apabila hal tersebut diedukasi terlebih 
dahulu maka jauh lebih baik. Terkait dana litigasi dan non litigasi pun 
memiliki dana yang jauh berbeda besarannya. Maka perlu pula dire-
visi lebih lanjut terkait dana non litigasi ini karena pelaksanaan dan 
dampaknya juga tidak kalah penting. 

3. OBH yang tidak mengikuti verifikasi dan akreditasi
Selain OBH yang lulus dan tidak lulus verifikasi dan akredita-

si tersebut, ada juga OBH yang tidak mengikuti proses verifikasi dan 
akreditasi, seperti LBH Madani di Jakarta, LKBH Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Jakarta di Tangerang Selatan, dan LK-
BH Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan di Tangerang.

Menurut LBH Madani, verifikasi dan akreditasi merupakan pi-
lihan. Melihat kembali Undang-Undang Bantuan Hukum memberi-
kan penawaran terkait pendanaan yang diberikan oleh pemerintah 
dengan beberapa persyaratan, selain itu bentuk pendanaannya lewat 
sistem reimbursement dimana harus menangani kasus terlebih dahu-
lu meski tidak dana, hal ini sebenarnya yang membuka peluang bagi 
OBH untuk terima operasional dari klien, sementara menurut Un-
dang-Undang Bantuan Hukum perbuatan tersebut dapat dipidana. 
LBH Madani ini lahir berdasarkan Undang-Undang Advokat dima-
na seorang Advokat juga harus memiliki LBH yang sifatnya untuk 
menangani kasus pro bono, outputnya sebenarnya sama-sama untuk 
membantu masyarakat miskin dengan cuma-cuma.

Untuk informasi program verifikasi dan akreditasi ini LBH 
Madani mengetahui dari rekan di LBH lain, tidak hanya informasi 
saja melainkan persyaratan dan tata caranya pun diinfokan. Namun 
dari pemerintah belum pernah ada informasi/sosialisasi terkait veri-
fikasi dan akreditasi. 

Lebih lanjut, LBH Madani berpendapat bahwa yang tidak ka-
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lah penting di program ini adalah pengawasan dan sejauh mana pen-
gawasan ini sudah dilakukan. LBH Madani tidak ingin dana yang 
mengalir ke OBH begitu saja, tapi tidak melaksanakan apa yang dici-
ta-citakan oleh pemerintah, perlu juga dilihat apakah advokat terse-
but benar-benar memperjuangkan hak pencari keadilan dengan seri-
us. Tidak hanya penumpukan kasus kemudian pemenuhan secara 
administrasi dari pertanggungjawaban dana tersebut, melainkan ju-
ga harus dilihat keseriusannya bukan sekedar pendampingan saja. 
LBH Madani juga mengutarakan akreditasi ini dilihat hanya dari ban-
yaknya kasus, sehingga bisa saja para OBH sibuk mencari kasus dan 
penyuluhan saja tanpa memperhatikan kualitas dari penanganan ban-
tuan hukum itu sendiri. LBH Madani berharap pemerintah bukan 
hanya sekedar memberikan akreditasi karena melihat kuantitas (ba-
nyaknya kasus yang ditangani) melainkan yang terpenting juga kuali-
tas dari pembelaan untuk para pencari keadilan.

OBH yang kedua adalah LKBH Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Jakarta yang memiliki pendapat lain, yaitu salah sa-
tu OBH yang akhirnya memutuskan untuk berhenti memperpanjang 
sertifikasi dan tidak mengikuti kembali proses verifikasi dan akredi-
tasi ini dengan alasan proses reimbursement yang dianggap begitu ru-
mit. LKBH Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta su-
dah mengikuti peraturan secara administratif  terkait dokumen yang 
harus upload. Faktanya sebuah kasus sudah diputus, secara adminis-
tratif  dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten 
ini meminta putusan yang asli sementara yang ada hanya salinan. Hal 
ini yang membuat OBH tersebut menganggap bahwa sebenarnya se-
cara substansi sudah terpenuhi namun dapat gugur karena persoalan 
adminitrasi.

Pihak LKBH tidak mau seperti itu karena membawa nama baik 
institusi. Tuntutannya terlalu besar akan tetapi dalam pelaksanaannya 
tidak berimbang. Selama mengikuti satu periode akreditasi, selama itu 
LKBH juga aktif  di kanwil diundang untuk mensosialisasikan pro-
gram-program, kemudian LKBH melaksanakan program tersebut. 
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Alasan lain yaitu karena dalam persidangan status dari pemberi 
bantuan hukum ini yang tidak diakui oleh majelis hakim untuk bera-
cara. Seperti yang diketahui bahwa OBH kampus seharusnya memi-
liki exception terkait yang beracara di persidangan seperti dosen-dosen, 
yang pada dasarnya merujuk kepada Undang-Undang Bantuan Hu-
kum. Dan status terakreditasi pada saat itu pun juga tidak menspesi-
alisasikan diperbolehkannya untuk beracara di persidangan.

Dan yang ketiga adalah LKBH Fakultas Hukum Universtitas 
Pelita Harapan hampir sama dengan LKBH Fakultas Hukum Uni-
versitas Muhammadiyah Jakarta, sebelumnya juga pernah mengiku-
ti verifikasi dan akreditasi ini. Tidak mengikutinya LKBH ini karena 
telat dalam memperoleh informasi perpanjangan sertifikasi. LKBH 
Fakultas Hukum Universtitas Pelita Harapan sempat vakum, terakhir 
pada tahun 2016. Baru aktif  kembali akhir tahun 2018 dengan kepe-
ngurusan yang baru.

Untuk informasi seperti sosialisasi dari Kanwil Kemenkum-
ham Banten jarang sekali memberikan undangan baik secara for-
mal maupun non formal. Yang sering berkomunikasi dan memberi-
kan undangan kepada LKBH ini dari Pemkot Tangerang, seperti pe-
nyuluhan dan bantuan hukum keliling.  

LKBH pernah komunikasi terkait proses verifikasi dan akredi-
tasi ini kepada BPHN untuk negosiasi karena LKBH ini OBH lama 
yang ingin memperpanjang sertifikasi, namun peraturan tetap harus 
dipatuhi jika ada keterlambatan tetap tidak bisa mengikuti perpan-
jangan sertifikasi meskipun berasal dari OBH lama. Hal ini menjadi 
catatan tersendiri untuk LKBH Fakultas Hukum Universitas Pelita 
Harapan untuk lebih gencar mencari informasi dan mempersiapkan 
secara maksimal untuk mendaftar kembali tiga tahun selanjutnya.

Hambatan dan tantangan dalam penelitian ini, beberapa Organ-
isasi Bantuan Hukum yang sudah dikirim surat permohonan izin se-
perti LBH Jakarta, YLBH Putih (Bekasi), LBH Tridarma (Tangerang) 
tidak ada jawaban dan respon lebih lanjut melainkan peneliti sudah 
berkomunikasi berulang kali untuk menanyakan kesediaannya.
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B. Tantangan-Tantangan Organisasi Bantuan Hukum Ter-
kait Perspektif Kelompok Rentan (Anak, Perempuan, 
dan Penyandang Disabilitas)

Mengingat ketentuan umum Undang-Undang Bantuan 
Hukum yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hu-
kum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-
cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hu-
kum adalah orang atau kelompok orang miskin. Undang-Un-
dang Bantuan Hukum yang akan menjadi sumber acuan bagi 
praktik penegakan, perlindungan, dan pelayanan hukum bagi 
orang atau kelompok miskin. 

Tujuan dari bantuan hukum, baik dalam pemaknaan seb-
agai pro bono maupun legal aid, pada dasarnya adalah untuk mem-
berdayakan masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan access 
to justice. Todung Mulya Lubis mengatakan bahwa: “bantuan hu-
kum sesungguhnya tidak dapat menghindarkan diri dari tujuan menata 
kembali masyarakat di tengah adanya kepincangan struktural yang tajam 
dengan menciptakan pusat-pusat kekuatan (power resources) dan sekali-
gus mengadakan redistribusi kekuasaan untuk melaksanakan partisipasi 
dari bawah.”17 

Negara mengakui adanya hak-hak dalam ekonomi, sosi-
al, budaya, sipil dan politik bagi masyarakat miskin, maka secara 
konstitusional orang miskin berhak untuk diwakili dan dibela 
baik didalam maupun diluar pengadilan (acces to legal counsel). Ban-
tuan hukum bagi masyarakat miskin termuat dalam Pasal 34 ayat 
(1) UUD 1945. Jadi bantuan hukum adalah hak dari orang yang 
tidak mampu yang dapat diperoleh tanpa bayar (pro bono publico) 
sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Pasal 34 
ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 bahwa negara mengembangkan 
sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan 
masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan marta-

17 Frans Hendra Winata, Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk 
Memperoleh Bantuan Hukum, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 23.
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bat kemanusiaan yang diatur dalam Undang-Undang Bantuan 
Hukum.

Undang-Undang Bantuan Hukum dalam Pasal 5 menye-
butkan hanya masyarakat miskin yang tidak dapat memenuhi 
hak dasar secara layak dan mandiri saja, maka bagaimanakah 
perlindungan hukum pada orang atau kelompok rentan seper-
ti anak, perempuan, dan penyandang disabilitas? Karena kebi-
jakan publik, selain itu terdapat pula orang yang hak sipil dan 
politiknya terabaikan, masyarakat adat yang awam hukum, orang 
atau kelompok imigran yang juga perlu dilindungi hak-haknya, 
dan bagaimana terdakwa dengan ancaman pidana 15 tahun atau 
lebih dan hukuman mati atau bagi mereka yang tidak mampu 
yang diancam pidana tahun atau lebih.

Fakta menunjukkan bahwa tidak semua warga Negara 
Indonesia menikmati fasilitas bantuan hukum. Mengingat di 
Negara ini masih tinggi angka kemiskinannya, untuk daerah Ja-
bodetabek sendiri terkait kelompok rentan pun masih banyak 
yang sulit mengakses keadilan. Perilaku pengabaian hak-hak ter-
hadap kelompok miskin dan rentan yang berujung pada perlaku-
kan tidak adil, tidak hanya dapat terjadi dalam proses kehidupan 
bermasyarakat sehari-hari, namun juga bisa terjadi dalam proses 
peradilan.

Kurangnya informasi dan sosialiasi terkait bantuan hu-
kum inilah yang menjadi faktor utama sulitnya mengakses ke-
adilan. Kerap kali, masyarakat rentan yang awam hukum tidak 
mengetahui bahwa pemerintah sudah memperhatikan hak-hak 
tersebut dengan memberikan bantuan hukum secara cuma-cu-
ma. Informasi yang seakan-akan terputus dan tidak sampai ke-
pada individu-individu membuat mereka yang memiliki perma-
salahan hukum akhirnya menutup mulut saja. 

Hasil wawancara dengan beberapa Ketua Rukun Tet-
angga di beberapa wilayah Jabodetabek di daerah Pesanggrahan 
(Bapak AW), Cirendeu (Bapak R), Pondok Pinang (Ibu IM), dan 



97P E M B A H A S A N

Cawang (Ibu S), permasalahan yang banyak di sekitar memang 
persoalan narkotika. Permasalahan lain seperti pencurian, peng 
royokan, dan kekerasan dalam rumah tangga pun pernah dite-
mui.

Dalam hal ini, masyarakat masih mau untuk koordinasi 
kepada ketua RT Bapak AW, Ibu IM, dan Ibu S atau tokoh ma-
syarakat setempat. Selama ini prosesnya banyak memilih jalur 
damai saja. Namun, warga Bapak R cenderung tertutup akan ada 
nya permasalahan hukum yang terjadi.

Walaupun ada beberapa yang memilih jalur hukum dan 
tetap menginginkan keadilan yang hakiki namun terkendala oleh 
biaya. Informasi adanya OBH yang dilegitimasi pemerintah be-
lum terealisasikan sampai masyarakat kecil untuk sosialisasinya. 
Ketua Rukun Tetangga pernah mendapat informasi bantuan 
hukum dari pertemuan di kelurahan, namun tidak pernah ada in-
formasi lebih lanjut terkait lokasi OBH terakreditasi dengan me-
ninjau lokasi tersebut terjangkau atau tidak. Hal tersebut yang 
membuat masih jauhnya untuk memperoleh akses keadilan di 
wilayah yang memang belum ada OBH terdekat.

