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ABSTRAK 

Oktora, Rivana Dwi. 2018, “Tinjauan Perma No 1 Tahun 2014 Terhadap 

Pelaksanaan Posbakum Dan Kriteria Penerima Bantuan Hukum LKBH IAIN 

Ponorogo Di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo” Skripsi. Jurusan Hukum 

Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.” 

Pembimbing: Ridho Rokamah, M.S.I. 

 

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Perma No 1 Tahun 2014, Pelaksanaan, Kriteria.  

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan 

hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi 

masalah hukum. Ketentuan bantuan hukum tersebut diatur dalam PERMA No. 1 

Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat 

Tidak Mampu Di Pengadilan. Tetapi pada prakteknya di Pengadilan Agama 

Ponorogo tidak semua peraturan tersebut bisa diterapkan. Seperti pelaksanaan 

Posbakum yang berdasarkan observasi pelayanannya lama dan prosedur yang 

rumit. Dan penetapan kriteria penerima layanan bantuan hukum yang seharusnya 

diperuntukkan kepada orang yang tidak mampu. Hal inilah yang menyebabkan 

peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana 

pelaksanaan layanan POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo di lingkungan 

Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo ditinjau dari PERMA No. 1 Tahun 

2014? (2) Bagaimana penetapan kriteria penerima layanan bantuan hukum di 

POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo di lingkungan Pengadilan Agama 

Kabupaten Ponorogo ditinjau dari PERMA No. 1 Tahun 2014?  

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian lapangan 

yaitu menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan adalah menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumen. 

Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu metode yang 

menekankan pada pengamatan terdahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan 

pengamatan tersebut. 

Kesimpulan dari penelitian ini dapat diketahui yaitu: (1) Pelaksanaan 

layanan POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo di Lingkungan Pengadilan Agama 

Kabupaten Ponorogo ini sudah sesuai dengan aturan yang ada, yaitu berdasarkan 

PERMA No. 1 Tahun 2014. Pelayanannya sudah cukup baik, ramah, cepat, ringan 

dan memuaskan menurut para klien yang peneliti wawancarai. (2) Sedangkan 

Kriteria penerima bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Ponorogo 

adalah masyarakat yang tidak mampu dari segi ekonomi maupun cakap hukum. 

 

 



  



 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai negara hukum (rechtsstaat) di dalam pasal 1 ayat (3) Undang 

Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”, 

maka negara harus menjamin persamaan setiap orang di hadapan hukum serta 

melindungi hak asasi manusia. Di mata hukum, semua orang memiliki hak untuk 

mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law). 

Persamaan perlakuan di hadapan hukum untuk memperoleh keadilan melalui 

peradilan bagi setiap orang berlaku dengan tidak membeda-bedakan latar 

belakang sepertiras, agama, pendidikan, tempat lahirnya, dan sebagainya. Salah 

satu wujud penerapan persamaan perlakuan di hadapan hukum adalah dengan 

memberikan hak yang sama kepada semua orang untuk memperoleh pembelaan 

dari advokat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sehingga tidak hanya orang 

yang mampu saja yang dapat memperoleh pembelaan dari advokat/penasihat 

hukum, tetapi juga fakir miskin atau orang yang tidak mampu juga dapat hak yang 

sama dalam rangka memperoleh keadilan (access to justice).
1
 

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan 

hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi 

masalah hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang 

miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang 

                                                           
1
 Haris As’ad, “Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Menangani Kasus-Kasus Perdata 

Islam,” Skripsi (Salatiga: STAIN Salatiga, 2013), 11. 



menghadapi masalah hukum. Bantuan hukum yang diberikan meliputi masalah 

hukum pidana, perdata dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun non 

litigasi. Meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/ 

atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan 

hukum.
2
 

Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) termasuk organisasi bantuan hukum 

yang resmi di Pengadilan Agama berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010. Pos 

Bantuan Hukum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan 

Agama bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum 

kepada pemohon bantuan hukum dalam hal pemberian advis atau konsultasi 

hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan. 

Kemudian pada tahun 2014 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan 

tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di 

Pengadilan. Sehingga dengan terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2014, maka SEMA 

No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan 

dinyatakan tidak berlaku. Perma ini merupakan tindak lanjut PP No. 42 Tahun 

2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran 

Bantuan Hukum dan SK Menkumham No. M.HH-03.03 Tahun 2013 tentang 

Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi. Dengan terbitnya 

ketentuan baru itu, pemberi bantuan hukum (PBH) termasuk advokat yang 

bersertifikat disediakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. 
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Perma ini mengatur bagaimana mekanisme dan layanan pemberi bantuan 

hukum di pengadilan, kecuali di pengadilan militer. Sebab layanan bantuan 

hukum di pengadilan militer sudah disediakan Babinkum TNI melalui Kodam 

masing-masing. Jadi, bagi masyarakat miskin yang dibuktikan dengan surat 

keterangan tidak mampu dapat berpekara secara prodeo termasuk pendampingan 

oleh advokat yang disediakan Kemenkumham. 

Ada 3 (tiga) ruang lingkup layanan hukum dalam PERMA No. 1 Tahun 

2014, antara lain yaitu: 

1. Layanan Pembebasan Biaya Perkara,  

2. Penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan dan  

3. Penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan.
3
 

Salah satu jenis bantuan hukum yang diberikan oleh negara adalah 

dibentuknya pos bantuan hukum di Peradilan Indonesia. Pos bantuan hukum 

sudah dikenal oleh sebagian masyarakat kita, hal ini dibuktikan dengan 

meningkatnya masyarakat dalam menggunakan jasa pos bantuan hukum 

Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. 

Sehubungan dengan penerima layanan bantuan hukum oleh Posbakum 

ditegaskan dalam pasal 2, layanan bantuan hukum diberikan kepada masyarakat 

tidak mampu dengan berasaskan: 1. Keadilan; 2. Sederhana, cepat, dan biaya 

ringan; 3. Non diskriminatif; 4. Transparansi; 5. Akuntabilitas; 6. Efektivitas dan 

efesiensi; 7. Bertanggung jawab; dan 8. Profesional.  
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Kemudian dalam pasal 3 dijelaskan bahwa Tujuan Layanan Hukum bagi 

masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah untuk: 

a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang 

tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan; 

b. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau 

tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, 

fisik, atau geografis; 

c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu 

mengakses konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani 

proses hukum di Pengadilan; 

d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum 

melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan 

kewajiban; dan 

e. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. 

Kemudian berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di POSBAKUM 

LKBH IAIN Ponorogo yang berada di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten 

Ponorogo, ada beberapa permasalahan yang peneliti temukan. Permasalahan awal 

yang peneliti temukan antara lain yaitu menurut petugas posbakum, para penerima 

bantuan hukum (dalam hal ini disebut sebagai klien) masih sulit untuk diarahkan 

oleh petugas Posbakum ketika proses pemberian layanan bantuan hukum 

dilaksanakan. Di lain sisi, ada beberapa pihak klien berpendapat bahwa pelayanan 

Posbakum tersebut masih terdapat kekurangan, seperti pelayanan yang lama, dan 

prosedur yang sulit. Selain itu, terkait kriteria penerima layanan bantuan hukum di 



POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo yang harusnya diperuntukkan kepada orang 

atau masyarakat kurang mampu. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak sedikit 

orang yang mampu dalam ekonomi, namun menggunakan layanan bantuan hukum 

di Posbakum tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan bantuan hokum secara 

gratis. Padahal terdapat layanan bantuan hukum di luar lingkungan Pengadilan 

Agama Kabupaten Ponorogo yang berbayar, karena diperuntukkan kepada orang 

yang mampu secara ekonomi. 

Maka berdasarkan gambaran dan data-data diatas, dapat dilihat bahwa terdapat 

permasalahan yang perlu diperhatikan terkait proses pemberian layanan bantuan 

hukum yang diberikan oleh POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo di lingkungan 

Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. Yang menjadi pertanyaan peneliti di sini 

adalah bagaimana pelaksanaan bantuan hukum yang telah diberikan oleh 

Posbakum tersebut, dan bagaimana kriteria sebenarnya yang boleh mendapatkan 

layanan bantuan hukum dari Posbakum tersebut menurut PERMA No. 1 Tahun 

2014. 

Maka berangkat dari hal inilah, peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas 

masalah ini sebagai pembahasan yang lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang 

masalah diatas, peneliti menjadikan sebuah penelitian yang berjudul  

“TINJAUAN PERMA NO 1 TAHUN 2014 TERHADAP PELAKSANAAN 

POSBAKUM DAN KRITERIA PENERIMA BANTUAN HUKUM LKBH 

IAIN PONOROGO DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN 

PONOROGO”. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengetahui tinjauan 

PERMA No 1 Tahun 2014 terhadap pelaksanaan layanan POSBAKUM dan 



kriteria penerima bantuan hukum LKBH IAIN Ponorogo di Pengadilan Agama 

Kabupaten Ponorogo dan bagaimana kriteria penerima layanan bantuan hukum di 

POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo di lingkungan Pengadilan Agama 

Kabupaten Ponorogo. 

A. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan layanan POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo 

di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo ditinjau dari 

PERMA No. 1 Tahun 2014? 

2. Bagaimana penetapan kriteria penerima layanan bantuan hukum di 

POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo di lingkungan Pengadilan 

Agama Kabupaten Ponorogo ditinjau dari PERMA No. 1 Tahun 2014? 

B. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini 

bagi perkembangan ilmu hukum adalah: 

a. Mengetahui tinjauan Perma No. 1 Tahun 2014 terhadap pelaksanaan 

layanan POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo di Pengadilan Agama 

Kabupaten Ponorogo ditinjau dari PERMA No. 1 Tahun 2014. 

b. Untuk mengetahui penetapan kriteria penerima layanan bantuan 

hukum di POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo di Pengadilan Agama 

Kabupaten Ponorogo ditinjau dari PERMA No. 1 Tahun 2014. 

 

 



C. Manfaat Penelitian 

Sejalan dengan tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat diantaranya: 

a. Dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan di bidang 

hukum pada umumnya dan bidang pemberian bantuan hukum pada 

khususnya. 

b. Dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam 

bidang Ilmu Hukum/ Hukum Islam sebagai bekal untuk terjun ke 

dalam masyarakat nantinya dan dapat memberikan suatu 

data/informasi bagi penelitian berikutnya sekaligus menambah 

khazanah keilmuan. 

D. Telaah Pustaka 

Kajian Pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-

hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu 

dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Mendukung penelaah yang lebih komprehensif, penulis berusaha 

melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang 

mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti, sehingga 

mengetahui dimana letak perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. 

Salah satunya penelitian tahun penelitian tahun 2013 Skripsi M. 

Shaiful Umam
4
 dengan Tema: “Bantuan Hukum Golongan Tidak Mampu 
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Kalijaga, 2013). 

 



Dalam Perkara Hukum Keluarga Di Pengadilan Agama Yogyakarta 

Tahun 2011-2012” yang dibahas pada penelitian beliau mengenai seberapa 

besar implementasi dari pemberian bantuan hukum, peran bantuan hukum 

di Pengadilan Agama Yogyakarta dan pelaksanaanya, dilihat sesuai 

dengan ketentuan undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan kesimpulan Pelaksanaan 

Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah 

dilakukan oleh lembaga Rifka Annisa pada tahun 2011-2012 telah sesuai 

dengan peraturan yang ada, akan tetapi disatu sisi jika melihat dari latar 

belakang yang berbeda Rifka Annisa yang lebih banyak bergerak dibidang 

gender dan perjuangan hak-hak perempuan sedangkan Pengadilan Agama 

Yogyakarta yang memang kewenangannya tidak hanya menyangkut 

masalah perempuan, tentunya ini terkadang membuat kesulitan dalam 

menjalankan fungsinya sebagai pemberi bantuan kepada masyarakat 

golongan tidak mampu karena Pengadilan Agama juga punya kewenangan 

dibidang lainsesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama. 

Adapun persamaan dan perbedaan mengenai fokus penelitian. Jika 

dilihat dari segi persamaan peneliti diatas dengan penelitian ini hanya 

terletak dari segi penelitian tentang Bantuan Hukum. Tetapi peneliti diatas 

belum ada yang membahas terkait dengan peran POSBAKUM LKBH 



dalam memberikan pelayanan masyarakat yang dikaji terhadap PERMA 

No. 1 Tahun 2014. 

Selanjutnya skripsi tahun 2013 oleh Haris
5
 dengan Tema: “Peran 

Lembaga Bantuan Hukum Dalam Menangani Kasus-Kasus Perdata Islam 

(Studi Komparasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam STAIN 

Salatiga dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UII Yogyakarta)”. 

Penelitian ini terfokus pada lembaga bantuan hukum yang lahir dari 

kalangan kampus dan obyek hukum yang ditangani adalah perkara perdata 

khususnya yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Dengan 

kesimpulan LKBHI tersebut juga belum memenuhi syarat-syarat untuk 

akreditasi, seperti belum memiliki kantor yang tetap dan representatif. 

LKBHI STAIN SALATIGA juga belum memiliki Advokat,sehingga harus 

menyewa advokat dari luar. Belum tersedianya paralegal/Pembela Umum 

menujukkan bahwa pembukaan lapangan kerja dan practical training 

belum berjalan optimal.  

Namun demikian, LKBHI STAIN Salatiga sangat bagus dalam 

menjaga komitmen pengabdian masyarakat. Terbukti dengan tidak adanya 

pungutan biaya kepada klien untuk seluruh perkara yang ditangani. 