Kasus yang dialami salah satu responden peneliti ter-
kait anaknya yang disodomi oleh teman sekolahnya di salah satu 
Sekolah Dasar di Tangerang Selatan yaitu Ibu N dan anaknya 
AT. Sang ibu hanya pembantu rumah tangga, awalnya perma-
salahan ini dilaporkan ke pihak sekolah kemudian rekomendasi 
dari sekolah yang menangani adalah Dinas Pemberdayaan Ma-
syarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 
Keluarga Berencana (DPMP3AKB) Kota Tangsel. Terlebih lan-
jut, permasalahan tersebut belum ada tindakan lagi. Belum ada 
kerjasama dengan OBH yang telah terverifikasi dan terakredi-
tasi.

Salah satu yayasan yang peduli dengan hak-hak anak yai-
tu Yayasan Sahabat Anak, disini tempat menampung anak-anak 
khususnya anak jalanan. Melalui perwakilannya, banyak masalah 
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yang dihadapi seperti perolehan identitas dari anak itu tersendiri. 
Di Yayasan ini, anak diberikan pendidikan dengan dibuat seko-
lah jalanan yang sudah tersebar di beberapa titik di ibukota den-
gan bantuan volunteer yang ada, yakni untuk menghindari ter-
jadinya eksploitasi dari orang tua mereka. Karena berlatar be-
lakang dari rentan, tidak dipungkiri juga banyak terjadi perma-
salahan hukum yang terjadi.

Anak sebagai korban pun sudah sering terdengar dan 
dialami. Perilaku yang melanggar hak-hak anak dan sikap dis-
kriminatif  pun tersebar dimana-mana. Di dalam Yayasan Saha-
bat Anak ini sudah memiliki peraturan terkait pengaduan per-
masalahan hukum. Tentunya untuk menjamin kerahasiaan dari 
anak dan mewujudkan keadilan dengan bantuan hukum. Lewat 
paralegal yang ada kerap kali bekerjasama dengan OBH, dulu 
koordinasi dengan LBH Jakarta, sekarang dengan LBH Pena-
ham yang kantornya dekat dengan Yayasan Sahabat Anak. Sela-
ma ini kasus yang ditangani terkait pemerkosaan, pelecehan sek-
sual dan pengroyokan. 

Sebelum diserahkan ke OBH, dari Yasasan Sahabat 
Anak itu sendiri menginvestigasi terlebih dahulu kasusnya dan 
memberikan rekomendasi seperti diselesaikan secara diversi 
atau dalam pengadilan. Tentunya tetap mengawal kasus yang su-
dah diserahkan dengan OBH yang bekerjasama. Sekeras mung-
kin dari Yayasan Sahabat Anak ini tidak mau adanya liputan-li-
putan dari media demi menjaga kerahasiaan dan kenyamanan 
dari anak. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri. Sejauh 
ini belum ada penyuluhan terkait bantuan hukum di Yayasan Sa-
habat Anak dari OBH. Di sektor pemerintah, dari KPAI yang 
memberikan penyuluhan hukum, tapi untuk spesifik tentang 
bantuan hukum belum ada.

Perspektif  kelompok rentan lain yang banyak juga tan-
tangan adalah perempuan. Salah satu responden kelompok ren-
tan (perempuan) mengakui bahwa dirinya korban KDRT na-
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mun tidak berdaya karena mendapat ancaman dari suaminya. 
Kurangnya pengetahuan tentang adanya bantuan hukum yang 
membuat ibu rumah tangga ini bingung untuk melapor kema-
na. Bicara korban, hal yang serupa pun sama dialami oleh klien 
LBH Apik. Perempuan berstatus korban belum sepenuhnya dia-
komodir dalam program bantuan hukum ini. Korban pun yang 
mengikuti persidangan namun tidak recovery dalam reimbursement 
litigasi. LBH Apik sangat menyayangkan perihal hal tersebut, 
karena UU Bantuan Hukum belum mengakomodir korban, 
hanya terdakwa/tersangka saja. Selain itu kendala secara admi-
nistratif  dalam perolehan identitas pun sulit untuk bekerjasama 
terhadap pejabat lingkungan dan kelurahan hanya karena status 
pekerjaan sebagai pekerja seks komersial yang sudah dipandang 
negatif.

Beberapa respondendari kelompok rentan yaitu perem-
puan sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 
ini masih banyak kasus yang diputus di luar pengadilan, salah sa-
tu korban yang berdomisili Jakarta Selatan (Ibu SY) masih meng-
upayakan mediasi. Namun terjadi pula kasus yang telah dipu-
tus oleh pengadilan yaitu salah satu korban berdomisili Jakarta 
Timur (Ibu TR) merasa masih minimnya keadilan yang diterima 
korban, seperti tidak adanya pemulihan hak untuk mendapatkan 
restitusi.

Selanjutnya terkait penyandang disabilitas, di domisili Ja-
bodetabek sudah banyak organisasi terkait penyandang disabili-
tas seperti Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) 
dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI). Organ-
isasi ini berdiri dengan salah satu misi untuk mengawal hak-hak 
disabilitas di berbagai sektor kehidupan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 
Tidak dipungkiri dengan keterbatasan yang dimiliki, seringkali 
penyandang disabilitas menjadi korban kejahatan tindak pidana 
dan juga diskriminatif  dalam hal ketenagakerjaan.

HWDI sudah memiliki paralegal untuk fokus terhadap 
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permasalahan hukum melalui pendampingan dan bantuan hu-
kum. Sejauh ini sering ada yang melapor korban disabilitas in-
telektual dan disabilitas tunarungu yaitu terkait pelecehan sek-
sual serta pemerkosaan. Paralegal di HWDI selain mencari solu-
si di sektor hukum pun juga memberikan konseling bagi mere-
ka. HWDI sudah bermitra dengan LBH Apik dan LBH Jakarta. 
Selain kasus dari HWDI sendiri, LBH pun juga sering meng-
hubungi HWDI untuk mencari juru bahasa isyarat. Selama ini 
koordinasi berjalan dengan baik, dengan tantangannya masih 
banyak APH yang belum sepenuhnya memahami hak-hak dari 
penyandang disabilitas tersebut. Merupakan tantangan tersend-
iri bagi organisasi ini untuk terus mengawal dan mewujudkan 
hak-hak serta keadilan bagi penyandang disabilitas.

Selain itu di organisasi lain yaitu PPDI pun sama, melalui 
wawancara oleh Ketua Umum PPDI, pada dasarnya PPDI su-
dah ada divisi terkait penangan masalah hukum dan juga telah 
memiliki paralegal. Banyak yang melapor terkait kasus diskrimi-
natif  dalam ketenagakerjaan serta kekerasan seksual dari disabi-
litas intelektual dan mental. Sejauh ini, PPDI tidak melihat orang 
itu anggota atau bukan, jika dia penyandang disabilitas dan di-
langgar haknya maka akan tetap diperjuangkan. PPDI juga ber-
mitra dengan pemerintah dalam kebijakan-kebijakan demi me-
ngawal hak-hak penyandang disabilitas. Dalam memenuhi ban-
tuan hukum kepada penyandang disabilitas, PPDI bekerjasama 
dengan Lembaga Advokasi Penyandang Cacat Indonesia (LAP-
CI) karena di lembaga tersebut ada Advokat juga untuk menan-
gani kasus bagi penyandang disabilitas, selain itu juga pernah 
meminta bantuan ke LBH Apik. Sosialisasi terkait bantuan hu-
kum belum pernah ada diinformasikan ke PPDI. Hadirnya or-
ganisasi seperti inilah yang sangat membantu bagi penyandang 
disabilitas untuk mengakses keadilan, mungkin untuk beberapa 
individu untuk bergerak sendiri mendatangi OBH tidak memi-
liki rasa percaya diri.

Beberapa kasus dari responden penyandang disabilitas 
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(Ibu Y), kasus yang pernah dialami oleh korban penyandang dis-
abilitas mental intelektual adalah terkait pemerkosaan oleh salah 
satu guru di Sekolah Menengah Atas Khusus di daerah De-
pok, awalnya guru tidak mengakui perbuatannya sampai korban 
tersebut sampai melahirkan anak. Dengan bantuan HWDI yang 
berkoordinasi dengan LBH Jakarta, kasus tersebut diperjuang-
kan sampai ke jalur hukum dan akhirnya sudah diputus dengan 
pidana 5 tahun penjara.

Terdapat kasus diskriminatif  pula yang dialami penyan-
dang disabilitas dengan salah satu maskapai penerbangan. Saat 
itu korban (Ibu T) ingin berangkat ke Wina, namun sebelum 
perjalanan pihak maskapai menegur dan beliau dimintai tanda 
tangan beberapa berkas yang seharusnya tidak perlu. Korban 
memilih berkoordinasi dengan PPDI untuk mengawal kasus 
tersebut ke pengadilan. 

C. Analisis Proses Verifikasi dan Akreditasi di Jabodetabek

Amanat konstitusi (UUD 1945) mengenai hak-hak hu-
kum warga negara dapat ditemukan dalam Pasal 28D bahwa: 
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 
hadapan hukum” Selain itu, dapat ditemukan juga dalam Pas-
al 27, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam 
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Di Indonesia, hak atas bantuan hukum memang tidak se-
cara tegas dinyatakan dalam Konstitusi. Namun, bahwa Indone-
sia adalah negara hukum dan prinsip persamaan di hadapan hu-
kum, menjadikan hak bantuan hukum sebagai hak konstitusio-
nal, sehinggga negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan 
bantuan hukum khususnya bagi orang yang tidak mampu. Wa-
laupun demikian, kenyataan di masyarakat masih di jumpai ba-
nyak orang tidak mampu yang terjauhkan dari akses terhadap 
keadilan (access to justice).
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Saat diskursus mengenai bantuan hukum kembali me-
ngemuka dan mengucapkan selamat datang pada Undang-Un-
dang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selan-
jutnya disebut UU Bantuan Hukum). Dimana pada tanggal 4 
Oktober 2011, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan 
Rancangan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum menjadi 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hu-
kum dalam rangka menjamin hak konstitusional bagi setiap war-
ga negara yang mencakup perlindungan hukum, kepastian hu-
kum, persamaan di depan hukum, dan perlindungan hak asasi 
manusia. Undang-Undang ini kemudian masuk dalam Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No-
mor 5248 tanggal 02 November 2011.

Hadirnya UU Bantuan Hukum ini tidak terlepas juga 
dengan adanya Verifikasi dan Akreditasi bagi Organisasi Ban-
tuan Hukum sebagai Pemberi Bantuan Hukum yang di amanat-
kan Negara kepada Kementerian Hukum dan HAM, Badan 
Pembinaan Hukum Nasional, dan Kanwil Kementerian Hu-
kum dan HAM. Bahwa OBH yang lulus verifikasi dan akreditasi 
mendapat dana bantuan hukum dari pemerintah untuk mem-
berikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Dengan ada 
nya penegasan bahwa bantuan hukum merupakan bagian dari 
hak asasi, khususnya bagi kelompok khusus seperti masyara-
kat miskin, Negara Indonesia tentu mempunyai kewajiban un-
tuk menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi warga 
negara yang membutuhkan.

Mengenai proses verifikasi dan akreditasi ini perlu dili-
hat dari segi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. 

Menurut Mardiasmo, pengertian transparansi adalah:
“Transparansi merupakan keterbukaan (opennesess) peme-

rintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas 
pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang mem-
butuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan infor-
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masi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk 
pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.”18 

Sedangkan pengertian dari akuntabilitas menurut Djalil 
adalah:

“Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat den-
gan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif  pemer-
intah, lembaga legislatif  parlemen dan lembaga yudikatif) yang 
mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan se-
cara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat diper-
tanggungjawabkan (responbility), yang dapat dipertanyakan (answer-
bility), yang dapat dipersalahkan (blameworthiness) dan yang memu-
nyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu 
aspek dari administrasi publik/pemerintah.”19 

Dan pengertian partisipatif  menurut Isbandi adalah:
“Partisipatif  adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses 

pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, 
pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif  solusi 
untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, 
dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi peruba-
han yang terjadi.”20 

Berbicara mengenai good governance tentu tidak terlepas 
dari ketiga prinsip di atas. Kembali ke proses verifikasi dan akre-
ditasi OBH saat ini tentunya patut diapresiasi. Sepanjang per-
jalanan proses verifikasi dan akreditasi ini setiap periode tentu-
nya mengalami peningkatan walaupun masih belum maksimal. 
Mulai dari prinsip transparasi ini sudah cukup baik, dengan ada-
nya sistem secara online, setidaknya sudah membuka jalan ba-
gi siapa pun untuk mengaksesnya. Dilihat akuntabilitasnya pun 
sudah saling bersinergi dalam pelaporan dan pertanggungjawa-

18 Mardiasmo, Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas PublikMelalui Akuntansi 
Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance, Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 2: 1. (1-17) 
2006, hlm. 18

19 Rizal Djalil, Akuntabilitas Keuangan Daerah, Implementasi Pasca Reformasi. 
Edisi 1, (Jakarta: Semester Rakyat Merdeka, 2014), hlm. 63.

20 Isbandi Rukminto Adi, Perencanaan Partisipatoris Berbasis Asset Komunitas: Dari 
Pemikiran Menuju Penerapan, (Depok: FISIP UI Press, 2007), hlm. 27.
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bannya. Begitu pun dengan partisipatifnya, dalam hal ini setiap 
periode OBH yang mendaftar pun meningkat di mana memang 
informasi tersebut sampai dan para pihak ikut andil untuk mere-
alisasikan substansi dari bantuan hukum itu sendiri.

Namun semua itu dalam pelaksanaannya masih kurang 
maksimal, dari temua-temuan yang ada pada OBH di Jabode-
tabek, rata-rata masih merasakan system by online tersebut di rasa 
tidak cukup mempermudah karena situs sering server down saat 
pengunduhan dokumen dalam proses reimbursement. Untuk per-
syaratan yang sifatnya administratif  pun terkadang menyulitkan 
dan terasa kaku karena secara substansi suatu kegiatan sudah 
ada tapi terkendala dengan hal-hal yang sifatnya administrasi. 
Respon dari Kanwil yang memakan waktu lama pun juga kerap 
kali membuat tidak efektif  bagi para OBH.

Selain itu, adanya perubahan-perubahan aturan yang si-
fatnya teknis tanpa pemberitahuan terlebih dahulu juga dira-
sakan oleh beberapa OBH. Inkonsistensi ini yang dapat meng-
hambat sistem. Bagi sebagian OBH pun ternyata perlu adanya 
pelatihan terkait proses verifikasi dan akreditasi, namun belum 
ada yang mengakomodir. Karena selama ini, banyak juga doku-
men yang ditolak atau perlu diperbaiki. Dengan adanya pela-
tihan itu diharap akan meminimalisir dokumen-dokumen yang 
salah dalam pengunduhan.

Semua sudah ada, baik peraturan secara tertulis dan 
sistem aplikasi online. Kehadiran yang positif  dan tentunya 
perlu pelaksanaan dan teknis yang maksimal yang memiliki pe-
rubahan lebih baik serta tidak menyulitkan salah satu pihak agar 
semua menjadi efektif  dan ideal.

Selanjutnya untuk bisa menilai kualitas praktek dari 
sistem bantuan hukum, UNDP memberikan beberapa indikator 
yang bisa dijadikan pedoman penilaian, yaitu:21 

21 Anna Ogdorova, International Study of  Primary Legal Aid Systems with the Focus 
on the Countries of  Central and Eastern Europe and CIS, (UNDP,2012), hlm. 5.
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a. Akses masyarakat terhadap bantuan hukum primer (accessi-
bility of  primary legal aid to the population) 

 Layanan bantuan hukum tentu harus bisa diakses oleh ma-
syarakat yang membutuhkan. Lembaga pemberi bantuan 
hukum harus bisa menjangkau seluruh wilayah masyarakat 
sehingga mudah diakses. Kemudahan akses juga dapat me-
ningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem 
bantuan hukum. Akses juga tidak hanya berkaitan dengan 
lokasi, tapi juga waktu. Perlu diketahui juga berapa waktu 
yang disediakan oleh lembaga bantuan hukum dalam sehari 
atau seminggu untuk memberikan layanan bantuan hukum.

b. Kesederhanaan sistem untuk mengakses bantuan hukum 
(simplicity of  the system for obtaining primary legal aid) 

 Sistem bantuan hukum juga sebaiknya dibuat sederha-
na atau diberikan panduan yang memudahkan. Sehingga 
sistem bantuan hukum itu mudah diakses oleh Penerima 
Bantuan Hukum dan mudah dilakukan oleh Pemberi Ban-
tuan Hukum.

c. Kecepatan respon bantuan hukum (Speediness in the provision 
of  such aid) 

Seberapa cepat lembaga bantuan hukum memberikan 
respon terhadap permintaan bantuan hukum juga menjadi tolak 
ukur keberhasilan sistem bantuan hukum. Respon yang cepat 
juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait sistem 
bantuan hukum yang berlangsung. Respon cepat juga berkaitan 
dengan berapa banyak tahapan yang perlu ditempuh pemohon 
bantuan hukum untuk mendapatkan layanan bantuan hukum.

Gencarnya sosialisasi tentang bantuan hukum harus se-
lalu ditingkatkan, masih banyak daerah di Jabodetabek yang ti-
dak memiliki OBH terdekat. Memang bicara kualitas lebih baik 
dibanding sekedar kuantitas. Namun perihal bantuan hukum 
dengan kependudukan di daerah yang padat juga perlu meng-
gabungkan antara kualitas dan kuantitas. Agar pencapaian un-
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tuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat khususnya miskin 
dan rentan dapat tercapai. Tak hanya sosialisasi kepada OBH 
saja, pemerintah dan OBH juga patut mensosialisasikan bantu-
an hukum ini ke masyarakat awam. Karena seperti yang diketa-
hui bahwa masyarakat pun tidak tahu ada bantuan hukum dari 
OBH yang diakreditasi pemerintah yang sifatnya cuma-cuma, 
banyak yang mengira bahwa bantuan hukum itu perlu dengan 
biaya yang mahal, hal ini masih banyak ditemukan di masyarakat 
dengan pola doktrin kelompok yang tidak bertanggungjawab. 
Sehingga sudah tidak ditemukan lagi nantinya masyarakat yang 
ditindas yang dizolimi dengan tidak mendapatkan bantuan hu-
kum untuk hak nya dalam memperoleh keadilan.

Dengan diakuinya suatu OBH yang telah terverifikasi 
dan terakreditasi, perlu bagi pelaksa dan pemangku kepentingan 
dari sektor pemerintah ini untuk menyaring OBH yang memi-
liki kualitas dan integritas dalam aspek perluasan proses verifi-
kasi dan akreditasi. Untuk menuding anggapan OBH akreditasi 
hanya sekedar pemenuhan yang sifatnya administrasi maka per-
lu untuk Kanwil dan/atau BPHN melakukan pengawasan bagi 
OBH yang terakreditasi ini demi menjaga kualitas dalam mem-
berikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

Dalam praktiknya masih sering dijumpai bagi kelompok 
rentan seperti anak, perempuan, dan disabilitas mengalami dis-
kriminatif. Masih banyak Aparat Penegak Hukum (selanjutnya 
disebut APH) yang kurang memahami perspektif  kelompok 
rentan. OBH pun seharusnya juga harus memahami bahwa me-
mang masyarakat miskin dalam UU Bantuan Hukum ini men-
jadi debatable karena secara administratif  mereka dilihat dengan 
faktor ekonominya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan 
Tidak Mampu. Lalu bagaimana dengan kelompok rentan yang 
secara ekonomi terbukti miskin namun terhalang oleh identitas. 
Apakah hal tersebut akan dipersulit? OBH pun harus peka ter-
hadap persoalan ini, dan APH pun juga perlu memahami bahwa 
kelompok rentan pun sama memiliki hak untuk memperjuang-
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kan keadilannya. Yang diperlukan adanya sinergitas antara pe-
mangku kepentingan, OBH dan APH.

Kehadiran LSM atau Organisasi yang concern pada ke-
lompok rentan pun juga perlu disyukuri keberadaannya, di ma-
na mereka cukup membantu dalam proses untuk memperoleh 
keadilan ini. Contohnya sebagai pengawal hak-hak anak, perem-
puan, disabilitas. Serta bisa sebagai penterjemah bagi penerima 
bantuan hukum disabilitas. Peraturan yang indah pun memang 
perlu dukungan dari berbagai pihak untuk bersinergi agar tidak 
lagi adanya inkonsistensi di beberapa sektor demi mewujudkan 
keadilan bagi masyarakat miskin dan rentan.

Kesimpulan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuka ke-

sempatan bagi Organisasi Bantuan Hukum untuk memperluas ak-
ses keadilan di masyarakat untuk menjadi Pemberi Bantuan Hukum 
Periode Akreditasi 2019 – 2021 melalui bantuan BPHN dan Kantor 
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

BPHN telah merilis daftar Organisasi Bantuan Hukum (OBH) 
yang dinyatakan lolos verifikasi. Melalui Keputusan Menteri Hu-
kum dan HAM RI Nomor: M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 ten-
tang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan 
Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode 2019-2021, ter-
dapat 524 OBH yang dinyatakan lulus verifikasi.

Di Jabodetabek, OBH yang terverifikasi dan terakreditasi me-
ngalami peningkatan. Alasan utama yang menjadikan para OBH un-
tuk mengikuti proses verifikasi dan akreditasi adalah pada pokoknya 
ing-in mewujudkan keadilan yang merata melalui bantuan hukum 
bagi seluruh masyarakat Indonesia dan memudahkan para pencari 
keadilan untuk mengakses bantuan hukum. Namun, dalam pelaksa-
naannya terkait dana bantuan hukum yang disalurkan masih belum 
seindah yang diharapkan. Proses reimbursement masih tergolong ru-
mit untuk beberapa OBH, sistem online masih sering down dan bebera-
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pa peraturan teknis sering berubah-ubah seiring jalan. Belum adanya 
pengawasan secara tersusun untuk menjaga kualitas dari para OBH 
yang terakreditasi. Untuk OBH yang tidak lulus verifikasi dan akredi-
tasi tidak secara informatif  diberirtahu alasan-alasannya. Hal tersebut 
dianggap perlu karena penting untuk perbaikan ke depannya. Dan 
kemudian terhadap OBH yang tidak mengikuti verifikasi dan akre-
ditasi pun juga perlu adanya sosialiasi menjangkau ke OBH tersebut.

Terkait kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyan-
dang disabilitas ini memang tidak secara tertulis terdapat dalam UU 
Bantuan Hukum. UU Bantuan Hukum hanya mengadopsi masyara-
kat miskin saja untuk menjadi penerima bantuan hukum. Akan teta-
pi, sudah banyak OBH yang concern terhadap kasus-kasus kelompok 
rentan tersebut dan dengan adanya komunitas/organisasi dari kelom-
pok rentan ini yang membantu memberikan sinergi terhadap perso-
alan hukum yang dialami seseorang yang rentan itu kepada pemberi 
bantuan hukum dalam hal ini adalah OBH. Walaupun masih banyak 
di Jabodetabek yang belum dijangkau oleh OBH karena minimnya 
informasi adanya bantuan hukum dari pemerintah yang sifatnya cu-
ma-cuma dan jumlah OBH terdekat yang dapat ditempuh oleh pen-
cari keadilan itu sendiri. Perlu juga koordinasi antara OBH dan Peme-
rintah dalam memberikan sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat 
yang memiliki permasalahan hukum dapat teratasi dan tidak terjeru-
mus oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Saran dan Rekomendasi
 Berdasarkan data penelitian tersebut, ada beberapa saran dan 

rekomendasi yang dapat dipertimbangkan terkait proses verifikasi 
dan akreditasi untuk ke depannya dan dapat terealisasikan dengan 
baik adalah sebagai berikut.
A. Saran

1. Kementerian Hukum dan HAM sebaiknya meninjau kembali 
terkait besaran biaya bantuan hukum litigasi dan non litigasi 
dengan memperhatikan efesiensi yang ada di lapangan.
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2. BPHN sebaiknya meningkatkan kemudahan sistem dalam si-
tus sidbankum.bphn.go.id dengan backup system, sehingga im-
plementasi penggunaan pelaporan bersifat online dapat berja-
lan lancar bila server down.