Meskipun pengurus LKBHI merangkap sebagai dosen, ternyata juga bisa 

berperan aktif di masyarakat secara individual mengedukasi dan 
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membantu masyarakat tentang kesadaran hukum pada umumnya dan 

hukum Islam pada khususnya. 

 Peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) 

Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dalam menangani kasus-

kasus perdata Islam cukup baik dalam memerankan 6 poin penting. 

predikat akreditasi B dari Kemnkumham pada tahun 2013 lalu 

membuktikan profesionalisme dan kematangan sebuah lembaga bantuan 

hukum yang berlatar belakang kampus. Dengan didukung 10 Advokat dan 

15 Pembela Umum LKBH ternyata masih kewalahan dalam menangani 

klien yang jumlahnya cukup banyak melebihi standar akreditasi A yaitu 60 

kasus. 

 Adapun persamaan dan perbedaan mengenai fokus penelitian. Jika 

dilihat dari segi persamaan peneliti diatas dengan penelitian ini hanya 

terletak dari segi penelitian tentang Lembaga Bantuan Hukum yang lahir 

dari kalangan kampus. Tetapi peneliti diatas belum ada yang membahas 

terkait dengan peran POSBAKUM LKBH dalam memberikan pelayanan 

masyarakat yang dikaji dengan PERMA No. 1 Tahun 2014. 

Skripsi selanjutnya adalah yang ditulis oleh Fithrotul Hikmah
6
 dengan 

judul “Efektifitas Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Membantu Menyelesaikan 

Perkara (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)” penelitian ini 

memfokuskan kepada ke efektifitasan Pos Bantuan Hukum dalam membantu 
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para pihak dalam menyelesaikan perkara. Dengan kesimpulan Pandangan hakim 

tentang efektifitas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang 

berbeda, yakni salah satu hakim berpandangan keefektifitasan hukum diukur 

oleh 3 (tiga) unsur, yakni sosiologis, yuridis, dan filosofis. Serta dipandang dari 

faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap efektifitas hukum tersebut, antara 

lain: faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, 

faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.  Dari beberapa faktor tersebut bisa 

dikatakan sebagai efektif dalam menjalankan hukum. Sedang pandangan hakim 

yang satunya, melihat efektifitas dalam penyelesaian perkara ketika lembaga 

Posbakum mengadvokasi para pihak dalam persidangan dimana untuk saat ini 

Posbakum hanya membantu pada tahap awal, yakni hanya dalam pembuatan 

surat gugatan atau permohonan, jadi keefektifan masih belum signifikan atau 

masih belum efektif. 

Pandangan pencari keadilan terhadap peran Pos Bantuan Hukum dalam 

membantu menyelesaikan perkara sangat membantu bagi mereka yang tidak tahu 

tentang hukum atau awam hukum, dan membantu proses mengajukan perkara 

dalam hal pembuatan surat gugatan atau permohonan terhadap Pengadilan. 

Pelayanan yang diberikan oleh Posbakum sendiri sudah sesuai dengan yang 

diinginkan dengan mereka meminta bantuan untuk membuatkan surat gugatan 

atau permohonan. 

Adapun persamaan dan perbedaan mengenai fokus penelitian. Jika dilihat 

dari segi persamaan peneliti diatas dengan penelitian ini hanya terletak dari segi 

penelitian tentang ke Pos Bantuan Hukum yang merupakan rumusan masalah 



nomor 1 dalam penelitian ini. Tetapi peneliti diatas belum ada yang membahas 

terkait dengan peran POSBAKUM LKBH dalam memberikan pelayanan 

masyarakat yang dikaji terhadap PERMA No. 1 Tahun 2014. 

Skripsi selanjutnya yang ditulis oleh Kodri Ubaidillah
7
 dengan 

tema “Analisis Perbandingan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum 

Kepada Orang Miskin Dalam Perkara Pidana Di Provinsi Lampung. 

Penelitian ini membahas tentang keoptimalan pelaksanaan pemberian 

bantuan hukum kepada orang miskin di Provinsi Lampung. Dengan 

kesimpulan Perbandingan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada 

orang miskin dalam perkara pidana di Provinsi Lampung oleh Lembaga 

Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Bantuan Hukum Fakultas 

Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA) dan Posbakum 

Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dilakukan dengan 

membandingkan layanan bantuan hukum yang diberikan, mekanisme 

pemberian bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, pendanaan dan 

landasan pembentukan organisasi bantuan hukum. (1) Terdapat persamaan 

dan perbedaan layanan bantuan hukum yang diberikan, persamaannya 

sama-sama memberikan layanan konsultasi bantuan hukum dan pemberian 

informasi mengenai bantuan hukum, sedangkan perbedaannya adalah LBH 

Bandar Lampung lebih memprioritaskan pemberian Bantuan Hukum 

Struktural (BHS) sedangkan BKBH UNILA dan Posbakum Pengadilan 
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Negeri Kelas IA Tanjung Karang lebih cenderung melayani perkara 

perseorangan; (2) Terdapat persamaan mekanisme pelaksanaan pemberian 

bantuan hukum, dimana pemohon layanan bantuan hukum, harus mengisi 

formulir dan melengkapi administrasi di masing-masing organisasi 

bantuan hukum; (3) Pemberi bantuan hukum masing-masing organisasi 

adalah advokat, tetapi untuk BKBH UNILA dosen dan mahasiswa 

Fakultas Hukum UNILA juga dapat memberikan bantuan hukum; (4) 

Pendanaan, sama-sama ditanggung oleh pemerintah melalui Kementerian 

Hukum dan HAM; dan (5) Terdapat perbedaan landasan pembentukan 

bantuan hukum. Perbedaan ini dipengaruhi oleh pihak yang mengelola 

masing-masing organisasi bantuan hukum, yaitu pemerintah, swasta atau 

universitas. 

Adapun persamaan dan perbedaan mengenai fokus penelitian. Jika dilihat 

dari segi persamaan peneliti diatas dengan penelitian ini hanya terletak dari segi 

penelitian tentang pemberian bantuan hukum. Tetapi peneliti diatas belum ada 

yang membahas terkait dengan peran POSBAKUM LKBH dalam memberikan 

pelayanan masyarakat yang dikaji terhadap PERMA No. 1 Tahun 2014. 

Dan yang selanjutnya penelitian oleh Farizi
8
 dengan tema 

“Peranan Bantuan Hukum Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 

10 Tahun 2010 (Analisa Efektifitas Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama 

Jakarta Timur). Penelitian ini memfokuskan tentang bagaimanakah 
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pelaksanaan Bantuan Hukum di Peradilan Agama yang didasari oleh Surat 

Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan 

Hukum Lampiran B sebagai bantuan bagi warga negara yang ingin 

mencari keadilan dan mengetahui hukum lebih khusus warga negara yang 

tidak mampu di Pengadilan Agama (khususnya di Pengadilan Agama 

Jakarta Timur). Dengan Kesimpulan Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di 

Pengadilan Agama Jakarta Timur terealisasi pada tanggal 29 Maret 2011, 

pasca lahirnya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan 

Hukum, praktik Posbakum tidak lagi dilakukan oleh Mahkamah Agung. 

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, 

berlaku pada tahun 2013, dan pada tahun 2013 bantuan hukum dikelola 

oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, akan tetapi, dalam 

praktiknya belum terealisasikan, sehingga terjadi kekosongan dalam 

memberikan bantuan hukum di Posbakum. Adanya perpindahan 

penyelenggara bantuan hukum dari Mahkamah Agung ke Kementerian 

Hukum dan Ham, menyebabkan pada tahun 2013 pelaksanaan Posbakum 

belum berjalan, sehingga Mahkamah Agung memerintahkan melalui 

Badan Peradilan Agama, dikarenakan melihat kondisi para pencari 

keadilan yang tidak mampu sangat membutuhkan bantuan hukum dalam 

menyelesaikan perkara yang dihadapi, maka Pengadilan Agama Jakarta 

Timur kembali menyelenggarakan bantuan hukum dengan kembali 

berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 

tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. 



Dengan adanya hasil penelitian tersebut, kiranya pandangan 

penulis berbeda dengan fokus penelitian terdahulu. Jika dilihat dari segi 

persamaan peneliti diatas dengan penelitian ini hanya terletak dari segi 

penelitian Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM). Tetapi peneliti diatas 

belum ada yang membahas terkait dengan peran POSBAKUM LKBH 

dalam memberikan pelayanan masyarakat yang dikaji dengan PERMA 

No. 1 Tahun 2014. 

Maka penulis tertarik untuk membahas Tinjauan Perma No. 1 

Tahun 2014 Terhadap Pelaksanaan Posbakum dan Kriteria Penerima 

Bantuan Hukum LKBH IAIN Ponorogo di Pengadilan Agama Ponorogo. 

E. Metode Penelitian 

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 Untuk mendapatkan data yang lengkap, mendalam dan memberi 

jawaban yang tepat serta menyeluruh terhadap permasalahan yang 

diajukan digunakan bentuk penelitian lapangan (field research). 

Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan 

atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi 

tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.
9
 

Mengapa menggunakan metode ini karena Penelitian Lapangan 

merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan 

informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati 

secara langsung tugas-tugas yang berhubungan dengan prosedur 
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pelaksanaan POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo di Pengadilan 

Agama Kabupaten Ponorogo. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum 

mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif 

secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi 

dalam masyarakat.
10

 

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan 

(penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian yang meneliti 

peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data 

dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Penggunaan dari 

metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu dari hasil 

pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di 

POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo yang terletak di Pengadilan Agama 

Kabupaten Ponorogo terhadap asumsi atau anggapan dasar yang 

dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian skripsi ini. 

b. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrument 

sekaligus pengumpul data. Status peneliti dalam mengumpulkan data 

diketahui sebagai peneliti. Peneliti dalam hal ini sebagai pengamat 

penuh, jadi peneliti tidak akan ikut secara penuh dalam kegiatan objek, 

namun peneliti hanya melakukan fungsi pengamatan. Di lapangan 
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peneliti membaur dengan objek dan wawancara objek sehingga data 

yang dikumpulkan dapat maksimal. 

c. Lokasi Penelitian 

Terkait lokasi penelitian, penulis memilih melakukan penelitian di 

Pengadilan Agama Ponorogo Klas 1B yang bertempat di Jalan Ir. 

Juanda No 25 Ponorogo. Karena pada saat ini LKBH IAIN Ponorogo 

yang sudah secara resmi bekerjasama dengan Pengadilan Agama 

Kabupaten Ponorogo.  

d.  Sumber Data 

Data yang peneliti dapatkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Data hasil wawancara dengan anggota POSBAKUM LKBH IAIN 

Ponorogo di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. 

2. Data hasil wawancara dengan para klien POSBAKUM LKBH 

IAIN Ponorogo di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. 

3. Data dokumen atau berkas-berkas yang berkaitan dengan 

penelitian. 

Sedangkan untuk sumber data, peneliti mendapatkan data tersebut di 

atas yang berasal dari dua jenis sumber data, antara lain yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data (peneliti). Penelitian ini 

menggunakan sumber data yang berasal dari lapangan, yaitu hasil 



wawancara dengan narasumber. Dalam hal ini adalah petugas 

POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo dan para klien yang 

meminta bantuan hukum di POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo. 

2. Sumber Data sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung 

atau pelengkap dari data primer, dalam penelitian ini kepustakaan 

yang berkaitan dengan pelayanan bantuan hukum kepada 

masyarakat merupakan data sekunder baik itu berupa berkas-

berkas, buku-buku, catatan, internet. Bahan-bahan dari 

kepustakaan tersebut lalu dipahami dan mengambil kesimpulan. 

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi berkas-berkas dari 

POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo, dan PERMA No. 1 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi 

Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. 

e. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk dapat memperoleh data mengenai pola-pola yang sesuai 

dengan sasaran atau masalah penelitian, diperlukan informasi yang 

selengkap-lengkapnya (sedalam-dalamnya) mengenai gejala-gejala 

yang ada dalam kebudayaan masyarakat bersangkutan. Gejala-gejala 

itu dilihat sebagai satuan-satuan yang berdiri sendiri tetapi saling 

berkaitan sebagai suatu kesatuan yang bulat dan menyeluruh.
11
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Adapun cara-cara pengumpulan data dalam penelitian ini, antara 

lain: 

a. Observasi (pengamatan) dilakukan untuk mengamati secara 

langsung mengenai pelaksanaan Bantuan hukum di Pengadilan 

Agama Kabupaten Ponorogo, mulai proses, pelaksanaan, dan 

penyelesaian perkara. 

b. Interview (wawancara) dilakukan untuk mengumpulkan data 

primer dan sebagai sarana untuk mengetahui secara mendalam 

mengenai implementasi Bantuan hukum (POSBAKUM) 

LKBH IAIN Ponorogo. Dalam melakukan wawancara ini, 

terlebih dahulu menyiapkan pedoman wawancara dan 

kemudian didiskusikan baik dengan mereka yang mempelajari 

dan tahu tentang bantuan hukum, maupun dengan akademisi, 

hakim, penerima bantuan hukum dan advokat yang pernah 

menangani perkara melalui POSBAKUM di Pengadilan. 

c. Studi Dokumen, dilakukan terhadap data sekunder untuk 

mendapatkan landasan teoritis kebijakan hukum berupa 

pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain yang 

mendapatkan informasi, baik dalam bentuk ketentuan formil 

maupun data melalui naskah resmi dari Pengadilan Agama 

Kota Madiun. Data yang sudah terkumpul akan diklasifikasikan 

sesuai jenisnya kemudian dianalisis secara kualitatif. 

f. Analisis Data 



Dalam mengolah dan membahas data yang diperoleh penulis 

mengguanakan metode: 

a. Induktif, yaitu paragraf yang menyajikan penjelasan terlebih 

dahulu, barulah diakhiri dengan pokok permasalahan paragraf. 

b. Deduktif, yaitu alinea yang menyajikan pokok permasalahan 

terlebih dahulu, lalu menyusul uraian atau rincian 

permasalahan alinea. 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode induktif. 

Dimana, penulis mengamati fenomena yang saat ini sedang 

terjadi di lapangan, yang kemudian dibandingkan dengan dalil-

dalil yang ada, sehingga dapat menarik kesimpulan khusus 

sebagai titik akhirnya.
12

 

g. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi 

“positivism” dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, criteria dan 

paradigmanya sendiri.
13

 

Dalam bagian ini peneliti harus mempertegas teknik apa yang 

digunakan dalam mengadakan pengecekan keabsahan data yang 

ditemukan. Berikut beberapa teknik yang pengecekan keabsahan data 

dalam proses penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Perpanjangan keikutsertaan 
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Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. 

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. 

Dalam hal ini keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu 

singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada 

latar penelitian.
14

 

Dalam penelitian ini, peneliti langsung terjun ke POSBAKUM 

LKBH IAIN Ponorogo untuk melakukan pengumpulan data. Yang 

peneliti lakukan dalam mengumpulkan data adalah dengan cara 

melakukan observasi, mewawancarai pihak yang bersangkutan, dan 

sebagainya. Pihak yang bersangkutan dalam hal ini adalah petugas 

Posbakum dan para kliennya. 

b. Pengamat yang tekun 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat 

relevan dengan persoalan atau isu yang dicari. Jadi kalau perpanjangan 

keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan 

menyediakan kedalaman.
15

 

Dalam hal ini, peneliti sendiri lebih teliti dan tekun dalam 

memeriksa data yang diperoleh. Yang terpenting adalah tekun kepada 

setiap kejadian yang ada di Posbakum LKBH IAIN Ponorogo. 

Kemudian yang paling penting adalah peneliti harus mengamati 

keadaan yang sesuai dengan yang menjadi fokus penelitian, dalam hal 
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ini seperti ke efektivitasan pelaksanaan pelayanan dan penetapan 

kriteria penerima layanan bantuan hukum. 

c. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan sumber dan metode.
16

 

Dengan penelitian ini, peneliti mengguanakan trangulasi 

sumber, ini digunakan untuk membandingkan dari hasil wawancara 

dengan hasil observasi dan juga untuk membandingkan antara data 

yang terdapat dalam dokumen dan hasil wawancara. Sedangkan 

triangulasi metode, data dari hasil observasi di Posbakum di cekkan 

dengan hasil wawancara dengan para petugas pelayanan Posbakum dan 

para klien yaitu mengenai pelaksanaan pelayanan dan penetapan kriteria 

penerima layanan bantuan hukum. 

F. Sistematika Pembahasan 

Bagian ini mendeskripsikan alur penulisan skripsi yang disertai 

logika atau argumentasi penulis mengenai susunan bagian-bagian 

penelitian ini. Menimbang luasnya kajian yang dilakukan penulis, 

secara keseluruhan, penelitian ini terdiri dari atas lima (5) bab dan 

setiap bab dibagi dalam beberapa sub-bab. Sebagai satu kesatuan karya 
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penelitian, setiap bab diupayakan memiliki hubungan satu sama lain, 

sehingga muatan penulisan ini meurpakan satu jalinan makna yang 

diupayakan untuk menjadi suatu hasil kerja ilmiah yang komprehensif 

dan utuh. Untuk memberikan gambaran umum dari setiap babnya, 

maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Pada bab pertama, bab pendahuluan, menguraikan argumentasi 

terhadap pentingnya penelitian ini. Bab ini, mencakup latar belakang 

masalah sebagai landasan pembahasan lebih lanjut, rumusan masalah 

yang berguna untuk memfokuskan pembahasan, tujuan dan kegunaan 

penelitian yang mengutarakan alasan pentingnya penelitian ini 

dilakukan, tinjauan pustaka yang menjadikan alasan penelitian ini 

belum pernah dilakukan, kerangka teori dan metode penelitian sebagai 

alat atau pisau analisis yang digunakan untuk melakukan penelitian, 

serta sistematika pembahasan untuk memudahkan pengecekan bagian-

bagian penelitian. 

Kemudian pada bab kedua, berisi gambaran umum tentang bantuan 

hukum dan dasar berlakunya di lingkungan peradilan agama. Uraian 

pembahasan dalam bab ini mencakup tentang pengertian, macam-

macam bantuan hukum dan tata caranya, prinsip dan asas-asas bantuan 

hukum menurut PERMA No. 1 Tahun 2014, dasar hukum 

pemberlakuan bantuan hukum  (POSBAKUM), tugas dan wewenang 

serta sejarah kemunculan bantuan hukum di Indonesia. 



Pada bab ketiga membahas tentang peran POSBAKUM LKBH 

IAIN Ponorogo Di Lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten 

Ponorogo. Dimulai dengan menjelaskan gambaran umum tentang 

profil LKBH IAIN Ponorogo dan menjelaskan program kerja, struktur 

LKBH IAIN Ponorogo, prosedur penanganan klien, jenis-jenis perkara 

yang ditangani, jenis-jenis layanan bantuan hukum yang diberikan, 

faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan, dan kriteria penerima 

bantuan hukum. 

Bab keempat menganalisis peran POSBAKUM LKBH IAIN 

Ponorogo. Pembahasannya meliputi analisis Pelaksanaan Layanan 

POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo dan Kriteria Penerima Layanan 

Bantuan Hukum di POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo, ditinjau dari 

undang-undang yang berkaitan serta analisis SWOT penerapan 

bantuan hukum (POSBAKUM) di lingkungan peradilan agama dalam 

pelaksanaannya. 

Bab kelima sebagai penutup akan menyajikan kesimpulan dari 

pembahasan pokok permasalahan. Bab ini kemudian diikuti dengan 

saran-saran dari penelitian ini.  



BAB II 

TINJAUAN UMUM MENGENAI BANTUAN HUKUM DAN DASAR 

HUKUM PEMBERLAKUANNYA 

A. Bantuan Hukum  

1. Pengertian Bantuan Hukum Menurut Para Ahli Hukum 

Bantuan Hukum dalam pengertian yang luas adalah sebagai upaya 

untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. 

Menurut Adnan Buyung Nasution, upaya ini mempunyai tiga aspek yang 

saling berkaitan; yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum, aspek 

pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu 

ditaati.
17

 

Aspek kedua tampaknya masih kurang mendapatkan perhatian dalam 

kegiatan bantuan hukum. Mungkin hal ini terjadi lebih terlatar belakangi 

oleh faktor kurangnya fasilitas yang dimiliki organisasi-organisasi bantuan 

hukum, baik berupa fasilitas dana maupun tenaga ahli. Kegiatan semacam 

ini membawa konsekuensi organisasi-organisasi bantuan hukum itu 

melakukan penelitian atau setidak-tidaknya bekerja sama dengan lembaga-

lembaga penelitian untuk mengetahui keadaan dan kepentingan yang 

mendesak dari golongan yang tidak mampu, ataupun meneliti apakah 

peraturan hukum yang ada sekarang ini masih perlu dipertahankan, 

diperbaiki, ditambah, atau bahkan diganti sama sekali. 
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Dalam konteks yang demikian itulah keberadaan organisasi-organisasi 

bantuan hukum menjadi penting artinya karena ia dapat berfungsi sebagai 

salah satu unsur masyarakat yang dapat mengawasi implementasi itu 

semua. 

Aspek ketiga besar artinya bagi pendidikan masyarakat khususnya 

untuk membangkitkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-

hak dan kewajiban-kewajibannya.
18

 

Pengertian bantuan hukum juga ditetapkan oleh lokakarya Bantuan 

Hukum Tingkat Nasional tahun 1978 yang menyatakan bahwa bantuan 

hukum yang merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada 

golongan yang tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun 

kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu secara kolektif. 

Lingkup kegiatannya meliputi: pembelaan; perwakilan baik di luar 

maupun di dalam pengadilan; pendidikan; penelitian; dan penyebaran 

gagasan. Sementara itu, sebelumnya pada tahun 1976 Simposium Badan 

Kontak Profesi Hukum Lampung juga merumuskan pengertian bantuan 

hukum sebagai pemberian bantuan hukum kepada seorang pencari 

keadilan yang tidak mampu yang sedang menghadapi kesulitan dibidang 

hukum di luar maupun di muka pengadilan tanpa imbalan jasa.
19

 

Di negara Barat istilah bantuan hukum dipergunakan dalam dua istilah 

yang berbeda “legal aid” dan “legal assistance”. Istilah legal aid 

digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum bagi mereka 
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yang tidak mampu (miskin) dalam membayar advokat, sedangkan “legal 

assistance” digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum 

kepada mereka yang manpu dan tidak mampu, atau pemberian bantuan 

hukum oleh para advokat dan atau pengacara yang mempergunakan 

honorarium.
20

 

Clerence J. Dias memperkenalkan pula istilah “legal service” yang 

lebih tepat diartikan sebagai “pelayanan hukum”. Menurut Dias, yang 

dimaksud dengan bantuan hukum adalah: 

“Segala bentuk pemberian layanan oleh kaum profesi hukum kepada 

khalayak di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh 

nasihat-nasihat hukum yang diperlukannya hanya oleh karena sebab tidak 

dimilikinya sumber daya finansial yang cukup.”
21

 

Sementara itu, istilah “legal service” ia artikan sebagai: 

Langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem 

hukum di dalam kenyataannya tidak akan menjadi diskriminatif sebagai 

akibat adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan, dan sumber-

sumber lainnya yang dikuasai individu-individu di dalam masyarakat.
22

 

Selanjutnya, bantuan hukum menurut Roberto Conceptio adalah 

pengungkapan yang umum yang digunakan untuk menunjuk kepada setiap 

pelayan hukum yang ditawarkan atau diberikan. Ini terdiri dari pemberian 

informasi au pendapat mengenai hak-hak, tanggung jawab dalam situasi 
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tertentu, sengketa, litigasi atau proses hukum yang dapat berupa peradilan, 

semi peradilan atau yang lainnya.
23

 

Sedangkan menurut C.A.J Crul Hukum merupakan bantuan yang 

diberikan oleh para ahli kepada mereka yang memerlukan perwujudan atau 

realisasi dari hak-haknya serta memperoleh perlindungan hukum.
24

 

B. Bantuan Hukum Dalam PERMA NO. 1 Tahun 2014 

Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum di pengadilan bagi 

masyarakat yang tidak mampu di pengadilan. Meliputi pembebasan biaya 

perkara, sidang di luar gedung pengadilan, dan Posbakum pengadilan di 

lingkungan peradilan umum, pengadilan agama, dan peradilan tata usaha 

negara. 

Dengan memuat dasar hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk 

memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi 

pencari keadilan yang tidak mampu, maka Mahkamah Agung 

mengeluarkan SEMA No. 1 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian 

Bantuan Hukum, dimana SEMA ini mengatur lebih rinci mengenai 

bagaimana bantuan hukum di peradilan dilaksanakan. Lalu SEMA tersebut 

digantikan dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di 

Pengadilan.
25
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Sehubungan dengan penerima layanan Posbakum ditegaskan pada 

pasal 22 Perma No. 1 Tahun 2014 ayat (1); setiap orang atau sekelompok 

orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses 

pada informasi dan konsultasi hukum yang merupakan layanan berupa 

pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan 

dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada 

Posbakum pengadilan. 

Di dalam PERMA No. 1 Tahun 2014pasal 22 ayat (2), tidak mampu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan: 

a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan 

oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setingkat yag 

menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu 

membayar biaya perkara, atau 

b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu 

Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan 

Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (RasKin), Kartu 

Program Keluarga Harapan (PKH),  Kartu Bantuan Langsung 

Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen 

lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam 

basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh 

instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan 

tidak mampu, atau  



c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang 

dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum 

Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, 

apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki 

dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.
26

 

 Sedangkan jenis layanan yang diberikan oleh Posbakum berupa: 

a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum, 

b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, 

c. Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum 

sebagaimana dimaksud dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang 

bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan 

bantuan hukum cuma-cuma.
27

 

Kemudian dalam layanan bantuan hukum, pada pasal 2 PERMA No. 1 

Tahun 2014 mengandung asas-asas. Pasal tersebut berbunyi sebagai 

berikut: 

Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu berasaskan: 

1. Keadilan; 

2. Sederhana, cepat, dan biaya ringan; 

3. Non diskriminatif; 
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4. Transparansi; 

5. Akuntabilitas; 

6. Efektifitas dan efisiensi; 

7. Bertanggung jawab; dan 

8. Profesional.
28

 

Selanjutnya mengenai prosedur pengajuan permohonan bantuan hokum 

telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 pada pasal 32 yang 

berbunyi: 

Pasal 32 

Mekanisme Pemberian Layanan di Posbakum Pengadilan 

(1) Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan 

kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir 

yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang 

diperlukan. 

(2) Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi 

formulir dan memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dapat langsung 

menerima layanan Posbakum Pengadilan. 

(3) Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan akan 

mengkompilasi berkas perkara Penerima Layanan 
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Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan 

yang terdiri dari: 

a. Formulir permohonan. 

b. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 22 ayat (2). 

c. Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda 

persidangan. 

d. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum 

Pengadilan. 

e. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditanda 

tangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan 

Penerima Layanan Posbakum Pengadilan. 

(4) Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan tidak 

sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas 

Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir 

permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan 

kepada Ketua Pengadilan. 