3. Verifikator sebaiknya memiliki standar dan memahami subs-
tansi yang telah dilaksanakan di lapangan sudah terpenuhi 
agar tidak terlalu rigid dengan sifat yang administratif.

4. Menambah sumber daya manusia di Kantor Wilayah Kemen-
terian Hukum dan HAM dan BPHN yang terfokuskan pada 
bantuan hukum seiring dengan bertambahnya OBH yang su-
dah terakreditasi agar terciptanya koordinasi yang efektif.

5. BPHN dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 
agar lebih informatif  dalam memberikan informasi tidak ha-
nya ke OBH yang telah memiliki akreditasi saja.

6. Memberikan sosialisasi adanya program pemerintah terkait 
bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin 
dan kelompok rentan.

B. Rekomendasi

1. Direkomendasikan untuk membuat Manual Book penggunaan 
database online, dengan peraturan-peraturan teknis yang kon-
sisten.

2. Agar melaksanakan pengawasan secara berkala terhadap 
OBH yang telah terakreditasi agar terjaga kualitasnya.

3. Agar mengadakan monitoring dan evaluasi setiap beberapa 
waktu yang ditentukan untuk menghindari penyalahgunaan 
anggaran dan esensi pelaksanaan bantuan hukum.

4. Agar Kementerian Hukum dan HAM melakukan audiensi ke 
Mahkamah Agung terkait Pemberi Bantuan Hukum yang ber-
asal dari LKBH Kampus yang terakreditasi untuk memberi 
bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan rentan serta 
dapat mengikuti persidangan di depan majelis hakim.

5. Dan juga melakukan audiensi kepada APH demi menjaga si-
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nergitas dan memahami bahwa sudah ada OBH terakreditasi 
yang dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat 
miskin dan rentan baik itu terdakwa atau korban dan demi 
terwujudnya sistem bantuan hukum yang terpadu.

II.3   Provinsi Sulawesi Selatan
A. Gambaran Umum Sulawesi Selatan.

Sulawesi Selatan adalah salah satu dari 4 Provinsi yang bera-
da di Pulau Sulawesi yang saat ini dipimpin oleh Gubernur Prof. H. 
Nurdin Abdullah terletak di 0°12’ - 8° Lintang Selatan dan 116°48’ 
- 122°36’ Bujur Timur. Luas wilayahnya 45.764,53 km². Provinsi ini 
berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di utara, Te-
luk Bone dan Sulawesi Tenggara di timur, Selat Makassar di barat dan 
Laut Flores di selatan.

Terdapat empat kategori lahan di Sulawesi Selatan yaitu, da-
taran rendah yang  meliputi hampir semua kabupaten/kota. Data-
ran tinggi meliputi kabupaten Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, En-
rekang, Sinjai, Gowa, Bone, dan sebagian wilayah Sidrap, Wajo, Pin-
rang, Maros, Pangkep dan Pare-pare. Wilayah perairan dan pantai me-
liputi kabupaten/kota yang terbentang di pesisir pantai Timur dan 
pantai Barat dan laut dalam yang meliputi Selat Makassar, Teluk Bone 
dan Laut Selayar.

Iklim di wilayah Sulawesi Selatan yang tercatat dalam Stasiun 
Klimatologi Kelas 1 Panakukang (Makassar) bahwa rata-rata temper-
ature sepanjang tahun berkisar 26,5° C – 27,1° C dan curah hujan ra-
ta-rata 1000 mm sampai 1.500 mm pertahun. 

Sulawesi Selatan merupakan provinsi dengan keberagaman 
suku bangsa yaitu Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, Duri, Pattinjo, 
Bone, Malau, Patte, dan Kajang. 

Sulawesi Selatan merupakan daerah yang memiliki persen-
tase kemiskinan yang tinggi yang terbagi pada setiap kabupaten kota 
dalam data statistik persentase kemiskinan pada tahun 2018 adalah 
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sebagai berikut.
Tabel 7 Data Jumlah penduduk dan persentase kemiskinan berdasarakan pada 
data Badan Pusat statistik Sulawesi Selatan 

No Nama Kabupaten Kota Jumlah
penduduk

Persentase
kemiskinan (%)

1. Kabupaten Kepulauan selayar 130.189 Jiwa 13.13 %

2. Kabupaten Bulukumba 410.450 Jiwa 7.40  %

3. Kabupaten Bantaeng 183.348 Jiwa 9.23 %

4. Kabupaten Jeneponto 355.658 Jiwa 15.48%

5. Kabupaten Takalar 286.819 Jiwa 9%

6. Kabupaten Gowa 722.724 Jiwa 7.83%

7. Kabupaten Sinjai 238.102 Jiwa 9.28%

8. Kabupaten Maros 339.261 Jiwa 10.31%

9. Kabupaten Pangkep 323.607 Jiwa 15.10%

10. Kabupaten Barru 171.207 Jiwa 9.04%

11. Kabupaten Bone 742.786 Jiwa 10.55%

12. Kabupaten Soppeng 226.115 Jiwa 7.50%

13. Kabupaten Wajo 393.366 Jiwa 2.50%

14. Kabupaten Sidrap 289.731 Jiwa 5.16%

15. Kabupaten Pinrang 366.850 Jiwa 8.81%

16. Kabupaten Enrekang 200.055 Jiwa 12.49%

17. Kabupaten Luwu 350.364 Jiwa 13.36%

18. Kabupaten Tanah Toraja 228.977 Jiwa 12.75%

19. Kabupaten Luwu Utara 302.706 Jiwa 13.69 %

20. Kabupaten Luwu Timur 275.665 Jiwa 7.23%

21. Kabupaten Toraja Uatara 225.584 Jiwa 13.37%

22. Kota Makassar 1.449.689 Jiwa 4.41%
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23. Kota Pare-pare 138.764 Jiwa 5.59%

24. Kota Palopo 168.812 Jiwa 7.94%

Jumlah 8.520.838 Jiwa 9.06

Tabel 8 Index Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan Berdasarkan Data 
Bapenas (Badan Pembangunan Nasional)

No Nama Kabupaten/Kota Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM)

1 Selayar 65.39

2 Bulukumba 67.08

3 Banataeng 67.27

4 Jeneponto 62.67

5 Takalar 65.48

6 Gowa 68.33

7 Sinjai 65.80

8 Maros 68.42

9 Pangkep 67.25

10 Barru 65.56

11 Bone 64.16

12 Soppeng 66.67

13 Wajo 68.18

14 Sidrap 69.84

15 Pinrang 69.90

16 Enrekang 71.44

17 Luwu 69.02

18 Tanah Toraja 66.82

19 Luwu Utara 68.35

20 Luwu Timur 71.46

21 Toraja Utara 67.90

22 Makassar 81.15

23 Pare-Pare 76.68
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24 Palopo 76.71

Jumlah 70.34

B. Penyebaran OBH 

Di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 20 (dua puluh) OBH 
yang lolos verifikasi dan akreditasi yang tersebar dalam beberapa ka-
bupaten kota yaitu

1. Kota Makassar.
 OBH  yang terakreditasi pada Kota Makassar sebanyak 

7 (Tujuh) yaitu:
a. YLBHI LBH Makassar beralamat di Jl. Pelita A.34 Makas-

sar
b. YLBHM beralamat di Ruko borong center No 13 Makassar
c. LBH Apik Makassar beralamat di Perumahan Budi Daya 

Permai Blok D13 Jl Perintis Kemerdekaan mkassar
d. LKBH Universitas Muslim Indonesia beralamat di Ge-

dung menara lantai 4 JL. Urip Sumiharjo Kilometer 5 Kota 
makassar

e. YLBH Justice beralamat di Kompleks Perumahan Pesona 
daya lestari Blok A/9 RT 007 RW 002 Kelurahan Biring-
kanaya Kota Makassar

f. PBHI Wilayah Sulawesi Selatan Jl. Topas Raya Ruko zam-
rud Blok B No 16 Makassar.

g. YLBH Amanah Masyarakat Indonesia beralamat di Jl. Adi-
pura 2 No.50 makassar

2. Kabupaten Takalar.
Organiasi Bantuan Hukum   yang terdapat pada Kabu-

paten Takalar yaitu LBH Lipang yang beralamat di Jl. Pangeran 
Diponegoro biring balang Kelurahan Pattalassang Kabupaten 
Takalar

3. Kabupaten Jeneponto
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OBH yang terdapat pada Kabupaten Jeneponto Seban-
yak 2 (Dua) yaitu:
a. Posbakumadin Jeneponto yang beralamat di Kelurahan 

Bonto Tangnga kecamatan Tamalatea Kabupaten Jenepon-
to

b. LBH Bakti Keadilan Jeneponto beralamat di BTN Anwar 
Jaya Blok C1 No.4 kabupaten Jeneponto

4. Kabupaten Bantaeng.
OBH yang terdapat pada Kabupten Bantaeng sebanyak 

1 (satu) yaitu LBH Butta Toa Bantaeng beralamat di BTN Sa-
sayya Blok A5 No. 9 Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bis-
sappu Kabupaten Bantaeng.

5. Kabupaten Bulukumba
OBH yang terdapat pada Kabupaten Bulukumba seba-

nyak 2 (Dua) Yaitu:
a. Posbakumadin Bulukumba beralamat di Jl. Cendasa No.78 

Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulu-
kumba

b. YLBH Sinar Keadilan Beralamat di Jl. Nenas No. 8A Kelu-
rahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukum-
ba.

6. Kabupaten Wajo.
OBH yang terdapat Pada Kabupaten Wajo Sebanyak 2 

(dua) yaitu:
a. YLBH Bakti Keadilan Beralamat di Jl. Bau Baharuddin No 

2. Sengkang kabupaten Wajo.
b. YLBH Keadilan Nusantara Beralamat di Jl. Lembu 2 Seng-

kang Kabupaten Wajo

7. Kabupaten Pinrang.
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OBH yang Terdapat Pada Kabupaten Pinrang Sebanyak 
2 (dua) yaitu
a. Yayasan Patriot Indonesia Cabang Pinrang yang beralamat 

di BTN Sekkang No 9 Q Pinrang.
b. Pos Bantuan Hukum Peradri Pinrang yang beralamat di 

Lapase Kabupaten Pinrang.

8. Kabupaten Luwu Timur
OBH yang terdapat pada Kabupaten Luwu Timur Se-

banyak 1(satu) yaitu LBH Bakti keadilan Luwu Timur yang bera-
lamat di BTN. Bumi Batara Guru Blok F no 16 Luwu Timur

9. Kabupaten Luwu Utara
OBH yang terdapat pada Kabupaten Luwu Utara Se-

banyak 1(satu) yaitu LBH Lamaranginang yang beralamat di Jl 
Sipurasing  No.17 Lingkungan Kuri-kuri Kelurahan Bone Tua 
Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. 

C.PEMBAHASAN
C.1 Temuan-Temuan di Lapangan. 

Dalam melakukan penelitian kami menemukan banyak temuan-
temuan di lapangan baik pada proses wawanacar maupun dalam pro-
ses analisis data. Temuan temuan tersebut diantaranya:
1. Penyebaran OBH yang tidak merata.
2. Ketidak keseimbangan OBH dengan jumlah persentase masyrakat 

miskin.
3. Kasus yang bersifat substansi Bantuan hukum yang tidak terdanai.
4. Klasifikasi Penerima bantuan Hukum hanya berfokus pada stan-

dar ekonomi.
5. Kehadiran OBH yang tidak disenangi penegak hukum yang lain-

nya.
6. Kasus struktural yang sifatnya non-litigasi tidak terdanai.
7. Permintaan OBH untuk memasukkan kelompok rentan menjadi 
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penerima bantuan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2011

C.2 Analisis Proses Verifikasi dan Akreditasi OBH 

Dalam proses verifikasi dan akreditasi OBH tidak terlalu me-
nyulitkan selama persyaratan yang diberikan oleh Badan Pembinaan 
Hukum nasional (BPHN) terpenuhi. Ada beberapa OBH yang ter-
kendala oleh beberapa persyaratan baik tempat atau kantor, kinerja di 
pengadilan belum memadai, kurangnya advokat atau tidak memiliki 
tenaga IT yang memadai. 

C.3 Analisis Hasil Wawancara Kanwil Kemenkumham Sulawesi 
Selatan

1. Kanwil Kemenkumham Sulsel.
Pada tanggal 24 Mei Tahun 2019 kami telah melaku-

kan wawancara yang bertempat di Kantor Wilayah Hukum dan 
HAM Sulawesi selatan yang beralamat di Jl. Sultan Alauddin 
No 102 Pa’baeng-Baeng Kota Makassar.  Responden yang kami 
wawancarai adalah Amuru Walid Batu Bara, S.H, M.H. meru-
pakan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, responden 
kami memberikan keterangan tentang proses verifikasi dan be-
berapa Informasi yang bersifat substansi. 
a. Proses verifikasi
 Pada proses akreditasi akan disampaikan pemberitahuan 

terlebih kepada Organisasi Bantuan Hukum melalui Badan 
Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bahwa akan dilaku-
kan penambahan OBH melalui aplikasi yang telah dise-
diakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). 
Setelah pengumuman pada aplikasi tersebut maka OBH 
melakukan pendaftaran pada aplikasi tersebut setelah OBH 
tersebut mendaftarkan diri kemudian Pihak Badan Pem-
binaan Hukum Nasional (BPHN) Akan mengirimkan da-
ta kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 
Untuk mengecek keadaan Kantor OBH yang meliputi 
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Pengecekan Fisik Kantor, Jumlah Advokat, Paralegal, dan 
Kinerja OBH dalam melayani Pencari keadilan di Penga-
dilan. Dalam proses pengecekan tersebut Kantor Wilayah 
Hukum dan HAM Sulawesi Selatan tidak melibatkan pi-
hak lain kecu-ali pihak OBH.  Hasil dari pengecekan OBH 
akan dikembalikan pada Badan Pembinaan Hukum Nasi-
onal (BPHN) Untuk kemudian diseleksi kembali. Hasil dari 
seleksi OBH akan diumumkan kembali dengan hanya meng-
umumkan pihak OBH yang Lulus. Adapun OBH yang tidak 
lulus proses verifikasi biasanya akan melakukan keberatan 
dengan mengirimkan surat keberatan kepada pihak Badan 
Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Keberatan tersebut 
akan jawab oleh Pihak Badan Pembinaan Hukum Nasional 
(BPHN) kepada OBH yang mengajukan keberatan. Dalam 
melakukan proses verifikasi pihak Kantor Wilayah Kemen-
terian Hukum dan HAM yang menjadi HAMbatan adalah 
luasnya Provinsi Sulawesi Selatan dan pihak OBH  tidak ada 
di tempat.

b. Proses Reimbursement
 Pada Proses reimbursement Anggaran pihak OBH akan me-

ngirimkan laporan pada aplikasi yang telah disediakan oleh 
Bandan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) baik laporan 
mengenai kegiatan litigasi, dan non litigasi kemudian akan 
dicairkan sesuai dengan kinerja OBH tersebut. Besaran 
jumlah dana yang dapat diakses tergantung dari akreditasi 
OBH Tersebut semakin tinggi areditasi maka semakin besar 
pula anggaran yang dapat di akses. Namun dalam pelaksaa-
nnya ada beberapa pihak OBH yang tidak dapat menghabis-
kan anggaran tersebut maka disiapkan sistem Adendum yaitu 
Anggaran OBH yang tidak dapat dihabiskan akan dialihkan 
pada OBH yang telah menghabiskan anggaran tersebut, itu-
lah yang menjadi tolak ukur keberhasilan OBH. yang men-
jadi tantangan oleh OBH ialah beberapa OBH tidak memi-
liki tenaga IT yang mumpuni dan juga jaringan yang meng-
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hambat jalanya proses pelaporan OBH itu sendiri. Namun 
dalam proses akreditasi, verifikasi, dan reimbutsement tetap 
diberiakan bimbingan tingkat keseringannya tergantung pa-
da besarnya anggaran DIPA. Adapun kinerja OBH Sulawe-
si Selatan yang tercatat oleh Kantor Wilayah Sulawesi Se-
latan pada tahun 2018 yaitu 427 kasus di bidang litigasi me-
liputi kasus perdata dan pidana dan 85 di bidang non-litigasi 
meliputi pemberdayaan dan penyuluhan hukum.

C.4. Analisis Wawancara OBH Terakreditasi dan Terverifikasi

1. YLBHI LBH Makassar.
Pada tanggal 29 Mei 2019 kami telah melakukan wawan-

cara dengan pihak YLBHI LBH Makassar yang beralamat di Jl. 
Pelita Raya VI Blok A34 No. 9 Kota makassar, direktur YLBHI 
LBH Makassar adalah Haswandi Andy Ilyas namun yang men-
jadi responden kami adalah Muhammad Khaidir. 

Berdasarkan Keputusan Nomor M.HH-01.HN.07.02 
Tahun 2018, YLBHI LBH Makassar adalah salah satu dari 20 
(Dua Puluh) OBH yang lulus verifikasi dan akreditasi yang di-
laksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan alasan 
berharap dana bantuan hukum, berharap verifikasi  dan akredi-
tasi, dan  mewujudkan keadilan yang merata melalui bantuan hu-
kum bagi seluruh masyarakat.

Sebelum ikut serta dalam proses akreditasi dan verifikasi 
pihak Kantor wilayah Hukum dan HAM Sulawesi Selatan telah 
memberitahukan terlebih dahulu kemudian memberikan bim-
bingan dan pelatihan terkait Proses akreditasi dan verifikasi.

YLBHI LBH Makassar melihat dalam pelaksaan Bantu-
an Hukum belum maksimal hal ini disebabkan biaya yang diberi-
kan oleh Pihak Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) be-
lum mengakomodir biaya oprasional dan berpendapat bahwa 
dana yang diberikan oleh Badan Pembinaan Hukum nasional 
(BPHN) sangat tidak layak walapun pada proses reimburesment 
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menurutnya sudah memudahkan. YLBHI LBH Makassar ber-
harap besaran dana yang diberikan harus mempertimbangkan 
jarak radius pencari bantuan hukum.

Dana Bantuan Hukum yang diberikan dinilai belum 
memberikan jalan kepada semua pencari keadilan hal ini dise-
babkan dana yang diberikan Badan Pembinaan Hukum Nasi-
onal (BPHN) hanya fokus pada kelompok miskin saja hal ini 
disebabkan  oleh Undang-undang No 16 Tahun 2011 hanya me-
masukkan kelompok miskin saja padahal sangat perlu dimasuk-
kan kelompok rentan tanpa terkecuali hal ini disebabkan YLB-
HI LBH makassar memiliki prespektif  tersendiri terhadap ke-
lompok rentan (Miskin, Disabilitas, Anak, Perempuan dan ke-
lompok minoritas).

Dalam mengakses bantuan hukum pencari keadilan 
YLBHI LBH Makassar melakukan sosialisasi kepada masyara-
kat, mendatangi masyrakat yang memiliki permasalahan Hu-
kum, dan didatangi langsung oleh pencari keadilan dengan 
sering menggunakan dana bantuan Hukum. 

YLBHI LBH Makassar Sendiri pernah memutuskan un-
tuk berhenti ditengah jalan dalam memberikan bantuan hukum 
disebabkan klien memberikan sogokan kepada penegak hukum 
namun narasumber lupa tanggal tempat dan siapa.

2. LBH Apik Makassar
Pada tanggal 16 Mei 2019 kami telah melakukan wawan-

cara dengan LBH APIK Makassar yang beralamat di Jl. Perin-
tis kemerdekaan Kilometer 12 Perumahan Budidaya Permai D3 
dengan status terakreditasi yang dipimpin oleh direktur Rosmia-
ti Sain adapun yang menjadi responden kami adalah Rosmiati 
sain itu sendiri.

Berdasarkan Keputusan Menkum HAM M.HH-01.HN. 
07.02 Tahun 2018, LBH APIK Makassar adalah salah satu dari 
20 (Dua Puluh) OBH yang lulus verifikasi dan akreditasi di 
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Provinsi Sulawesi selatan dengan tujuan mewujudkan keadilan 
yang merata melalui bantuan hukum bagi seluruh masyrakat. Se-
belum diadakan Verifikasi dan akreditasi LBH APIK Makassar 
telah di beritahukan Oleh Kantor Wilayah Hukum dan HAM 
baik secara formal maupun Nonformal. LBH APIK Makassar 
pernah diberikan bimbingan terkait Proses Pengajuan Akredi-
tasi dan Verifikasi.

Dalam pandangan LBH Apik Makassar Pelaksanaan 
bantuan Hukum yang didanai Kementerin Hukum dan HAM 
berdampak sangat baik dan positif  bagi pencari keadilan den-
gan mulai bertambahnya Jumlah OBH di Kabupaten Kota pa-
da Provinsi Sulawesi Selatan dengan didukung oleh dana yang 
dinilai sudah layak dan namun pada proses pencairan dianggap 
Menyulitkan di akibatkan karena Kurangnya Sumber Daya Ma-
nusia di bidang IT. Dalam pandangannya LBH Apik makassar 
menyarankan untuk proses reimbursement SIDBANKUM (Sistem 
Infomasi bantuan hukum) dilakukan dengan dua cara yaitu cara  
atau dengan cara manual.

Selain dari alasan diatas, LBH APIK Makassar berpan-
dangan bahwa seharusnya pemberian dana bantuan hukum ti-
dak berfokus pada masyarkat miskin saja tetapi juga harus 
dapat diakses oleh kelompok rentan yang lain karena mereka 
selain rentan pada tindakan kriminal juga rentan pada kemiski-
nan. Contohnya pada perempuan, selain rentan mengalami ke-
kerasan karena dianggap lemah juga berpotensi miskin secara 
cepat karena harta yang ia dapatkan ataupun yang ia pakai adalah 
harta dari suami yang sewaktu waktu suami dapat meninggal-
kannya, pada persoalan anak dikerenakan ia memang belum 
bekerja dan berpotensi ditinggalkan oleh keluarga untuk disabili 
tas sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak karena 
kekurangan fisik dan utnuk kelompok minoritas keadaan yang 
tertutup membuat mereka susah berkembang dari segala bidang 
kehidupan.
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Oleh karena itu pada undang-undang Nomor 16 Tahun 
2011 harus di masukkan kelompok rentan secara menyeluruh 
meliputi Miskin, Perempuan, Anak, dan Kelompok Minoritas 
bukan pada kelompok miskin saja hal ini karena LBH APIK me-
miliki prespektif  terhadap kelompok rentan. Dan para OBH ha-
rus memiliki kemampuan menganalisis kelompok rentan terse-
but dan sangat di sarankan untuk diberikan pengetahuan dasar 
dalam memaHAMi keadaan kelompok rentan tersebut.

Dalam proses akses dana bantuan hukum LBH APIK 
Makassar Pencari keadilan mengakses dengan dua cara yaitu 
memberikan sosialisasi dan didatamgi langsung oleh pencari ke-
adilan dan dalam penggunaan dana LBH Apik makassar sering 
melakukan sosialisasi dengan menggunakan dana bantuan hu-
kum. 

LBH APIK Makassar selama memberikan tugas bantu-
an hukum bagi pencari keadilan tidak pernah memutuskan ber-
henti ditengah jalan untuk memberikan bantuan hukum cuman 
sering mendapatkan tantangan dengan mendapatkan penegak 
hukum (JAKSA) yang tidak senang dengan kehadiran advokat 
dari LBH Apik Makassar.