(5) Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan 

memerlukan bantuan hokum berupa pendampingan di 

siding pengadilan, maka Petugas Posbakum Pengadilan 

akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan 

hukum di Pengadilan dan daftar Organisasi Bantuan 

Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 



2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan 

hokum atau advokat lainnya yang dapat memberikan 

bantuan hokum cuma-cuma.
29

 

Kemudian sehubungan dengan tujuan dari layanan bantuan hukum, 

hal ini telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 pada pasal 3 yang 

berbunyi: 

Pasal 3 

Tujuan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan 

adalah untuk: 

a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat 

yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan; 

b. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau 

tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan 

biaya, fisik atau geografis; 

c. Memberikan kesempatan kepad amasyarakat yang tidak mampu 

mengakses konsultasi hokum untuk memperoleh informasi, konsultasi, 

advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di 

Pengadilan; 

d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hokum 

melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan 

kewajibannya; dan 
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e. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.
30

 

C. Tujuan dan Fungsi Pemberian Bantuan Hukum 

Arti dan tujuan program bantuan hukum berbeda-beda dan berubah-

ubah, bukan saja dari suatu negara ke negara lainnya, melainkan juga dari 

satu zaman ke zaman lainnya, suatu penelitian yang mendalam tentang 

sejarah pertumbuhan program bantuan hukum telah dilakukan oleh Dr. 

Mauro Cappeleti, dari penelitian tersebut ternyata program bantuan hukum 

kepada masyarakat miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Dari 

penelitian tersebut, dinyatakan bahwa tiap zaman arti dan tujuan 

pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu erat 

hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah 

hukum yang berlaku. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui 

bahwa banyak faktor yang turut berperan dalam menentukan apa yang 

sebenarnya menjadi tujuan dari pada suatu program bantuan hukum itu 

sehingga untuk mengetahui secara jelas apa sebenarnya yang menjadi 

tujuan daripada suatu program bantuan hukum perlu diketahui bagaimana 

cita-cita moral yang menguasai suatu masyarakat, bagaimana kemauan 

politik yang dianut, serta falsafah hukum yang melandasinya.
31

 

Arti dan tujuan program bantuan hukum di Indonesia adalah 

sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Lembaga Bantuan Hukum 

(LBH) karena Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mempunyai tujuan dan 
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ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas arahannya sebagai 

berikut: 

a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang 

membutuhkannya; 

b. Membidik masyarakat dengan tujuan membutuhkan dan membina 

kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum; 

c. Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan 

hukum di segala bidang. 

Adapun tujuan Program Bantuan Hukum yaitu berkaitan dengan 

aspek-aspek sebagai berikut: 

1. Aspek Kemanusiaan 

Tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk 

meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh 

masyarakat tidak mampu di depan pengadilan, dengan demikian, 

ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan 

proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh 

kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan 

hukum. 

2. Peningkatan Kesadaran Hukum 

Tujuan aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program 

bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum 

masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, 

apresiasi masyarakat terdapat hukum akan tampil melalui sikap 



dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara 

hukum.
32

 

D. Jenis Bantuan Hukum 

Sebelum kita melihat jenis posbakum ada baiknya kita mempelajari 

sedikit mengenai konsep dari posbakum. Menurut Yesmil Anwar dan 

Adang dalam buku karya AUSAID dengan judul Panduan Bantuan 

Hukum berpendapat bahwa konsep bantuan hukum dibagi menjadi tiga, 

yaitu: 

Konsep Bantuan Hukum Tradisional, adalah pelayanan hukum yang 

diberikan kepada masyarakat miskin secara individual, sifat dari bantuan 

hukum pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legal. Konsep ini 

berarti juga dalam melihat segala permasalahan hukum dari kaum miskin 

semata-mata dari sudut hukum yang berlaku, yang disebut oleh Selnick 

sebagai konsep yang normatif. Dalam artian, melihat segala sebagai 

permasalah hukum bagi kaum miskin semata-mata dari sudut pandang 

hukum yang berlaku. Konsep ini sudah lama, dan menitikberatkan pada 

kasus-kasus yang menurut hukum harus mendapatkan pembelaan. 

Konsep Bantuan Hukum Konstitusional, maksudnya, bantuan hukum 

untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan 

yang lebih luas seperti: menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai 

subjek hukum., penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi 

manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum. Sifat dan jenis 
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dari bantuan hukum inidiberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat 

secara kolektif. 

Konsep Bantuan Hukum Struktural, yaitu kegiatan yang bertujuan 

menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu 

mengubah struktur yang timpang menuju ke arah struktural yang lebih 

adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanannya dapat menjamin 

persamaan kedudukan baik di lapangan hukum atau politik. Konsep 

bantuan hukum struktural ini erat kaitannya dengan kemiskinan 

struktural.
33

 

Penjenisan bantuan hukum tersebut akan dapat dijadikan pedoman. 

Menurut Schuyt, Groenendijk dan Sloot bantuan hukum dibedakan 

menjadi lima jenis, yaitu: 

1. Bantuan hukum preventif: pemberian keterangan dan penyuluhan 

hukum kepada masyarakat sehingga mereka mengerti hak dan 

kewajiban mereka sebagai warga negara; 

2. Bantuan hukum diagnostik: pemberian nasihat-nasihat hukum atau 

dikenal dengan konsultasi hukum; 

3. Bantuan hukum pengendalian konflik: mengetahui secara aktif 

masalah-masalah hukum konkrit yang terjadi di masyarakat; 

4. Bantuan hukum pembentukan hukum untuk memancing 

yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas dan benar; 
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5. Bantuan hukum pembaruan hukum; untuk mengadakan 

pembaruan hukum, baik melalui hakim maupun pembentuk 

undang-undang (dalam arti materiil).
34

 

E. Bantuan Hukum Di Indonesia 

Sejarah bantuan hukum dapat kita runut mulai dari jaman Romawi, 

dimana pemberian bantuan hukum didasari sifat kedermawanan (Charity) 

yang diberikan kepada masyarakat miskin dalam penyelesaian masalah 

hukum tanpa harus membayar. Dasar pemberian bantuan hukum 

kemudianmenjadi berkembang, bukan hanya karena persoalan belas 

kasihan namun menjadi hak mendasar bagi setiap warga Negara yang 

harus dipenuhi agar tidak terjadi diskriminasi. Pemikiran ini berkembang 

sejak revolusi Perancis dan Amerika yang meyakini ada hubungan antara 

bantuan hukum dengan kesejahteraan suatu negara. 

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dijamin dalam berbagai 

macam peraturan perundang-undangan dilevel nasional maupun 

internasional. Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi 

Manusia dan Undang- undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman menyatakan setiap orang yang tersangkut perkara hukum 

berhak memperoleh bantuan hukum. Dalam sistem peradilan pidana 

Indonesia, hak atas bantuan hukum diatur dalam pasal 54 KUHAP dimana 

guna kepentingan pembelaan diri, Tersangka atau Terdakwa berhak 

mendapatkan bantuan hukum oleh seseorang atau beberapa orang 
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penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, dan dalam setiap waktu 

yang diperlukan. Secara lebih spesifik, hak bantuan hukum dinyatakan 

dalam Pasal 14 (3) d ICCPR yaitu dalam menentukan setiap tuduhan 

pidana yang ditujukan pada seseorang,  setiap orang harus diberi hak untuk 

mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dimana orang 

tersebut tidak dapat membiayai jasa advokat. 

Sejak tahun 1960 an, Perguruan Tinggi khususnya kampus negeri 

telah memberikan bantuan hukum, dengan mendirikan Lembaga 

Konsultasi dan Bantuan Hukum. Pada tahun 1963, Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia mendirikan LKBH sebagai pelaksanaan Tri Darma 

Perguruan Tinggi. Selanjutnya pada tahun 1969, Prof Mochtar 

Kusumaatmaja, SH menyelenggarakan program bantuan hukum dalam 

rangka pendidikan hukum adalah melalui pendidikan hukum klinis di biro 

hokum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. LKBH FH Unpad 

tidak hanya memberikan nasehat hukum, melainkan juga  mewakili dan 

mengadakan pembelaan hukum di muka pengadilan. Menyusul kemudian 

pada tahun 1972 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya melalui Prof. M. 

Kafrawi, SH selaku Dekan mendirikan Biro Konsultasi dan Bantuan 

Hukum diilhami oleh model LKBH di FH Unpad dengan struktur 

organisasi yang dipimpin oleh Dekan secara langsung.
35

 

                                                           
35

Fachrizal Afandi, “Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Acces To Justice 

Pada Lembaga Bantuan Hukum Kamps Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan 

Hukum,” Rechtsvinding, 2 (2013), 34. 

 



Organisasi Advokat pun tidak mau ketinggalan dalam melakukan 

pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin, berdasarkan surat 

keputusan pimpinan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADIN) tanggal 

26 Oktober 1970 No.001/Kep/DPP/10/1970 dibentuklah Lembaga 

Bantuan Hukum (LBH) yang berimbas pada lahirnya berbagai macam 

LBH di berbagai daerah seperti Yogyakarta, Solo dan menyusul 

Palembang. Lahirnya LBH-LBH di berbagai kota dan Biro Konsultasi 

Hukum di Fakultas Hukum mendorong diselenggarakan Konferensi 

Lembaga Bantuan Hukum dan Biro Konsultasi Hukum se-Indonesia, pada 

10-12 Desember 1971.  Konferensi  tersebut  menghasilkan berbagai  

keputusan  penting diantaranya pembentukan Lembaga Bantuan Hukum 

Tingkat Nasional (National Legal Aid Association) yang merupakan 

kerjasama antara LBH dan Biro Konsultasi Hukum, menyarankan fakultas 

hukum di Indonesia menyelenggarakan Biro KonsultasiHukum untuk 

masyarakat yang tidak mampu dengan mengikutsertakan para mahasiswa. 

Namun pada tahun 1972, dengan alasan keamanan dan ketertiban, 

pemerintah Orde Baru melalui Instruksi KOMKAMTIB No.TR-

173/KOPKAM/IV/1972 yang ditujukan kepada semua LAKSUS 

KOPKAMTIBDA, Jepalas Staf Angkatan, Kepala Kepolisian dan 

Gubernur Kepala Daerah di seluruh Indonesia diperintahkan untuk 

mencegah pembentukan LBH Daerah kecuali untuk DKI Jakarta. Hal ini 

berpengaruh pada merosot dan terbatasnya bantuan hukum di Indonesia.
36
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Hal ini kemudian berubah ketika Direktur Jenderal  Pembinaan  

Badan-Badan Peradilan Departemen Kehakiman pada tanggal 12 Oktober 

1974 melalui Surat Edaran No.0466/Sek-DP/74 menegaskan bahwa 

larangan Komkabtib tersebut tidak berlaku untuk LKBH Kampus. Surat 

Edaran Nomor : 0466/Sek-DP/74 mengatur tentang pemberian bantuan 

hukum oleh Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Negeri yang isinya 

termasuk persyaratan pendirian Biro Bantuan Hukum yang dapat  

memperoleh bantuan/perhatian pihak Pengadilan Tinggi/Pengadilan 

Negeri, yaitu antara lain : 

a. Biro Bantuan Hukum diberikan dalam rangka satu program 

pendidikan hukum yang dipersiapkan dengan baik. 

b. Bantuan Hukum yang diberikan oleh Mahasiswa Hukum tingkat 

IV dan V yang turut dalam program bantuan hukum harus 

diselenggarakan di bawah pengawasan dan bimbingan 

dosen/tenaga pengajar yang telah berpengalaman dalam soal 

pembelaan perkara/pengadilan. 

c. Biro hanya diperbolehkan membela orang yang kurang mampu 

tanpa memungut bayaran dan tidak bermaksud menyaingi 

pengacara yang profesinya membela perkara. 

Dianjurkan agar ada kerja sama yang baik antara Biro Bantuan 

Hukum Fakultas dengan para Pengacara/Advokat. 

Penerbitan Surat Edaran ini didasarkan pada alasan yaitu pelaksanaan 

bantuan hukum oleh fakultas  hukum  mengandungfungsi ganda yaitu pada 



satu pihak merupakan kegiatan pendidikan dalam artian melatih 

keterampilan para mahasiswa hukum dalam  menghadapi penerapan 

hukum secara konkret, sedangkan di lain pihak merupakankegiatan 

pengabdian masyarakat dalam artian memberikan pelayanan kepada 

masyarakat sesuai dengan Tri Darma Perguruan Tinggi. Imbas dari Surat 

Edaran ini adalah Lembaga bantuan hukum  perguruan tinggi negeri dapat 

berpraktik kembali dipengadilan negeri dalam melakukan pembelaan 

kepada masyarakat yang kurang mampu dengan tujuan untuk 

menyelenggarakan pendidikan hukum.
37

 

Pengaturan prosedur pendirian Biro Bantuan Hukum ini pun 

disempurnakan dengan adanya Surat Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 

: 084/ TUN/VIII/1989 Perihal Mohon petunjuk adanya perbedaan 

pendapat Pengadilan Jambi dengan Fakultas Hukum Universitas Jambi 

dalam masalah struktur organisasi dan operasional Biro Bantuan Hukum di 

Universitas tanggal 14 Agustus 1989 yang pada pokoknya memberikan 

petunjuk : 

a. Pembentukan dan susunan Pengurus Biro Bantuan Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Jambiadalah urusan intern 

danterserah kepada Fakultas Hukum itu sendiri; 

b. Sedangkan adanya keinginan Fakultas Hukum tersebut untuk 

mendagarkan Biro Bantuan Hukumnya pada Pengadilan Tinggi 

Jambi hendaknya Saudara sambut dengan baik. 
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c. Tetapi yang boleh berpraktek di muka Pengadilan hanyalah 

mereka-mereka yang diangkat oleh Menteri Kehakiman 

(Advokat)dan yang diberi ijin berpraktek oleh Ketua Pengadilan 

tinggi (Pengacara Praktek);Berarti hanya mereka-mereka yang 

telah memenuhi persyaratan-persyaratan seperti tersebut dalam 

Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 25 November 1988 

No. 8 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan 

Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan MenteriKehakiman RI 

tanggal 6 Juli 1987 saja yang dibenarkan menjalankan kegiatan 

profesi sebagai Penasehat Hukum. 

d. Sedang apabila didirikannya Biro Bantuan Hukum semacam itu 

dimaksudkan untuk membimbing Mahasiswa Hukum tingkat akhir 

untuk berpraktek hukum di muka Pengadilan maka hal itu dapat 

terjadi setelah pihak Universitas mengadakan kerja sama dengan 

Pengadilan Tinggi. Sesuai dengan Surat Mahkamah Agung 

tanggal 20 Oktober 1987 No. 39/TUN/X/1987 Perihal Persetujuan 

Kerja sama mengenaiBantuan Hukum maka sebagai pelaksanaan 

dari kerja sama antara Ketua Pengadilan Tinggi dan fihak 

Universitas, jumlah dosenpembimbing Mahasiswa Hukum 

tersebut paling banyak (tiga) orang, kepada mereka itu dapat 

Saudaraberi ijin praktek khusus yang hanya berlaku untuk 

mendampingi Mahasiswa berpraktek hukum. 