3. PBHI Wilayah Sulawesi Selatan
Pada tanggal 24 Mei 2019 kami telah melakukan wawa-

ncara dengan Pihak PBHI Wilayah Sulawesi selatan yang bera-
lamat di Jl. Topas Raya Kompleks Ruko zambrut B/16 Ko-
ta Makassar yang bertidak sebagai direktur adalah Abdul aziz 
Saleh, S.H. adapun yang menjadi nara sumber kami ialah Abdul 
Aziz Saleh, S.H. dan Syamsumarlin, S.H.

PBHI Wilayah Sulawesi Selatan adalah salah satu OBH 
yang terakreditasi dari 20 (dua puluh) OBH berdasarkan Kepu-
tusan MenkumHAM Nomor M.HH.-01.HN.07.02. dengan tu-
juan ingin mewujudkan keadilan yang merata melalui bantuan 
hukum bagi seluruh masyrakat. Sebelum diadakannya verifika-
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si dan akreditasi PBHI Wilayah Sulawesi Selatan pernah diberi-
tahukan secara formal maupun non formal oleh Kementrerian 
Hukum dan HAM  dan juga diberikan bimbingan terkait proses 
pengajuan akreditasi dan verifikasi.

Dalam pelaksanaan bantuan hukum yang didanai oleh 
Kementerian Hukum dan HAM Pihak PBHI wilayah Sulawesi 
Selatan berpendapat bahwa hal tersebut memberikan dampak 
positif  bagi pencari keadilan dan OBH   dan mulai bertambahn-
ya jumlah OBH di beberapa kabupaten kota di Provinsi sulawesi 
selatan. Namun melihat luasnya wilayah dan beragamnya kasus 
serta hampir terpusatnya OBH di Ibu kota provinsi Sulawesi se-
latan Anggaran yang dibatasi jumlah perkasusnya dinilai tidak 
layak karena tidak memperhatikan seituasi dan kodisi Penangan-
an perkara. Seharusnya disediakan dana untuk akomodasi, dise-
diakan dana tidak hanya pada proses litigasi yang sifatnya non 
struktural tetapi harus juga memberikan dana pada proses penye 
lesaian kasus secara Non litigasi, seperti advokasi ke Ombuds-
man, oadvokasi ke badan pertanahan ataupun instansi-instansi 
yang memiliki hubungan dengan perkara tersebut.

Dalam proses penyaluran dana bantuan hukum me-
lalui sistem remburement PBHI Wilayah Sulawesi selatan ber-
pendapat memudahkan. Namun dana yang diberikan hanya 
memberikan jalan untuk sebagian pencari keadilan saja karena 
hanya menyentuh sebgaian kelompok rentan dalam Undang-
udang Nomor 16 Tahun 2011 perlu dimasukkan kelompok rent-
an bukan hanya pada masyarakat miskim tetapi harus inklusif  
dengan keadilan sosial hal ini dikarenakan PBHI wilayah Sulsel 
memiliki prespektif  pada kelompok rentan.

Dalam proses akses bantuan hukum perncari keadilan 
mendaptkannya dengan tiga cara yaitu memberikan sosialisasi 
bagi masyarakat, mendatangi masyarakat yang memiliki perma-
salahan hukum namun dalam hal ini bukan berarti menawarkan 
atau mempromosikan diri dan didatangi langsung oleh pencari 
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keadilan dalam hal penggunaan dana untuk sosialisasi berkenaan 
dengan hukum PBHI wilayah Sulawesi selatan jarang menggu-
nakanya dikarenakan jumlahhya terbatas.

PBHI wilayah sulawesi selatan selama memberikan ban-
tuan hukum bagi pencari keadilan tidak pernah memutuskan 
berhenti ditengah jalan dalam memberikan bantuan hukum.

PBHI wilayah Sulawesi selatan menilai bahwa proses 
akreditasi sangat tidak jelas proses up great akreditasi hal ini 
dilihat pada banyaknya jumlah kasusu yang di tangani PBHI 
Wilayah Sulawesi Selatan yang berjumlah ratusan dengan advo-
kat yang sangat banyak masi saja memiliki akreditasi rendah.

4. Posbakumadin Jeneponto
Pada tanggal 21 Mei 2019 kami telah melakukan wawan 

cara dengan pihak Posbakumadin Jeneponto yang beralamat di 
Kelurahan Bonto Tangnga kecamatan Tamalatea Kabupaten Je-
neponto adapun yang bertindak sebagai direktur ialah Vita Sul-
fitri Yahya, S.H. dan juga bertidak sebagai responden kami.

Posbakumadin Jeneponto adalah salah satu OBH Yang 
terakreditasi dari 20 (dua puluh) OBH berdasarkan Keputusan 
MenkumHAM Nomor M.HH.-01.HN.07.02. dengan tujuan in-
gin mewujudkan keadilan yang merata melalui bantuan hukum 
bagi seluruh masyrakat. Sebelum diadakannya verivikasi dan 
akreditasi Posbakumadin Jeneponto pernah diberitahukan se-
cara formal maupun non formal oleh kementrerian hukum dan 
HAM  dan juga diberikan bimbingan terkait proses pengajuan 
akreditasi dan perivikasi.

Dalam pelaksanaan bantuan hukum yang didanai oleh 
Kementerian Hukum dan HAM Pihak Posbakumadin Jenepon-
to berpendapat bahwa hal tersebut memberikan dampak positif  
bagi pencari keadilan dan OBH dan mulai bertambahnya jum-
lah OBH di beberapa kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Se-
latan. Namun melihat luasnya wilayah dan beragamnya kasus 
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serta HAMpir terpusatnya OBH di Ibu kota provinsi Sulawesi 
Selatan Anggaran yang dibatasi jumlah perkasusnya dinilai tidak 
layak karena tidak sesuai dengan sulitnya pekerjaan yang dihada-
pi. Namun pada proses penyaluan dana melalui sistem reimburse-
ment di anggap memudahkan. 

Dengan adanya dana bantuan hukum melalui sudah 
memberikan jalan bagi semua pencari keadilan namun dalam 
Undang-undang Nomor 16 tahun 2016 harus dimaksukkan ke-
lompok rentan karena banyaknya wanita yang berhadapan den-
gan hukum sementara dalam undang-undang Nomor 16 ta-
hun 2011 hanya berfokus pada pelaku tindak kejahatan untuk 
mendapatkan pendampingan hal ini disebabkan Posbakumadin 
Jeneponto memiliki prespektif  tentang kelompok rentan yang 
disebabkan banyaknya pendampingan pada perkara perceraian 
dan pendampingan pada anak di bawah umur. 

Pencari keadilan Posbakumadin Jeneponto dapat meng-
akses bantuan hukum dan dana bantuan hukum dengan mem-
berikan sosialisasi kepada masyrakat yang mengakibatkan sering-
nya penggunaan bantuan hukum untuk sosialisasi baik secara 
langsung maupun melalui media Online. Adapun dalam men-
jalankan pendampingan kami tidak pernah memutuskan ber-
henti ditengah jalan dalam memberikan bantuan hukum.

5. LBH Lipang Takalar.
Pada tanggal 23 Mei 2019 kami telah melakukan wawan 

cara dengan pihak LBH Lipang Takalar yang beralamat di Jl. Di-
ponegoro kelurahan Bajeng Kecamatan Pattallassang Kabupat-
en Takalar. adapun yang bertindak sebagai direktur ialah Andi 
Radianto, S.H. dan yang bertidak sebagai responden kami adalah 
Ahmad Afdal HAMid.

LBH Lipang Takalar adalah salah satu OBH Yang ter-
akreditasi dari 20 (dua puluh) OBH berdasarkan Keputusan 
MenkumHAM Nomor M.HH.-01.HN.07.02. dengan tujuan ing 
in mewujudkan keadilan yang merata melalui bantuan hukum 
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bagi seluruh masyrakat. Sebelum diadakannya verifikasi dan 
akreditasi LBH Lipang Takalar pernah diberitahukan secara for-
mal maupun non formal oleh kementrerian hukum dan HAM  
dan juga diberikan bimbingan terkait proses pengajuan akredi-
tasi dan verifikasi.

Dalam pelaksanaan bantuan hukum yang didanai oleh 
Kementerian Hukum dan HAM Pihak LBH Lipang Takalar  
berpendapat bahwa hal tersebut memberikan dampak positif  
bagi pencari keadilan dan OBH dan mulai bertambahnya jum-
lah OBH di beberapa kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Se-
latan. Namun melihat luasnya wilayah dan beragamnya kasus 
serta hampir terpusatnya OBH di Ibu kota Provinsi Sulawesi 
Selatan anggaran yang dibatasi jumlah perkasusnya dinilai tidak 
layak karena tidak sesuai dengan sulitnya pekerjaan yang dihada-
pi. Namun pada proses penyaluan dana melalui sistem Reimburse-
ment di anggap memudahkan. 

Dana bantuan hukum hanya memberikan jalan pada se-
bagian pencari keadilan saja walaupun seperti itu undang-un-
dang Nomor 16 Tahun 2011 tidak perluh di tambah kelompok 
rentan karena dananya terbatas dan hanya menambah beban 
negara saja walapun demikian LBH Lipang Takalar tetap memi-
liki prespektif  terhadap kelompok rentan dan tetap memberikan 
bantuan hukum sesuai proporsinya.

Dalam proses kases bantuan hukum dan dana bantuan 
hukum LBH Lipang Takalar melakukan dua cara yaitu mem-
berikan sosialisasi bagi masyarakat dan didatangi oleh pencari 
keadilan maka dari itu LBH lipang Takalar sering mengguna-
kan dana untuk melakukan sosialisasi berkenaan dengan hukum 
dengan tujuan menambah kesadaran hukum masyarakat. Dalam 
menjalankan tugasnya LBH Lipang Takalar tidak pernah memu-
tuskan berhenti detengah jalan dalam memberikan bantuan hu-
kum hanya saja terkendala pada proses rembursement yang lambat 
karena kesalahan Kantor Wilayah Hukum dan HAM yang lam-
bat untuk mencairkan anggaran.
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C.5 Analisis OBH yang Tidak Lolos Akreditasi dan Verifikasi.

1. Posbakumadin Makassar
Posbakumadin Makassar adalah bagian dari organsasi 

Perkumpulan Advoakat Indonesia (PERADIN). Yang berger-
ak pada bidang bantuan hukum. Posbakumadin Makassar bera-
lamat di Jl. Pengayoman samping Mall Panakkukang makassar. 
Posbakumadin makassar saat ini dipimpin oleh Abd. Rahman 
SH juga sebagai Kordinator Wilayah Sulawesi Selatan.

Posbakumadin Makassar adalah salah satu peserta dalam 
proses akreditasi dan perivikasi BPHN berdasarkan Keputu-
san MenkumHAM Nomor M.HH-01-HN.07.02 tentang OBH. 
Dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan yang merata melalui 
bantuan hukum bagi seluruh masyrakat dan juga berharap untuk 
terverfikasi dan terkareditasi.

Sebelum proses proses seleksi posbakumadin mendapat-
kan pemberitahuan terlebih dahulu dari kementerian hukum 
dan HAM Sulawesi selatan. Setelah mendapatkan pemeberita-
huan posbakumadin makassar mendapatkan bimbingan menga-
nai proses akreditasi dan perivikasi, tatacara reimbursement, dan 
hal-hal yang dipersiapkan dalam proses mengikuti akreditasi dan 
verifikasi BPHN.

Namun dalam proses akreditasi dan ferivikasi BPHN 
Posbakumadin Makassar dinayatakan tidak lulus dan tanpa ala-
san yang pasti. Posbakumadin makassar kemudian mengajukan 
Somasi yang pada saat ini belum ada balasan dari pihak MEN-
KUMHAM Wilayah Sulawesi Selatan

Posbakumadin makassar tidak mengetahui secara pasti 
berapa jumlah dana yang disiapkan pihak BPHN. Posbakuma-
din Makassar tidak pernah mengakses dana bantuan hukum pa-
da pemerintah daerah maupun Provinsi sebab belum ada regula-
si tentang bantuan hukum pada Kota makassar dan Provinsi Su-
lawesi Selatan. Namun Posbakumadin Makassar tetap berkomit-
men dalam memberikan bantuan hukum kepada kelompok rent-
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an dengan alasan kewajiban yang tertera dalam Undang-Undang 
Advokat No 18 tahun 2003 hal ini dibuktikan dengan pemebri-
an bantuan hukum secara cuma-cuma kepada kelompok rentan 
dengan jumlah rata-rata 10 kasus pertahun. Posbakumadin tidak 
mengetahui besarnya jumlah kebutuhan bantuan hukum pada 
wilayah Sulawesi Selatan.

Penilaian Posbakumadin Makassar terhadap proses akre-
ditasi dan verifikasi BPHN itu tidak sulit selama semua persya-
ratan telah terlengkapi.

2. Posbakumadin Barru.
Pada tanggal 23 Juli 2019 kami telah melakukan wawan-

cara dengan ketua posbakumadin Kabupaten Barru yang ber-
nama Hartomo Zulfikar. Posbakumadin telah mengikuti proses 
verifikasi dan akreditasi  oleh BPHN yang telah diumumkan se-
belum proses seleksi dengan alasan mewujudkan keadilan yang 
merata. Posbakumadin Barru mengakui telah diberikan bimbin-
gan sebelumnya tentang Proses dan tatacara verifikasi dan akre-
ditasi oleh pihak Kanwil KemenkumHAM namun tidak lulus 
dan tidak diberikan alasan yang pasti oleh pihak Kanwil Kemen-
kumhan. Namun Ketua Posbakumadin Barru menyadari bahwa 
ada beberapa kelengkapan yang tidak terpenuhi karena sulit un-
tuk di penuhi. Kanwil mensyaratkan putusan Hakim yang me-
miliki Nama Advokat dan lembaga sementara dalam putusan 
Hakim tidak ada nama Advokat dan Lemabaga.

C.6 Analisis Wawancara OBH Tidak Ikut Akreditasi

Pada hari selasa tanggal 19 juli 2019 kami telah melaku-
kan wawancara dengan LBH Sinjai yang beralamat di Jl. Jenderal 
Sudirman Kabupaten Sinjai. LBH Sinjai dipimpin oleh bapak Syam-
suddin. LBH Sinjai adalah OBH yang yang ikut Akreditasi dan Veri-
fikasi Tetapi mereka enggan menggunakan dana dari BPHN karena 
di anggap sulit pelaporannya dan membutuhkan dana yang tidak se-
dikit mulai dari beli materai, print, up load ke Aplikasi Dan lain-lain. 
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LBH Sinjai mengetahui tentang proses verifikasi dan akreditasi kare-
na sering di hubungi oleh pihak BPHN Sul-sel. OBH Sinjai Meng-
gunakan dana yang disiapkan Mahkama Agung untuk POSBAKUM 
pengadilan Negeri Sinjai.

C.7 Analisis Wawancara Kelompok-Kelompok Rentan

1. Suku Kajang Dalam.
Pada Tanggal 15 Juli 2019 kami telah melakukan wawan-

cara dengan Suku Kajang Dalam Amma Toa. Suku kajang dalam 
adalah suku yang terletak di Kabupaten Bulukumba Kecamatan 
Kajang Desa Tanah Toa Sulawesi Selatan. Suku Kajang meru-
pakan suku yang masih memiliki tradisi dan kebudayaan yang 
sangat kental, masyarakat lebih mengenal dengan istilah kajang 
Le’leng (suku Kajang Hitam). Kepala suku kajang di kenal deng-
an nama Amma Toa.

Suku Kajang dalam walaupun memiliki aturan adat ter-
sendiri dalam menyelesaikan kasus baik itu yang bersifat pidana 
maupun perdata namun tetap memiliki kasus yang sampai hari 
ini belum jelas penyelesaian kasus tersebut adalah kasus losum 
(kasus Sengketa tanah adat melawan perusahaan perkebunan 
karet).

Dalam penyelesaian kasus tersebut suku kajang bermo-
hon bantuan dari OBH yang ada di daerah Kabupaten Bulu-
kumba yaitu Posbakumadin Bulukumba tersebut yang dipimpin 
oleh Bapak Lukman, S.H. namun dalam proses permohonan ke-
pala Suku Kajang (Amma Toa) tidak mendatangi OBH terse-
but melainkan Pihak dari Posbakumadin Bulukumba yang men-
datangi daerah Suku kajang karena Bapak Lukman adalah Ke-
ponakan dari Amma Toa. 

Amma Toa mengetahui tentang Bantuan Hukum dan 
dana bantuan hukum dari pemberitahuan Bapak Lukman dan 
merasa puas dengan pelayanan yang dilakukan oleh Posbakuma-
din Bulukumba.
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2. An-Nadsir Gowa.
Pada tanggal 20 juni 2019 kami telah melakukan wawan-

cara dengan Kepala Suku An-Nadsir Gowa beberapa dari ma-
syarakat An-Nadsir pernah bermasalah hukum pada rana Pidana 
karena Perekelahian (tanding). Namun tidak mengetahui ten-
tang bantuan hukum.

Cara penyelesaian dari Kasus hukum tersebut dengan 
cara dijalani sesuai aturan yang berlaku di negara Indonesia te-
tapi penegak Hukum (POLISI) terkadang memberikan mere-
ka kebijaksanaan dengan cara mendamaikan kedua belah pihak. 
An-Nadsir Gowa tidak mengetahui tentang bantuan hukum 
karena tidak pernah disosialisasikan dalam lingkungan An-Nad-
sir baik dari Pihak OBH maupun pihak Kementerian Hukum 
dan HAM.

3. Anak-Anak
Pada tanggal 12 Juli 2019 kami telah melakukan wawan-

cara kepada Ibu Eti ibu kandung dari Aprilia yang beralamat 
di Kabupaten Takalar Kecamatan Pattallassang. Aprilia adalah 
anak yang berusia 7 tahun yang menjadi Korban trafficking se-
jak bulan Mei 2019.

Ibu Eti tidak mengetahui tentang OBH dan Bantu-
an Hukum tetapi Ibu Eti telah meminta Bantuan kepada P2T-
PA Makassar untuk membantu proses pengembalian anaknya 
(Aprilia) ia tidak tau menahu tentang OBH dan dana bantuan 
hukum kemudian tetapi merasa puas dengan pelayanan P2TPA 
Makassar yang juga salah satu dari kelompak NGO yang beker-
jasama dengan OBH yang ada di Makassar.

4. Kelompok Disabilitas
Pada Tanggal 3 Juni 2019. Kami telah melakukan wawan-

cara dengan salah seorang penyandang disabilitas Bambang Per-
madi yang juga sekaligus ketua dari PPDI (Perhimpuna Penyan-
dang Disabilitas Indonesia) yang berkantor di Paropo Panaku-
kang. 
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Bambang Permadi tidak pernah mempunyai masalah 
hukum, cuma sering menggandeng OBH dalam melaksanakan 
proses pengajuan regulasi tentan Penyandang Disabilitas Bam-
bang Permadi mengetahui tentang dana bantuan hukum dari In-
formasi OBH yang sering di gandeng oleh pihak PPDI yaitu 
YLBHM. PPDI pernah mengikuti kegiatan paralegal di kantor 
YLBHM dengan cara naik motor jaraknya sekitar 8 kilo meter. 
Pelayanan OBH belum cukup memuaskan karena OBH hampir 
semuanya tidak memiliki prespektif  tentang penyandang disabi-
litas Hal ini terkadang OBH enggan untuk melakukan sosialisasi 
kepada penyandang di sabilitas dan sara prasarana OBH banyak 
yang tidak berpihak pada Disabilitas. PPDI juga sangat kecewa 
denga pihak BPHN Menkumham karena mereka tidak pernah 
diikutkan sebagai kelompok rentan dalam pembahasan OBH, 
dana bantuan hukum, dan sosialisasi lainnya. 

5. Perempuan
Kami telah melakukan wawancara dengan seorang wani-

ta yang bernama Siti Aisyah Lawa salah seorang yang saat ini se-
dang berperkara di Pengadilan Negeri Makassar. Ia mendapat-
kan bantuan hukum oleh pihak YLBHM. Ia mengaku mengeta-
hui OBH dari ketua RT/RW yang mengarahkan ke pihak Bagian 
Hukum Pemerintah Kota Makassar. Ia mengaku mendapatkan 
kepuasan oleh YLBHM dengan pelayanan yang diberikan wa-
laupun ia tidak tahu dimana lokasi kantor YLBHM dan berapa 
jaraknya dari rumahnya. Karena OBH tersebut yang mendata-
ngi kediamannya yang telah diberitahukan oleh pihak Pemerin-
tah Kota Makassar ia mengatakan mendapatkan perlakuan khu-
sus karena ia seorang wanita.

D. Kesimpulan & Rekomendasi

Dari hasil penelitian Kami, kami menyimpulkan hal-hal 
sebagai berikut. Dalam proses verifikasi dan akreditasi Kanwil 
Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan sosialisasi baik 
dalam bentuk surat, telepon, dan pengumuman. Namun meli-
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batkan tokoh masyarakat, akademi, dan pihak OBH dalam pe-
rumusan persyaratan akreditasi serta tidak pernah melibatkan 
pihak pihak yang memiliki kepentingan. Serta tidak memberi-
kan alasan pada OBH yang tidak lulus verifikasi. Adapun yang 
menjadi hambatan dalam proses akreditasi dan verifikasi adalah 
wilayah Sulawesi Selatan yang luas yang mengakibatkan OBH ti-
dak merata dan imbasnya kepada pencari keadilan yang tidak di 
dampingi advokat.

Penilain OBH yang terakreditasi mayoritas mengatakan 
proses akreditasi dan verifikasi tidak sulit tetapi butuh persiapan 
yang panjang. OBH yang tidak terakreditasi juga mengatakan 
demikian cuman beberapa syarat tidak masuk akal seperti putu-
san hakim yang harus mencantumkan nama advokat dan nama 
lembaga OBH juga dokumentasi sosialisasi bantuan hukum se-
mentara mereka belum terakreditasi.

Semua mengatakan Anggaran tidak layak karena tidak 
mempertimbangkan jarak atau tidak melihat biaya transporta-
si dan akomodasi sementara seringkali ada kasus di luar daerah 
yang jaraknya jauh dan mau tidak mau mereka harus layani ser-
ta tidak mempertimbangkan proses non-litigasi seperti mediasi, 
dan proses advokasi lapangan terutama kasus struktural.

Dari sisi undang-undang nomor 16 tahun 2011 serta per-
aturan BPHN mereka menginginkan kelompok rentan seperti 
anak, kelompok adat, disabilitas, miskin, buruh, dan petani di-
masukkan dan menjadi salah satu pertimbangan dalam pembe-
rian dana bantuan hukum.

Pada persoalan reimbursement OBH terakreditasi tidak ter-
lalu mempersoalkan namun OBH di Kabupaten Sinjai memper-
soalkan rumitnya proses rembutsmen anggaran yang membu-
tuhkan banyak biaya ATK dan materai sehingga memutuskan 
tidak memakai dana BPHN dan menggunakan dana Mahkamah 
Agung untuk menopang kebutuhan Organisasi.
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BAB III
KESIMPULAN & REKOMENDASI

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada Bab II, maka kami 
menyampakan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut :
Untuk tahap Pra-verifikasi dan akreditasi OBH kesimpulannya: 
• Sosialiasi sudah ada tetapi belum optimal hingga ke Kabupaten/

Kota dengan menggunakan media online, media cetak dengan 
dikoordinasikan pemda hingga ke tingkat desa/distrik;

• Periode sosialiasi verifikasi dan akreditasi harus memiliki jangka 
waktu yang layak;

• Sudah ada partisipasi para pemangku kepentingan di dalam pem-
bentukan panitia seleksi verifikasi dan akreditasi OBH, tetapi di 
tingkat provinsi dan lokal partisipansinya masing minim khusus-
nya partisipasi kelompok-kelompok rentan.