Menurut Surat Ketua Mahkamah Agung ini, LembagaBantuan Hukum 

Kampus dapat mendagarkan lembaganya kepada Pengadilan Tinggi untuk 

diberikan ijin praktik khusus dengan syarat Universitas tempat lembaga 

bantuan hukum tersebut bernaung harus memilikikerja sama dengan 

Pengadilan Tinggisetempat, dengan tujuan melakukan pengembangan 

keilmuan hukum. Selama kurun waktu tersebutterlihat LBH Kampus 

secara sosiologis memiliki peran dalam membangun gerakan bantuan 

hukum di Indonesia.
38

 

Pada tahun 2003 disaat  Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang 

Advokat disahkan dan diberlakukan secara perlahannamun pasti LBH 

Kampus mulai mati suri. Hal ini dikarenakan pengaturan pengertian 

Advokat yang  termuat dalam pasal 1 angka 1 dan 2 UU Advokat 

memberikan batasan pemberian jasa hukum harus dilakukan oleh Advokat, 

jasa hokum yang  dimaksud  meliputi konsultasi hukum,bantuan hukum, 

menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan 

tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Di bagian lain 

terdapat ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda 

paling banyak Rp 50.000.000.-dalam Pasal 31 UU Advokat bagi setiap 

orang yang bukan advokat namun menjalankan pekerjaan profesi advokat 

berupa pemberian jasa hukum seperti konsultasi hukum, bantuan hukum, 

menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan 

tindakan hukum lain, untuk kepentingan hukumklien, di dalam maupun 
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diluar pengadilan. Ketentuan kriminalisasi ini menimbulkan keresahan 

dikalangan pegiat LBH Kampus, karena dengan adanya pasal ini sejumlah 

dosen yang bekerja atas nama LBH Kampus dikenakan tuduhan melanggar 

UU Advokat, yang berakibat LBH Kampus di PTN menjadi mati suri.
39

 

Pada tahun 2004, Lembaga Konsultasi dan Pelayanan Hukum 

(LKPH) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), mengajukan 

Permohonan Judicial Review (JR) Pasal 31 UU Advokat ke Mahkamah 

Konstitusi, dimana dalam putusannya dengan nomor Perkara 

No.006/PUU-II/2004 tentang Pengujian Pasal 31 UU Advokat 

memutuskan bahwa Pasal 31 UU  Advokat bertentangan dengan UUD 

1945 dan menyatakan Pasal 31 UU Advokat tidak mempunyai kekuatan   

hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya 

menyatakan bahwa UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan 

Indonesia adalah negara hukum yang dengan demikian berarti,bahwahak 

untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi 

manusia,harus dianggap sebagai hak konstitusional warga negara, 

kedatipun undang-undang dasar tidak secara eksplisit mengatur atau 

menyatakannya, dan oleh karena itu negara wajib menjamin 

pemenuhannya. Selain itu, dalam pertimbangannya, MK juga menyatakan 

bahwa keberadaan pasal tersebut telah membatasi kebebasan seseorang 

untuk memperoleh  sumberinformasi  hanya pada seorang advokat. 

Padahal hak atas informasi dijamin dalam pasal 28F UUD 1945, yaitu 
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setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya sertaberhak mencari 

dan memperoleh informasi dari segala saluran yang ada. MK menilai pula 

materi UU Advokat terlalujauh mengatur hukum acara. Pemikiran bahwa 

kelak hanya advokat yang boleh beracara di muka pengadilan dinilai MK 

sebagai materi yang harusnya diatur dalam hukum acara. Sehingga melalui 

putusan ini, MK menegaskanbahwa Advokat bukan satu-satunya pihak 

yang boleh beracara di muka pengadilan.
40

 

Namun berdasarkan hasil  penelitian Indonesian  Legal  Resource  

Center (ILRC) pasca putusan MK, masih menemukan LKBH Kampus 

yang dilarang menjalankan fungsinya untuk memberikan bantuan hukum. 

Hal ini karena aparat penegak hukum khususnyapolisi tidak mengetahui 

putusan MK bahwa pasal 31 UU Advokat tidak mengikat secara hukum. 

Mahkamah Agung mencoba mengatasi permasalahan ini melalui surat 

Sekretaris MahkamahAgung No 07/SEK/01/I/2007 tanggal 11 Januari 

2007 yang menyatakan LBH Kampus baik PTN/PTS dapat mewakili 

masyarakat miskin dalam beracara di pengadilan. 

Sebenarnya jika ditelusuri dalam peraturan perundang-undang, 

advokat melalui organisasi advokat punmemiliki kewajiban untuk 

melakukan bantuan hukum. Hal ini dapat ditelusuri dalam Undang-

Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, Peraturan Pemerintah 83 

tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata CaraPemberian Bantuan Hukum 
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Secara Cuma- Cuma dan Peraturan Peradi No 1 tahun 2010 

tentangPetunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma 

Cuma. Meski demikian sifat pemberian bantuan hokum yang diberikan 

oleh Advokat adalah Pro Bono artinya tidak ada kewajiban bagi mereka 

untuk melakukan pemberian bantuan hukum. Hal ini menyebabkan dari 

belasan ribu advokat yang terdaGardi Perhimpunan Advokat Indonesia 

(Peradi) tidak lebih dari lima puluh  Advokat yang teregister di 

PusatBantuan Hukum Peradi yang melaksanakan bantuan hukum secara 

cuma-cuma. Hal ini disebabkan karenabeberapa advokat merasa sudah 

pernah dulu melakukan, beberapa advokat lain menganggap lebihbaik 

memberikan dananya ke LBH yang fokus pada upaya bantuan hukum 

cuma-cuma, selain tiadanyaupaya paksa dari organisasi advokat yang turut 

menyebabkan kewajiban memberikan bantuan hukumcuma-cuma tidak 

bisa ditegakkan.
41

 

Peran Lembaga Bantuan Hukum PerguruanTinggi dalam melakukan 

pengabdian masyarakat berupa bantuan hukum menjadi sangat penting 

mengingat faktadi atas, apalagi jika dikaitkan dengan kebutuhan 

pengembangan dan penye- baran ilmu pengetahuanyang mereka miliki. 

Pendirian lembaga bantuan hukum di kampus negeri dapat dimaknai 

sebagai usahauntuk mewujudkan cita-cita negara hukum. Setidaknya 

dengan    diundangkannya   Undang-Undang No 16 tahun 2011tentang 

Bantuan Hukum, tujuan pemenuhan hak bagi Penerima Bantuan Hukum 
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(fakir miskin)untuk mendapatkan akses keadilan, penjaminan hak 

konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsippersamaan 

kedudukan di dalam hukum, penjaminan kepastian penyelenggaraan 

Bantuan Hukum dilaksanakansecara merata di seluruh  wilayah Negara 

Republik Indonesia dan perwujudan peradilan yang efektif, efisien, dan 

dapat dipertanggungjawabkan dapat dilaksanakan secara efektif oleh 

lembaga bantuan hukum.
42

 

UU Bantuan hukum seakan juga menegaskan putusan MK dengan 

nomor Perkara No.006/PUU-II/2004 tentang definisi Bantuan Hukum dan 

memberikan definisi yang lebih  jelas tentang siapa yang disebut sebagai 

Pemberi Bantuan Hukum. Bantuan Hukum dalam  Pasal 1 jo pasal 2 UU 

Bantuan Hukum didefinisikan sebagai jasa hukum yang diberikanoleh 

Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan 

Hukumyaitu orang atau kelompok orang miskin, sedangkan dalam Pasal 1 

ayat  (3) mendefinisikanPemberi Bantuan Hukum sebagai Lembaga 

Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatanyang memenuhi 

persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) dimana Pemberi 

Bantuan Hukum harus berbadan hukum, terakreditasi  

berdasarkanUndang-Undang Bantuan Hukum, memiliki kantor atau 

sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program Bantuan 

Hukum. 
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Persyaratan yang dikemukakan dalam UU Bantuan Hukum tersebut, 

tentunya tidak sulit untuk dipenuhioleh Lembaga Bantuan Hukum Kampus 

baik swasta maupun negeri, hal ini dika- renakan secara teknis status 

badan hukum LBH mengikuti badan hukum Universitas induknya, sudah 

pasti memiliki pengurus yangterdiri dari civitas akademika, program 

bantuan  hukum yang sudah tertata dan kesekretariatan yang sudah 

tersedia.
43
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BAB III 

PERAN POSBAKUM LKBH IAIN PONOROGO DI LINGKUNGAN 

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Gambaran Umum. 

1. Sejarah berdirinya POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo 

Berikut ini adalah sejarah berdirinya Pos Bantuan Hukum LKBH 

IAIN Ponorogo. Berdasarkan wawancara dengan Mbak Endang, 

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Jurusan Syari’ah 

IAIN Ponorogo adalah salah satu lembaga yang memberikan layanan 

jasa bantuan hukum bagi masyarakat Ponorogo dan sekitarnya. 

Kehadiranya dimotivasi oleh keinginan dari Civitas Akademika 

Jurusan Syari’ah IAIN Ponorogo untuk memberikan sumbangsihnya 

kepada dunia hukum. Khususnya dalam mewujudkan penegakan 

hukum dan keadilan. Keberpihakan kepada penegak hukum, 

kebenaran dan keadilan serta upaya memberikan advokasi, konsultasi 

dan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan menjadi 

komitmen utama dari hadirnya lembaga bantuan hukum ini. 

Pada awalnya lembaga bantuan hukum IAIN Ponorogo memulai 

kerjasama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo sejak 

tahun 2016. Namun karena belum adanya dana DIPA maka lembaga 

bantuan hukum IAIN Ponorogo dalam membantu masyarakat 

Ponorogo sistemnya masih menarif dari para pihak yang membayar 

secara manual. Mulai Tahun 2018 tepatnya bulan Januari dana DIPA 



sudah turun maka Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo 

mengadakan lelang dengan cara uji kelayakan untuk siapa yang layak 

menempati pos bantuan hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama 

Kabupaten Ponorogo. Dan uji kelayakan ini diikuti oleh tiga lembaga 

yakni IAIN Ponorogo, INSURI, dan PERADI. Dan pada akhirnya 

yang layak untuk menempati Posbakum di Pengadilan Agama 

Kabupaten Ponorogo adalah dari lembaga perguruan tinggi IAIN 

Ponorogo yang kemudian sudah mulai beroperasi sejak bulan Januari 

tahun 2018.
44

 

2. Struktur LKBH IAIN Ponorogo Di Pengadilan Agama 

Kabupaten Ponorogo. 

Berikut ini adalah struktur organisasi dari POSBAKUM LKBH 

IAIN Ponorogo: 

Direktur Ekskutif  : Dr. Miftahul Huda, M.Ag 

Sekretaris   : Lukman Santoso, M.H 

Bendahara   : Lia Noviana, M.H.I 

Advokasi dan Magang : 

1. Endrik Safudin, M.H 

2. Ahmad Baihaqi, M.H 

3. Ahmad Syakirin, M.H 

4. Ayon Kaharudin, S.H.I 

5. M. Ngizudin Al-Amin, S.H.I 
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6. Endang Misnati, S.H 

7. Lala Khoironi Luthfi, S.H 

Divisi Non Litigasi : 

1. Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd 

2. Khusniati Rofi’ah, M.S.I 

3. Atik Abidah, M.S.I 

4. Martha Eri Safira, M.H 

5. Rif’ah Roihanah, M.Kn 

6. Isnatin Ulfah, M.H.I 

7. Siti Nurbaiti, S.S, S.H, M.Kn 

8. Ika Rusdiana, M.A 

Sekretariat  : 

1. M. Ilham Tanzilullah, M.H.I 

2. Ikhwanul Fuad Ahsan
45

 

3. Jenis perkara yang ditangani oleh POSBAKUM LKBH IAIN 

Ponorogo 

Berdasarkan wawancara dengan Mbak Endang, jenis-jenis 

perkara yang dapat ditangani oleh POSBAKUM LKBH IAIN 

Ponorogo adalah sebagai berikut: 

a. perkara perceraian, 

b. penetapan ahli waris, 

c. hada{nah, 
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d. ithba>t nikah, 

e. poligami, 

f. perwalian, 

g. dan perubahan data.
46

 

4. Jenis-jenis Layanan Bantuan Hukum yang Diberikan Oleh 

POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo 

Berdasarkan wawancara dengan Mbak Endang, jenis-jenis 

layanan bantuan hukum yang diberikan oleh POSBAKUM LKBH 

IAIN Ponorogo adalah sebagai berikut: 

a. konsultasi, 

b. pembuatan surat gugatan atau permohonan, 

c. permohonan pendampingan advokat, 

d. dan advis hukum. 

5. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Bantuan 

Hukum di POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo. 

Dalam melaksanakan tugas layanannya, Pos Bantuan 

Hukum terkadang menemui masalah atau hambatan. Menurut 

wawancara dengan Mbak Lala, salah satu petugas di POSBAKUM 

IAIN Ponorogo, berpendapat bahwa masalah yang dialami 

POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo yaitu masih adanya 

masyarakat yang awam terhadap hukum. Ketika ada permasalahan 

mengenai prosedur ataupun persyaratan, masih banyak yang belum 
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tahu. Dan kalau diberi arahan, terkadang susah (ngeyel). Para 

pihak penerima bantuan hukum yang datang beragam, dan 

masalahnya pun juga sudah sangat rumit sehingga mempersulit 

pemberi bantuan hukum. 

Sedangkan faktor yang mendukung dalam pelayanan 

bantuan hukum di POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo antara 

lain: 

a. Adanya anggaran yang memadai, 

b. Dari pihak pengadilan terus mendukung jasa pos bantuan 

hukum, 

c. Keterbukaan dari penerima bantuan hukum dalam memberikan 

informasi.
47

 

B. Pelaksanaan Layanan Bantuan Hukum di POSBAKUM LKBH IAIN 

Ponorogo. 

1. Pelaksanaan Layanan Bantuan Hukum menurut POSBAKUM 

LKBH IAIN Ponorogo. 

Berdasarkan wawancara dengan Mbak Lala, dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat dibidang bantuan hukum, klien yang 

datang diterima oleh petugas yang ada untuk didaftar dan mengisi 

blangko yang disediakan. Klien dapat mengisi identitas diri serta 

membawa dokumen persyaratan. Kemudian petugas akan meneliti 
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kelengkapan dokumen persyaratan. Dan jika sudah lengkap, maka klien 

dimintai untuk menjelaskan pokok persoalan hukum kepada petugas.
48

 

Kemudian setelah mendengarkan penjelesan pokok persoalan dari 

klien, petugas akan membuatkan surat permohonan ataupun gugatan 

klien. Sedangkan apabila yang dibutuhkan oleh klien adalah konsultasi 

hukum, maka konsultasi dilakukan senyaman mungkin. Konsultan 

diharapkan mampu menangkap pokok persoalan dan membuat klien 

terbuka terhadap permasalahannya. Namun konsultan tidak 

diperkenankan memaksakan kehendak atau pendapatnya, karena semua 

keputusan ada ditangan klien. 

Dalam pemberian layanan bantuan hukum ini petugas tidak 

diperkenankan meminta tarif terhadap pelayanan jasa pembuatan surat 

tersebut. Karena Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama 

menyediakan jasa secara cuma-cuma atau gratis, dengan biaya yang 

dibebankan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
49

 

2. Pelaksanaan POSBAKUM  menurut Penerima Layanan Bantuan 

Hukum di POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo. 

Program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan buta 

hukum adalah hal yang relatif baru di negara-negara berkembang. 

Dengan adanya peraturan tentang Bantuan Hukum dalam Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2011, SEMA Nomor 10 Tahun 2010, dan 

PERMA No 1 Tahun 2014, maka Peradilan mempunyai tugas untuk 
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mewujudkan keadilan bagi orang yang mencari keadilan yang kurang 

mampu dan buta hukum. 

Begitu pula apabila ingin mengukur peranan lembaga bantuan 

hukum. Jika para penegak hukum dan masyarakat menaati peraturan 

perundang-undangan yang telah ditetapkan mengenai pentingnya 

pendampingan yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum dalam 

mengawal dan menangani seseorang yang berhadapan dengan hukum 

akan terpenuhi. 

Untuk dapat melihat bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan 

hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo tentunya harus 

melihat data secara konkrit dan mendalam dari beberapa pihak yang 

dianggap berkompeten memberikan informasi dengan perannya dalam 

memberikan layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Kabupaten 

Ponorogo. 

Kemudian peneliti mewawancarai beberapa klien yang 

mendaftarkan diri ke POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo untuk 

mengetahui tentang pelaksanaan dari peran POSBAKUM LKBH IAIN 

Ponorogo. Peneliti menanyakan bagaimana pandangan mereka sebagai 

klien tentang adanya POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo di lingkungan 

Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. Bu Retna Murcita, salah satu 

klien menjelaskan “Posbakum di Pengadilan ini sangat membantu 

apalagi saya yang tidak paham betul tentang hukum. Sehingga saya 



sangat terbantu dalam pembuatan surat gugatan”.
50

 Dan Bapak Indaroni 

menjelaskan “Saya sangat terbantu dengan adanya posbakum ini. 

Apalagi saya memang buta terhadap hukum, jadi sangat membutuhkan 

bantuan hukum ini”.
51

 Selanjutnya Bapak Misjianto menjelaskan 

“Dengan adanya pos bantuan hukum ini saya sudah sangat cukup 

terbantu dalam pembuatan surat permohonan”.
52

 Lalu Ibu Misiyani 

menjelaskan “Saya cukup terbantu dengan posbakum ini dalam membuat 

surat gugatan. Memang posbakum ini sangat dibutuhkan oleh orang-

orang yang tidak paham hukum seperti saya contohnya”.
53

 Bapak Joko 

Purnomo menjelaskan “Ya saya cukup terbantu oleh adanya pos bantuan 

hukum di Pengadilan ini dalam pembuatan surat gugatan”.
54

 Ibu Mulyati 

menjelaskan “Alhamdulillah saya cukup terbantu. Ya karena memang 

saya sendiri kurang paham betul ya mbak, dengan adanya posbakum ini 

jadi lebih mudah”.
55

 Kemudian yang terakhir dari Bapak Paiman 

menjelaskan “Terbantu. Cukup terbantu. Apalagi mbak-mbaknya disini 

yang melayani cukup ramah. Sehingga ya saya lebih mudah 

menyelesaikan perkaranya”.
56

 

Jadi, maksud dari para klien tersebut di atas adalah keberadaan 

POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo di Pengadilan Agama Kabupaten 

Ponorogo sangatlah membantu masyarakat yang berperkara. Masyarakat 
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sangat membutuhkan bantuan hukum dari POSBAKUM, terutama bagi 

masyarakat yang mencari keadilan namun tidak paham tentang hukum.  

Selanjutnya, peneliti juga menanyakan kepada para klien tersebut 

mengenai pandangan mereka tentang pelayanan yang diberikan oleh 

POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo dan apakah sudah sesuai dengan 

keinginan mereka atau belum. Ibu Retna Murcita menjelaskan 

“Pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan. 

Baik, lancar, cepat dalam pembuatan surat gugatannya”.
57

 Selanjutnya 

Bapak Indaroni menjelaskan “Mbak petugas di sini baik dan ramah. Itu 

yang penting dalam pelayanannya. Baik-baik dan ramah-ramah”.
58

 

Adapun Bapak Misjianto menjelaskan “Pelayanannya sudah cukup baik, 

sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan, tapi mengantri”.
59

 

Kemudian Ibu Misiyani menjelaskan “Pelayanannya menurut saya 

kurang sesuai, fasilitas komputer yang cuma satu, ruangan agak sempit, 

dan banyaknya orang yang mengajukan perkara di Pengadilan Agama, 

jadi cukup lama mengantri”.
60

 Lalu Bapak Joko Purnomo menjelaskan 

“Pelayanannya sudah cukup baik, ramah, dan lancar. Jadi sudah sesuai 

dengan yang saya inginkan”. Selanjutnya Ibu Mulyati menjelaskan 

“Sangat baik mbaknya. Iya cukup ramah”.
61

 Yang terakhir Bapak 

Paiman menjelaskan “Baik-baik sekali petugasnya di sini mbak”.
62
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Jadi, maksud dari para klien tersebut dalam hal ini adalah 

pelayanan POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo di Pengadilan Agama 

KabupatenPonorogo sudah baik dan sebagian besar sudah sesuai apa 

yang diinginkan oleh para klien. Para klien juga berpendapat bahwa 

petugas posbakum pengadilan sudah melayani dengan baik, dan ramah. 

Dan para klien terlihat cukup puas dengan layanan petugas posbakum. 

Namun, menurut beberapa para klien yang peneliti wawancarai, 

POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo dalam memberikan layanan 

bantuan hukum masih terdapat kekurangan atau hambatan. Salah satunya 

adalah mengenai prosedur dan persyaratan yang banyak dan 

membingungkan. Seperti yang dikatakan Bapak Indaroni dalam 

wawancaranya “Namun saya merasa cukup bingung dengan prosedur-

prosedur yang ada atau persyaratan yang banyak, sehingga menjadi 

bingung”.
63

 Begitu pula menurut Ibu Mulyati dalam wawancaranya 

mengatakan “Hambatannya tidak ada mbak, hanya persyaratannya kan 

banyak jadi saya sedikit bingung tapi ya tidak apa-apa karena memang 

persyaratan”.
64

 

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Misjianto 

dan Ibu Misiyani, yang menjadi hambatan atau kekurangan yang cukup 

banyak dikeluhkan oleh para klien adalah antrian yang cukup banyak 

sehingga pelayanannya menjadi lama. Menurut Bapak Misjianto dan Ibu 

Misiyani dalam wawancaranya, antrian menjadi banyak dan lama 
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dikarenakan kurangnya fasilitas dan sarana seperti komputer yang masih 

ada satu unit, kemudian banyaknya orang yang mendaftar, dan kapasitas 

ruangan yang terbilang agak sempit. Sehingga proses pemberian layanan 

bantuan hukum oleh POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo di lingkungan 

Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo menjadi lama. 

Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan para klien POSBAKUM 

LKBH IAIN Ponorogo tersebut diatas, pelaksanaan pelayanan bantuan 

hukum dari Posbakum tersebut dapat dilihat berdasarkan kesan 

pelayanan bantuan hukum yang diterima oleh klien, dan keberadaan 

lembaga bantuan hukum tersebut. Dalam hal ini, para klien tersebut 

memiliki pandangan bahwa dalam pelayanan yang diberikan oleh 

POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo ini sudah cukup baik dan 

memuaskan. Dan keberadaan dari lembaga POSBAKUM LKBH IAIN 

Ponorogo ini sangat membantu bagi para klien dalam mengurus perkara 

yang dialami. Meskipun demikian, dalam pemberian layanan bantuan 

hukum tersebut, masih terdapat kekurangannya. Kekurangan ini hanya 

saja bersifat teknis, yaitu seperti prosedur dan persyaratan yang banyak 

dan membingungkan, serta antriannya cukup panjang. Namun secara 

keseluruhan, para klien masih cukup puas dengan layanan POSBAKUM 

LKBH IAIN Ponorogo, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan 

atau hambatan teknis tersebut. 



Sedangkan untuk prosedur pengajuan permohonan bantuan hukum 

di Posbakum LKBH IAIN Ponorogo menurut salah satu klien yang telah 

diwawancara oleh peneliti adalah sebagai berikut:  

1. Dari meja depan pemohon diarahkan untuk ke ruang 

Posbakum; 

2. Petugas meminta berkas untuk dicek kelengkapannya, jika 

belum lengkap diminta untuk melengkapi dulu lalu kembali 

lagi; 

3. Pemohon diminta untuk megisi blangko yang telah disediakan 

dan dapat mengisi identitas diri; 

4. Pemohon dapat menjelaskan pokok persoalan hukum kepada 

petugas posbakum; 

5. Jika sudah lengkap, maka dibuatkan surat permohonannya oleh 

petugas posbakum;  

6. Dan pemohon diminta untuk menunggu 10-15menit setelah itu 

mendaftar ke loket 1 dan menunggu jadwal sidangnya.
65

 

C. Kriteria Penentuan Penerima Layanan Bantuan Hukum di Posbakum 

LKBH IAIN Ponorogo 

Salah satu jenis bantuan hukum yang diberikan oleh negara adalah 

dibentuknya pos bantuan hukum di Peradilan Indonesia. Pos bantuan hukum 

sudah dikenal oleh sebagian masyarakat kita, hal ini dibuktikan dengan 
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meningkatnya masyarakat dalam menggunakan jasa pos bantuan hukum 

Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. 

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan salah satu bentuk layanan 

bantuan hukum di pengadilan yang ditujukan bagi orang yang tidak mampu 

secara ekonomi untuk dapat mengakses keadilan hukum. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Mbak Endang dan Mbak Lala, selaku petugas 

POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo di lingkungan Pengadilan Agama 

Kabupaten Ponorogo, mengungkapkan bahwa kriteria penentuan penerima 

layanan bantuan hukum dari POSBAKUM acuannya berdasarkan kepada 

PERMA No. 1 Tahun 2014, khususnya pada BAB V pasal 22 sampai dengan 

pasal 35.
66

 Menurut pasal 22 ayat (1), tentang kriteria penerima layanan 

Posbakum adalah sebagai berikut: 

“Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi 

dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang 

memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis 

hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, 

dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan.” 

Maka berdasarkan pasal di atas, untuk kriteria penentuan penerima 

layanan bantuan hukum oleh POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo ada dua. 