Rekomendasinya: 
• Adanya kebutuhan untuk memperbanyak OBH sesuai dengan ke-

butuhan pencari keadilan
• Perlu adanya bimingan teknis untuk OBH yang akan mengikuti 
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verifikasi dan akreditasi OBH, untuk meningkatkan pengetahuan 
dan keterampilan dalam mempersiapkan ikut verifikasi dan akre-
ditasi OBH;

• Sosialisasi melibatkan para pemangku kepentingan di tingkat nasi-
onal dan provinsi serta kabupaten/kota;

• Persyaratan verifikasi dan akreditasi disesuaikan dengan kebutu-
han pencari keadilan dan kondisi geografis dengan pendekatan 
afirmatif  action 

Tahap pelaksanaan verifikasi dan akreditasi OBH:
• Tidak ada persepsi yang sama atas penilaian OBH di lapangan 

oleh verifikator; 
• Pelaksanaan verifikasi dan akreditasi masih belum optimal;
• Sidbankum belum memastikan tersedianya database OBH yang 

mengikuti verifikasi dan akreditasi;
• Pelaksanaan verifikasi masih belum melibatkan partisipasi para pe-

mangku kepentingan/masyarakat di tingkat provinsi kab/kota
• Proses peningkatan reakreditasi OBH terhambat karena keterba-

tasan anggaran menyebabkaan syarat reakreditasi tidak tercapai 
sesuai dengan petunjuk pelaksaaan verifikasi dan akreditasi OBH;

Rekomendasinya: 
• Perlu adanya panduan standar verifikasi dan akreditasi OBH dari 

BPHN-Kanwil
• Visitasi verifikasi faktual harus dilakukan secara professional, dan 

independen;
• Perlu adanya sistem database yang layak untuk verifikasi dan akre-

ditasi 
• Perlunya peningkatan kapasitas sidbankum bagi calon OBH baru
• Perlunya ada komunikasi regular antar OBH dengan kanwil me-

lalui media online untuk verifikasi faktual;
• Melakukan peninjauan ulang syarat-syarat akreditasi dan verifika-

si OBH khususnya untuk OBH di kampus yang tidak memiliki 
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badan hukum sendiri dan minim ketersedian advokat, dan OBH 
di daerah tidak terdapat ketersediaan advokat;

• Pendaftaran OBH baru/reakreditasi menggunakan sistem ganda 
yaitu baik manual maupun online;

Tahap pasca verifikasi kesimpulannya:
• Hasil verifikasi dan akreditasi menunjukan OBH lebih banyak ter-

fokus di ibukota provinsi saja;
• Kelompok-kelompok rentan tidak termasuk penerima bantuan 

hokum ;
• Tahapan reimbursement anggaran menyulitkan OBH karena ter-

dapat beberapa hambatan yaitu bukti reimbursement harus melam-
pirkan putusan asli berkekuatan hukum tetap, sistem online reim-
bursement menyulitkan di daerah yang akses internetnya terbatas, 
sidbankum kadang-kadang sulit diakses karena server-nya tidak 
bekerja secara maksimal (down); 

• Terdapat pajak 2% atas penerimaan dana bantuan hukum dari se-
tiap OBH karena ada peraturan Menteri Keuangan;

• Terdapat perbedaan antara nilai anggaran yang ada di dalam Mem-
orandum of  Understanding (MoU) antara Kanwil/BPHN dengan 
OBH dengan pelaksanaan bantuan hukum;

• Tidak tersedia mekanisme untuk menyampaikan komplain (com-
plain handling) atas proses hasil pengumuman OBH, dan peno-
lakan/pengurangan reimbursement dana bantuan hukum, serta 
komplain-komplain lainnya atas proses verifikasi dan akreditasi 
OBH.

• Tidak tersedia data jumlah riil pencari keadilan di tingkat kabupa-
ten/kota dan provinsi yang membutuhkan bantuan hukum.

Rekomendasinya:
• Bukti reimbursement dapat berupa salinan atau petikan putusan saja;
• Adanya mekanisme komplain atas proses hasil verifikasi dan akre-

ditasi OBH;
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• Layanan bantuan hukum tidak dibebani pajak
• Memperluas kriteria penerima bantuan hokum yaitu tidak hanya 

kelompok miskin, tetapi juga kelompok-kelompok rentan dengan 
merevisi UU Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011;

• Persyaratan reimbursement harus ditinjau ulang kerena menyulitkan 
OBH;

• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum dilakukan 
secara berkala oleh orang-orang/lembaga-lembaga yang berkom-
peten, berintegritas dan independen.

• Perlunya penelitian lanjutan atas jumlah riil pencari keadilan di 
tingkat kabupaten/kota dan provinsi yang membutuhkan bantuan 
hukum.



137

Biodata

Supervisor    
Dr (Iur) Patricia Rinwigati, S.H., LL.M

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Indonesia dan Ketua 
Djokosoetono Research Center, FHUI. Beliau merupakan penasehat 
di berbagai organisasi pemerintahan dan/atau organisasi non-peme-
rintahan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Beliau lulus S1 
dari FH (Fakultas Hukum) UI (Universitas Indonesia) (tahun 1996), 
S2 dari Fakultas Hukum, Lund University, Swedia (1999) dan S3 dari 
Fakultas Hukum, Uppsala University, Swedia (2009). Kepakaran: hu-
kum pidana & akses terhadap keadilan dan  hak asasi manusia. 

Pembaca Laporan Penelitian
Siti Aminah Tardi, S.H.

Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Hukum Universitas Dipone-
goro Semarang. Pernah mengabdi di Yayasan Lembaga Bantuan Hu-
kum Indonesia (YLBHI) dan LBH Apik Semarang. Bekerja di ILRC 
sebagai Menejer Program. 



138 LAPORAN PENELITIAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI ORGANISASI BANTUAN HUKUM 2019

Koordinator Tim Peneliti
Dr (C) Uli Parulian Sihombing, S.H., LLM., M.H

 Direktur Eksekutif  ILRC, pendidikan Sarjana Hukum dari 
FH Universitas Jenderal Sudirman, S2 Hukum (LLM) Legal Studies 
Departement Central European University (CEU) Budapest Hongaria, 
Magister Hukum (MH) Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pancasila 
Jakarta, Kandidat Doktor Ilmu Hukum Program Doktor Ilmu Hu-
kum Universitas Brawijaya Malang. Pernah mengabdi di LBH Jakarta 
sebagai Pengacara Publik, dan Direktur LBH Jakarta (2003-2006).

Peneliti Sumatera Barat :
Dendy Kurniawan, S.H.

Staff  pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Ma-
syarakat Universitas Ekasakti (LPPM-UNES). Sarjana Hukum dari 
Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat.

Peneliti DKI Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi:
Akmalia Hidayati, S.H.

Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammad-
iyah Jakarta (UMJ), pekerjaan sekarang adalah analisis/freelancer. Per-
nah bekerja analisis Monitoring dan Evaluasi Komisi Nasional Hak-
Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). 

Peneliti Provinsi Sulawesi Selatan
Ahmad Yuskirman S.HI

Sarjana Hukum Islam dari Jurusan Peradilan Agama Fakultas 
Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar, assisten Advokat Publik 
di Kota Makassar. 



139

Daftar Pustaka

Anna Ogdorova. 2012. International Study of  Primary Legal Aid Sys-
tems with the Focus on the Countries of  Central and Eastern 
Europe and CIS. UNDP

Arif  Maulana dkk. 2018. Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta 2018: De-
mokrasi di Persimpangan. Jakarta: LBH Jakarta

Badan Pusat Statistik, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2018, 
Badan Pusat Statistik, 2018, Padang

Frans Hendra Winarta. 2000. Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Ma-
nusia Bukan Belas Kasihan. Jakarta: Elex Media Komputindo

----------------------------. 2009. Pro Bono Publico: Hak Konstitusional 
Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum. Jakarta: PT. 
Gramedia Pustaka Utama

Isbandi Rukminto Adi. 2007. Perencanaan Partisipatoris Berbasis As-
set Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: FI-
SIP UI Press

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Repub-
lik Indonesia. 2016. Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IK-
KA)

Rizal Djalil. 2014. Akuntabilitas Keuangan Daerah, Implementasi Pas-
ca Reformasi. Edisi 1. Jakarta: Semester Rakyat Merdeka Badan 
Pusat Statistik, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2018, 
Badan Pusat Statistik, 2018, Padang



140 LAPORAN PENELITIAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI ORGANISASI BANTUAN HUKUM 2019

Jurnal
Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. “Tingkat Kemisikinan 

dan Ketimpangan September 2018 Provinsi DKI Jakarta”. No. 
04/01/31/Th.XXI. 15 Januari 2019

Mardiasmo. “Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui 
Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance”. Jurnal 
Akuntansi Pemerintahan 2: 1. (1-17). 2006

Peraturan
UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Un-

dang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Ten-

tang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penya-
luran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akredi-
tasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan

Perda Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Tahun 2007-2012

Referensi Online
https://sulsel.bps.go.id
https://sulsel.bps.go.id/dynamictable/2016/01/19/91/persentase-pen 

duduk-miskin-provinsi-sulawesi-



141P R O F I L   I L R C 

PROFIL
The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)

The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) adalah organisasi non 
pemerintah yang konsen pada reformasi pendidikan hukum. Pada ma-
sa transisi menuju demokrasi, Indonesia menghadapi masalah korup-
si, minimnya jaminan hak azasi manusia (HAM) di tingkat legislasi, dan 
lemahnya penegakan hukum. Masalah penegakan hukum membutuh-
kan juga budaya hukum yang kuat di masyarakat. Faktanya kesadaran di 
tingkat masyarakat sipil masih lemah begitu juga kapasitas untuk meng-
akses hak tersebut. 

Ketika instrumen untuk mengakses hak di tingkat masyarakat ter- 
sedia, tetapi tidak dilindungi oleh negara seperti hukum adat tidak dilin- 
dungi, negara mengabaikan untuk menyediakan bantuan hukum. Peran 
Perguruan Tinggi khususnya fakultas hukum sebagai bagian dari masya 
rakat sipil menjadi penting untuk menyediakan lulusan fakultas hukum 
yang berkualitas dan mengambil bagian di berbagai profesi yang ada, se 
perti birokrasi, institusi-institusi negara, peradilan, akademisi dan organ-
isasi-organisasi masyarakat sipil. Mereka juga mempunyai posisi yang le-
gitimate untuk memimpin pembaharuan hukum. Di dalam hal ini, ka-
mi memandang pendidikan hukum mempunyai peranan penting untuk 
membangun budaya hukum dan kesadaran hak masyarakat sipil.

Pendirian The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) meru-
pakan bagian keprihatinan kami atas pendidikan hukum yang tidak res-
ponsif  terhadap permasalahan keadilan sosial. Pendidikan hukum di Per-
guruan Tinggi cenderung membuat lulusan fakultas hukum menjadi pro-
fit oriented lawyer dan mengabaikan pemasalahan keadilan sosial. Walaupun 
Perguruan Tinggi mempunyai instrumen/institusi untuk menyediakan 
bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat miskin, tetapi me-
reka melakukannya untuk maksud-maksud yang berbeda. 
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Masalah-masalah yang terjadi diantaranya:
(1) Lemahnya paradigma yang berpihak kepada masyarakat miskin, kea-

dilan sosial dan HAM; 
(2) Komersialisasi Perguruan Tinggi dan lemahnya pendanaan maupun 

sumber daya manusia di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum 
(LKBH) dan Pusat Hak Azasi Manusia (HAM); 

(3) Pendidikan Hukum tidak mampu berperan, ketika terjadi konflik hu-
kum oleh karena perbedaan norma antara hukum yang hidup di ma-
syarakat dan hukum negara. Karena masalah tersebut, maka ILRC 
bermaksud untuk mengambil bagian di dalam reformasi pendidikan 
hukum.

VISI : 
Memajukan HAM dan keadilan sosial di dalam pendidikan hukum

MISI : 
(1) Menjembatani jarak antara Perguruan Tinggi dengan dinamika sosial; 
(2) Mereformasi pendidikan hukum untuk memperkuat perspektif  keadi-

lan sosial; 
(3) Mendorong Perguruan Tinggi dan organisasi-organisasi masyarakat 

sipil untuk terlibat di dalam reformasi hukum dan keadilan sosial.

Struktur Organisasi
Pendiri/Badan Pengurus:  
Dadang Trisasongko  (Ketua), 
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Prof. Dr. Muhamad Zaidun, SH (Pengawas), 
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