Kriteria yang pertama adalah setiap orang yang tidak mampu secara ekonomi 

untuk berperkara. Dan yang kedua adalah setiap orang yang tidak memiliki 

akses informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa 
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pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan 

dokumen hukum yang dibutuhkan. Maksud dari kriteria yang kedua ini 

adalah setiap orang yang tidak paham akan hukum. 

Maka dapat disimpulkan bahwa Pos Bantuan Hukum (Posbakum) 

merupakan salah satu bentuk layanan bantuan hukum di pengadilan yang 

ditujukan kepada orang yang tidak mampu secara ekonomi untuk mencari 

keadilan, dan juga orang yang tidak paham akan hukum sama sekali. 

Kemudian yang menjadi perhatian khusus pada penelitian ini adalah 

mengenai apabila ada seseorang pencari keadilan yang cukup mampu secara 

ekonomi, namun sama sekali tidak paham tentang hukum. Apakah mereka 

bisa mendapatkan layanan bantuan dari POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo 

ataukah tidak.  

Dan berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Endang, tentang apabila 

ada seseorang pencari keadilan yang cukup mampu secara ekonomi, namun 

sama sekali tidak paham tentang hukum. Menurut Mbak Endang dalam 

wawancara mengungkapkan “Sebenarnya yang datang kesini itu kami 

menerima semuanya. Cuma sebelum melayani kita sebagai petugas memberi 

pengarahan dahulu kepada pihak kalau Pos Bantuan Hukum ini 

diperuntukkan kepada orang yang tidak mampu. Dengan menunjukkan surat 

keterangan tidak mampu dari desa. Tetapi jika tetap ingin mendapatkan 

bantuan hukum para pihak akan kami beri surat pernyataan bahwa mereka 

benar-benar tidak mampu dan ditanda tangani. Lalu kami buatkan suratnya. 



Tetapi jika merasa mampu kami akan arahkan ke Posbakum luar dengan 

membayar biaya pembuatan surat”.
67

 

 

Jadi menurut Mbak Endang, pihak POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo 

menerima semua permohonan layanan bantuan hukum yang telah masuk. 

Namun sebelumnya, pihak petugas posbakum menjelaskan bahwa posbakum 

pengadilan diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu secara 

ekonomi dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari desa. Dan 

pada saat petugas posbakum menjelaskan inilah, pemohon bantuan hukum 

menentukan pilihan apakah ia memang tidak mampu, ataukah mampu. Dan 

apabila mereka merasa tidak mampu, maka barulah pihak petugas posbakum 

memberikan surat pernyataan tidak mampu yang kemudian ditanda tangani. 

Namun apabila pemohon bantuan hukum tersebut merasa cukup mampu, 

maka pihak petugas posbakum pengadilan mengarahkan mereka untuk 

mengajukan permohonan bantuan hukum di posbakum luar pengadilan 

dengan membayar biaya bantuan hukum. 

Kemudian menurut Mbak Lala terkait hal ini dalam wawancaranya 

mengatakan “Sebenarnya kan di sini itu untuk melayani orang yang tidak 

mampu, tetapi kebanyakan tidak mau untuk disuruh ke Posbakum luar 

(LKBH IAIN Ponorogo). Alasannya itu juga karena tidak mau membayar. 

Padahal kan bayarnya juga hanya Rp. 80.000,00 (Delapan Puluh Ribu 

Rupiah). Yang mendaftar disini ini untuk yang tidak mampu kan. Nanti 

mengisi surat pernyataan tidak mampu dan ditanda tangani, sebagai bahan 
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pertimbangannya. Biasanya kan surat keterangannya dari desa dan harus 

dilampirkan, namun ini tidak dan langsung tanda tangan saja. Makanya orang 

kan bandel-bandel, kasihan juga bagi mereka yang benar-benar tidak mampu 

tetapi harus keluar untuk membayar sementara orang yang mampu malah 

disini tidak membayar. Ya itu kan setiap orang nuraninya beda-beda”.
68

 

 

Jadi menurut Mbak Lala, POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo di 

Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo melayani orang yang tidak mampu 

secara ekonomi. Namun dalam kenyataannya, memang sulit diterapkan. 

Karena tidak sedikit orang cukup mampu secara ekonomi yang kemudian 

datang ke posbakum ini, setelah diarahkan untuk ke posbakum luar (LKBH 

IAIN Ponorogo) mereka tidak mau. Alasan mereka kebanyakan dikarenakan 

tidak ingin membayar biaya bantuan hukum di posbakum luar pengadilan. 

Dan apabila pemohon bantuan hukum yang mampu tersebut tetap bersikeras 

ingin meminta bantuan hukum di posbakum pengadilan, maka petugas 

posbakum memberikan surat keterangan tidak mampu yang ditanda tangani 

oleh pihak saja. Surat ini sebagai bahan pertimbangan saja. Berbeda dengan 

surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kantor desa yang harus 

dilampirkan. Jadi terkait hal ini memang tergantung dari masing-masing 

pemohon bantuan hukum tersebut, apakah ia merasa memang tidak mampu 

secara ekonomi, ataukah merasa cukup mampu sebenarnya tetapi bersikeras 

untuk mendapatkan layanan bantuan hukum secara gratis dari posbakum 

pengadilan karena merasa tidak paham hukum dan tidak ingin membayar 
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biaya bantuan hukum dari posbakum luar. Dan dari pihak posbakum 

pengadilan tidak bisa menolak permohonan layanan bantuan hukum tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, kriteria penentuan penerima 

layanan bantuan hukum di Posbakum LKBH IAIN Ponorogo ini mengacu 

pada PERMA No. 1 Tahun 2014, khususnya pada BAB V pasal 22 sampai 

dengan pasal 35. Kriteria tersebut antara lain yaitu setiap orang yang tidak 

mampu secara ekonomi untuk berperkara, dan setiap orang yang tidak paham 

akan hukum. Kemudian yang menjadi perhatian khusus pada penelitian ini 

adalah mengenai apabila ada seseorang pencari keadilan yang cukup mampu 

secara ekonomi, namun sama sekali tidak paham tentang hukum. Apakah 

mereka bisa mendapatkan layanan bantuan dari POSBAKUM LKBH IAIN 

Ponorogo atau tidak. Dan berdasarkan hasil wawancara di atas ini, apabila 

pihak klien bersikeras menginginkan layanan bantuan hukum dari Posbakum 

Pengadilan tanpa dipungut biaya, maka hal ini diperbolehkan oleh 

POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo. Akan tetapi sebelum mendapatkan 

layanan bantuan hukum, pihak klien mengisi blanko surat keterangan khusus 

yang telah disediakan oleh Posbakum dan ditanda tangani pihak klien 

tersebut. 



BAB IV 

ANALISA PERAN POSBAKUM LKBH IAIN PONOROGO  

DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Analisa PERMA No. 1 Tahun 2014 Terhadap Pelaksanaan Layanan 

POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo. 

Dalam BAB II sudah dipaparkan mengenai prosedur pengajuan 

permohonan bantuan hukum yang telah diatur dalam PERMA No. 1 

Tahun 2014 pada pasal 32. Pada pasal 32 tersebut telah diatur 

prosedurnya adalah seperti pihak pemohon mengisi formulir, kemudian 

pihak pemohon melengkapi berkas-berkas persyaratan, dan setelah itu 

jika sudah lengkap semua berkas maka pihak posbakum dapat 

memberikan layanan bantuan hukum.
69

 

Selanjutnya dalam BAB III sudah dijelaskan bahwa prosedur 

permohonan layanan bantuan hukum di POSBAKUM LKBH IAIN 

Ponorogo menurut pihak Posbakum adalah klien yang datang diterima 

oleh petugas yang ada untuk didaftar dan mengisi blangko yang 

disediakan. Klien dapat mengisi identitas diri serta membawa dokumen 

persyaratan.  

Kemudian petugas akan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan. 

Dan jika sudah lengkap, maka klien dimintai untuk menjelaskan pokok 

persoalan hukum kepada petugas. Setelah mendengarkan penjelasan 
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pokok persoalan dari klien, petugas akan memberikan bantuan hukum 

yang diperlukan, bisa membuat surat permohonan atau gugatan, bisa juga 

konsultasi hukum. Dalam pemberian layanan bantuan hukum ini 

dilakukan secara cuma-cuma (gratis). Hal ini dikarenakan  seluruh biaya 

yang dikeluarkan telah dibebankan kepada Mahkamah Agung. 

Sedangkan menurut pihak masyarakat sebagai klien, prosedur 

permohonan layanan bantuan hukum di POSBAKUM LKBH IAIN 

Ponorogo antara lain yaitu klien dari meja depan diarahkan untuk ke 

ruang Posbakum. Kemudian pihak petugas meminta berkas untuk dicek 

kelengkapannya, jika belum lengkap klien diminta untuk melengkapi 

dulu. Selanjutnya klien diminta untuk megisi blangko yang telah 

disediakan dan mengisi identitas diri. Kemudian klien dapat menjelaskan 

pokok persoalan hukum kepada petugas posbakum. Dan jika sudah 

lengkap, maka dibuatkan surat permohonannya oleh petugas posbakum. 

Kemudian klien diminta untuk menunggu 10-15menit setelah itu 

mendaftar ke loket 1 dan menunggu jadwal sidangnya. 

Dari data hasil wawancara dengan petugas Posbakum dan klien di 

atas, maka kita bias melihat bahwa pernyataan petugas Posbakum dan 

kliennya mengenai prosedur pengajuan permohonan bantuan hukum 

telah sesuai dengan apa yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 

pasal 32. Pada langkah atau prosedur pertama, pihak klien sebagai 

pemohon mendaftar dan mengisi blangko atau formulir yang telah 

disediakan oleh Posbakum, yang kemudian para pemohon diharuskan 



memenuhi persyaratan-persyaratan. Dan selanjutnya pemohon diminta 

menjelaskan perkara yang dialami kepada petugas Posbakum, baru 

setelah itu pihak Posbakum dapat memberikan bantuan hukum. Dengan 

demikian, POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo mengetahui aturan dan 

melaksanakan prosedurnya dengan baik, jelas, dan sesuai aturan yang 

berlaku. 

Selanjutnya mengenai tujuan layanan bantuan hukum telah diatur 

dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 pasal 3. Pasal 3 ini menyatakan bahwa 

tujuan pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat di Pengadilan 

terutama yang tidak mampu adalah antara lain seperti untuk meringankan 

beban biaya yang ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara 

ekonomi; meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang 

sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat 

keterbatasan biaya fisik atau geografis; memberikan kesempatan kepada 

masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hokum untuk 

memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam 

menjalani proses hukum di Pengadilan; meningkatkan kesadaran dan 

pengetahuan masyarakat tentang hokum melalui penghargaan, 

pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya; dan 

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.
70

 

Kemudian dalam BAB III dipaparkan bahwa dalam melaksanakan 

tugasnya, POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo terkadang masih 
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menemui masalah atau hambatan.masalah atau hambatannya antara lain 

yaitu masih adanya masyarakat yang awam terhadap hukum, masih 

banyak yang belum paham tentang prosedur dan persyaratan, serta 

masyarakat masih susah untuk diberi arahan. Selain itu juga para pihak 

penerima bantuan hukum yang datang beragam, dan masalahnya pun 

juga sudah sangat rumit sehingga mempersulit pemberi bantuan hukum. 

Dalam BAB III juga dipaparkan terkait pandangan para klien tentang 

adanya POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo dilingkungan Pengadilan 

Agama Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini peneliti mewawancarai tujuh 

orang klien dari POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo, antara lain yaitu 

Ibu Retna, Bapak Indaroni, Bapak Misjianto, Ibu Misiyani, Bapak Joko, 

Ibu Mulyati, dan Bapak Paiman. Ketujuh klien tersebut di atas memiliki 

pandangan bahwa keberadaan POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo di 

Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo sangatlah membantu 

masyarakat yang berperkara. Masyarakat sangat membutuhkan bantuan 

hukum dari POSBAKUM, terutama bagi masyarakat yang mencari 

keadilan namun tidak paham tentang hukum.  

Selain itu, para klien tersebut memiliki pandangan bahwa pelayanan 

POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo di Pengadilan Agama Kabupaten 

Ponorogo sudah baik dan sebagian besar sudah sesuai dengan apa yang 

diinginkan oleh para klien. Para klien juga berpendapat bahwa petugas 

posbakum pengadilan sudah melayani dengan baik, dan ramah. Dan para 

klien terlihat cukup puas dengan layanan petugas posbakum. 



Akan tetapi menurut sebagian klien yang peneliti wawancarai 

tersebut, POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo dalam memberikan 

layanan bantuan hukum masih terdapat kekurangan atau hambatan. Salah 

satunya adalah mengenai prosedur dan persyaratan yang banyak dan 

membingungkan. Selain itu, yang paling dikeluhkan oleh para klien 

adalah mengenai antrian yang cukup banyak sehingga pelayanannya 

menjadi lama. Menurut Bapak Misjiyanto dan Ibu Misiyani dalam 

wawancaranya, antrian menjadi banyak dan lama dikarenakan kurangnya 

fasilitas dan sarana seperti komputer yang masih ada satu unit, kemudian 

banyaknya orang yang mendaftar, dan kapasitas ruangan yang terbilang 

agak sempit. Sehingga proses pemberian layanan bantuan hukum oleh 

POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo di lingkungan Pengadilan Agama 

Kabupaten Ponorogo menjadi lama. Namun secara keseluruhan, para 

klien masih cukup puas dengan layanan POSBAKUM, meskipun masih 

terdapat beberapa kekurangan atau hambatan tersebut. 

Selain layanan pengajuan prosedur bantuan hukum, di dalam bab III 

berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Posbakum, juga dijelaskan 

bahwa jenis-jenis layanan bantuan hukum yang diberikan POSBAKUM 

LKBH IAIN Ponorogo. Di sana disebutkan bahwa jenis-jenis layanan 

yang diberikan ada empat, yaitu: 1. Konsultasi, 2. Pembuatan surat 

gugatan atau permohonan, 3. Permohonan pendampingan advokat, dan 4. 

Advis hukum. 



Dan pada BAB III berdasarkan hasil wawancara dengan para klien 

yang mengajukan permohonan bantuan hukum di POSBAKUM LKBH 

IAIN Ponorogo, dapat dinyatakan bahwa jenis layanan bantuan hukum 

yang telah diajukan oleh para klien tersebut adalah mengenai jenis 

layanan konsultasi, pembuatan surat-surat, dan advis hukum. Namun 

jenis layanan permohonan pendampingan advokat sampai saat ini belum 

ada klien yang mengajukan ke pihak Posbakum. 

Kemudian jika hal tersebut di atas ditinjau dengan PERMA No 1 

Tahun 2014 pasal 25 mengenai jenis layanan Posbakum di Pengadilan, 

maka POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo telah memberikan jenis 

layanan yang sudah sesuai dengan aturan yang ada. Dan jenis layanan 

tersebut sudah digunakan oleh para kliennya. Akan tetapi untuk saat ini 

hanya satu jenis layanan saja yang belum digunakan oleh para klien, 

yaitu jenis layanan permohonan pendampingan advokat. Jenis layanan ini 

belum pernah dilaksanakan oleh POSBAKUM LKBH IAIN 

Ponorogo karena memang belum ada klien yang mengajukan 

permohonan bantuan tersebut. 

Maka berdasarkan data hasil wawancara di atas, jika ditinjau dengan 

tujuan layanan bantuan hukum yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 

2014 pasal 3, kita dapat mengetahui pelaksanaan layanan bantuan hukum 

yang telah dilaksanakan oleh POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo. Kita 

bisa menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan layanan bantuan hukum 

oleh POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo di lingkungan Pengadilan 



Agama Kabupaten Ponorogo ini sudah sesuai dengan aturan yang ada. 

Terutama ditinjau berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2014 pasal 3. 

Pemberian layanannya pun sudah dinilai cukup baik dan ramah menurut 

para klien yang peneliti wawancarai. Dan para klien pun merasa puas 

dengan layanan bantuan hukum yang didapatkan. Sehingga sudah cukup 

memenuhi kelima tujuan yang ada pada pasal 3 tersebut.  Yaitu 

meringankan beban biaya, meningkatkan akses terhadap keadilan, 

memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu, 

meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum, 

dan memberikan pelayanan bantuan hukum secara prima kepada 

masyarakat pencari keadilan. 

Akan tetapi, ada beberapa klien menganggap bahwa pelayanan di 

Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo masih kurang 

memuaskan. Hal ini karena masih terdapat kekurangan dalam pelayanan 

yang diberikan oleh pihak Posbakum. Sehingga hal ini sering dikeluhkan 

oleh para klien, yaitu mengenai masalah antrian yang banyak sehingga 

pelayanannya lama. Selain itu juga ruangan yang terlalu sempit dan 

fasilitas seperti komputer dan lainnya yang kurang memadai, sehingga 

kurang memberikan kenyamanan para klien untuk menunggu giliran, dan 

juga minimnya para petugas yang melayani menjadikan para klien harus 

menunggu sedikit lebih lama, apalagi jam kerjanya sangat terbatas. 

Kemudian jika ditinjau berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2014 pasal 3 

mengenai tujuan layanan bantuan hukum, terutama dalam memberikan 



pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, maka keluhan ini 

menjadi kekurangan yang harus diperhatikan untuk menjadi perbaikan 

Posbakum ke depannya. Agar pelayanan bantuan hukum kepada 

masyarakat dapat lebih efektif, prima, dan maksimal. Kekurangan ini 

sebenarnya masih dapat dimaklumi karena memang POSBAKUM LKBH 

IAIN Ponorogo masih baru berdiri awal tahun 2018 lalu. Apalagi ini 

merupakan tahun pertamanya beroperasi. Tentu wajar masih terdapat 

kekurangan terutama dari fasilitas yang disediakan. Namun meski 

demikian, para klien merasa keberadaan POSBAKUM LKBH IAIN 

Ponorogo ini sangatlah membantu dan bermanfaat. Mereka pun 

sebenarnya cukup puas dengan pelayanan bantuan hukum yang telah 

diberikan. Masyarakat pun dapat mencari keadilan lebih mudah dari 

sebelum adanya posbakum ini. Sehingga dapat dikatakan keberadaan dan 

pelaksanaan layanan bantuan hukum oleh POSBAKUM LKBH IAIN 

Ponorogo sudah baik. 

B. Analisa PERMA No. 1 Tahun 2014 Terhadap Penetapan Kriteria 

Penerima Layanan Bantuan Hukum di POSBAKUM LKBH IAIN 

Ponorogo. 

Dalam BAB III sudah dipaparkan bahwakriteria penentuan penerima 

layanan bantuan hukum dari POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo 

mengacu kepada PERMA No. 1 Tahun 2014, khususnya pada BAB V 

pasal 22 sampai dengan pasal 35. 



Berdasarkan pasal 22 ayat (1), maka dapat disimpulkan bahwa Pos 

Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan salah satu bentuk layanan 

bantuan hukum di pengadilan yang ditujukan kepada orang yang tidak 

mampu secara ekonomi untuk mencari keadilan, dan juga orang yang 

tidak paham akan hukum sama sekali.
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Selanjutnya, dalam BAB III dipaparkan mengenai apabila ada 

seseorang pencari keadilan yang cukup mampu secara ekonomi, namun 

sama sekali tidak paham tentang hukum. Apakah mereka bisa 

mendapatkan layanan bantuan dari POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo 

ataukah tidak.Berdasarkan hasil wawancara dalam BAB III dengan Mbak 

Endang dan Mbak Lala, petugas POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo, 

menyatakan bahwa pihak posbakum menerima semua permohonan 

layanan bantuan hukum yang telah masuk. Namun sebelumnya, pihak 

petugas posbakum menjelaskan bahwa posbakum pengadilan 

diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi 

dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari desa. Dan pada 

saat petugas posbakum menjelaskan inilah, pemohon bantuan hukum 

menentukan pilihan apakah ia memang tidak mampu, ataukah mampu. 

Dan apabila mereka merasa tidak mampu, maka barulah pihak petugas 

posbakum memberikan surat pernyataan tidak mampu yang kemudian 

ditandatangani. 
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Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 



Namun apabila pemohon bantuan hukum tersebut merasa cukup 

mampu, maka pihak petugas posbakum pengadilan mengarahkan mereka 

untuk mengajukan permohonan bantuan hukum di posbakum luar 

pengadilan dengan membayar biaya bantuan hukum. Akan tetapi jika 

mereka bersikeras ingin mendapatkan layanan bantuan hukum dari 

Posbakum, maka diharuskan mengisi blangko surat pernyataan tidak 

mampu yang ditanda tangani pihak pemohon. 

Maka dalam hal ini tidak ada kriteria atau ketentuan khusus 

penerima bantuan hukum bagi POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo. 

Posbakum ini menerima siapa saja yang mengajukan permintaan layanan 

bantuan hukum. Sehingga dalam penerapannya, POSBAKUM LKBH 

IAIN Ponorogo menerima semua permintaan bantuan hukum yang 

masuk, akan tetapi masih tetap mengutamakan bagi masyarakat yang 

tidak mampu. 

Jika data hasil wawancara di atas ditinjau berdasarkan aturan yang 

termuat pada PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum, pasal 

22 ayat (1)maka telah dijelaskan bahwa kriteria penerima layanan 

bantuan hukum dari posbakum adalah setiap orang atau sekelompok 

orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses 

pada informasi dan konsultasi hukum yang merupakan layanan berupa 

pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan 

dokumen hukum yang dibutuhkan. Kita bias menggaris bawahi bahwa 

kriteria yang termuat pada pasal tersebut ada dua. Yang pertama yaitu 



setiap orang yang tidak mampu secara ekonomi. Dan yang kedua yaitu 

setiap orang yang tidak memiliki akses pada informasi. konsultasi, advis 

hukum, atau bantuan pemuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. 

Dalam hal ini, dokumen-dokumen tersebut seperti berkas-berkas gugatan, 

dan lain-lainnya. Dengan demikian bukan saja orang yang tidak mampu 

secara ekonomi yang dapat menerima layanan bantuan hukum. Akan 

tetapi juga setiap orang yang buta hukum, seperti tidak paham hukum 

dan tidak bias membuat dokumen-dokumen hukum yang dibutuhkan. 

Maka dari inilah POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo menerima setiap 

orang yang datang memohon bantuan hokum baik itu dari kalangan tidak 

mampu secara ekonomi, maupun juga tidak paham hukum. 

Selanjutnya dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 pasal 22 ayat (2) 

dijelaskan mengenai teori lampiran bukti keterangan tidak mampu. Bukti 

keterangan tidak mampu tersebut dalam pasal ini dijelaskan seperti surat 

keterangan tidak mampu dari kepala desa atau setingkatnya, atau surat 

keterangan kesenjangan social seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM) 

dan lain-lainnya. Dan pada pasal ini juga diatur apabila pihak pemohon 

layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki bukti surat-surat 

keterangan tidak mampu tadi, maka dibuatlah surat pernyataan tidak 

mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditanda tangani oleh 

pemohon tersebut.
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Berdasarkan hasil wawancara di BAB III dijelaskan apabila ada 

masyarakat yang mampu secara ekonomi namun bersikeras ingin 

mendapatkan layanan bantuan hukum dari POSBAKUM LKBH IAIN 

Ponorogo, dari pihak Posbakum meminta untuk mengisi blangko surat 

pernyataan khusus yang telah disediakan oleh Posbakum dan 

ditandatangani para pihak.  

Maka bila ditinjau dari teori yang ada dalam PERMA No. 1 Tahun 

2014 pasal 22 ayat (2) tersebut, tindakan pihak Posbakum yang tetap 

menerima permintaan dari masyarakat yang sebenarnya mampu secara 

ekonomi, namun tidak berkenan membayar advokat, yang kemudian 

pihak Posbakum meminta pihak pemohon untuk membuat surat 

pernyataan tidak mampu dan menandatanginya adalah sesuai. Pihak 

POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo sudah cukup paham dan sesuai 

dengan yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2014, terutama perihal 

kriteria penerima layanan bantuan hukum tersebut.  

Dengan demikian, berdasarkan analisa-analisa di atas dapat 

disimpulkan bahwa dalam menerima permohonan layanan bantuan 

hukum, pihak POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo tidak ada kriteria 

khusus yang diterapkan oleh pihak Posbakum sendiri dalam menentukan 

siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan hukum. Para petugas 

POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo cukup paham dengan hal ini. Dan 

semuanya telah dijalankan sesuai dengan aturan PERMA No. 1 Tahun 

2014. Dalam aturan tersebut dinyatakan dengan cukup jelas bahwa 



penerima bantuan hukum adalah setiap orang yang tidak mampu secara 

ekonomi dan juga tidak mampu dalam hal tentang paham hukum. 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan. 

Berdasarkan pembahasan dalam BAB IV, maka dapat peneliti simpulkan 

bahwa: 

1. Pelaksanaan layanan POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo di Pengadilan 

Agama Kabupaten Ponorogo ini sudah sesuai dengan aturan yang ada, yaitu 

berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2014. Pelayanannya sudah cukup baik, 

ramah, cepat, ringan dan memuaskan menurut para klien yang peneliti 

wawancarai. Dan jenis layanan yang sudah diberikan yaitu: 1. Konsultasi, 2. 

Pembuatan surat gugatan atau permohonan, dan 3. Advis Hukum. Sehingga 

keberadaan Posbakum ini dianggap sangat membantu dan bermanfaat bagi 

masyarakat pencari keadilan. 

2. Kriteria penerima bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Ponorogo 

sudah sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2014, yaitu orang yang tidak 

mampu dari segi ekonomi dan orang yang tidak mampu dalam cakap hukum 

dengan persyaratan sebagaimana dalam pasal 22 PERMA No.1 Tahun 2014 

Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak 

Mampu Di Pengadilan. Namun masih saja ada yang tidak tertib seperti 

tentang syarat penerimaan layanan dan SKTM yang harus ditandatangani 

oleh pihak desa dan surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat 

yang harus di isi oleh pengguna jasa. 

 



B. Saran-saran. 

Berdasarkan dari temuan-temuan di lapangan tentang pelaksanaan layanan 

bantuan hukum oleh POSBAKUM LKBH IAIN Ponorogo di lingkungan 

Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, maka peneliti memberikan saran untuk 

memaksimalkan layanan pemberian bantuan hokum adalah sebagai berikut: 

1. Dalam memberikan pelayanannya Posbakum LKBH IAIN Ponorogo agar 

lebih bersungguh-sungguh untuk meningkatkan peran dan fungsinya sebagai 

sebuah Lembaga Bantuan Hukum. Terutama untuk penambahan petugas dan 

alat bantu komputer. 

2. Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian target dalam 

memerankan Lembaga Bantuan Hukum agar semakin dipercaya oleh 

masyarakat. 

3. Dan dalam melaksanajan pelayanan bantuan hukum, Posbakum LKBH IAIN 

Ponorogo diharapkan mampu lebih selektif lagi dalam menerima permohonan 

bantuan hukum.  Agar bantuan hukum yang dilaksanakan lebih tepat sasaran 

lagi, yaitu diperuntukkan kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu 

secara ekonomi. 
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