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ABSTRAK 

Mustabsiroh, Nisaul. 2019. Efektivitas Peran LKBH IAIN Ponorogo Dalam Pos 

Bantuan Hukum (POSBAKUM) Di Pengadilan Agama Magetan Tahun 

2018. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, 

M.Ag. 

Kata Kunci: Efektivitas, Peran LKBH IAIN Ponorogo 

Di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian 

Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Untuk 

mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan maka pihak yang berkepentingan 

harus mengajukan surat gugatan atau permohonan kepada Pengadilan Agama 

yang berwenang. Dari keterbatasan kemampuan masyarakat dalam menghadapi  

hukum yaitu, tidak semua masyarakat  di Kabupaten Magetan mampu serta 

memahami proses beracara untuk menyelesaikan perkara perdatanya di 

Pengadilan Agama Magetan. Atas kesadaran setiap orang berhak mendapat akses 

keadilan (acces to justice) dan perlakuan yang sama dihadapan hukum (equality 

before the law) serta peradilan yang adil dan tidak memihak, maka Lembaga 

Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Ponorogo merupakan sarana yang 

ideal bagi para civitas akademika untuk mengaplikasikan teori keilmuannya guna 

kemaslahatan masyarakat. Melalui LKBH IAIN Ponorogo pada Posbakum di 

Pengadilan Agama dapat dijadikan sarana layanan hukum bagi masyarakat yang 

tidak mampu sesuai perannya dalam memberikan layanan bantuan hukum berupa 

informasi, konsultasi, advis serta pembuatan dokumen hukum  
Dari latar belakang diatas penulis merumuskan dua masalah yang meliputi 

Bagaimana efektifitas peran informasi dan konsultasi oleh LKBH IAIN Ponorogo 
dalam Posbakum di Pengadilan Agama Magetan tahun 2018 dan Bagaimana 
efektifitas peran advis dan pembuatan dokumen hukum oleh LKBH IAIN dalam 
Posbakum Ponorogo di Pengadilan Agama Magetan tahun 2018 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menggambarkan 
beberapa data yang diperoleh dari lapangan melalui observasi, wawancara serta 
dokumentasi sebagai metode pengumpulan data, kemudian dilanjutkan dengan 
proses editing, klasifikasi, kemudian dianalisa. Proses analisa tersebut didukung 
dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang diperoleh 
dari lapangan. Sehingga dengan proses semacam itu, dapat diperoleh kesimpulan 
sebagai jawaban atas dua pertanyaan diatas. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran informasi, konsultasi 

dan pembuatan dokumen hukum LKBH IAIN Ponorogo dalam Posbakum di 

Pengadilan Agama Magetan Tahun 2018 sudah cukup efisien dan efektif dalam 

bidang kelancaran beracara dan pelayanan yang diberikan telah berjalan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun peran Posbakum 

dalam memberikan layanan advis belum berjalan efektif. Karena hanya 

memberikan sekedar nasehat-nasehat atau pemahaman kepada klien Posbakum. 

Layanan advis tersebut belum mampu mengurungkan niat pemohon atau 

penggugat karena perkara yang diajukan masih terus berlanjut sampai pada 

putusan pengadilan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Setiap manusia memiliki hak untuk diperlakukan sama di mata hukum. 

Yang mana hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum yaitu equality before the 

law ialah kaidah hukum yang menjamin terwujudnya masyarakat yang 

berkebebasan menurut hukum. Asas persamaan kedudukan ini sangat penting 

ditegakkan terutama dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Tujuan 

utamanya adalah untuk melenyapkan perlakuan diskriminasi kategoris dan 

diskriminasi normatif dalam penegakan hukum.
1
  

Sebenarnya,  konsep persamaan kedudukan ini berkaitan erat dengan 

ketentuan hukum Islam yang mana manusia kedudukannya adalah sama di 

depan hukum dan berhak mendapatkan jaminan keadilan.
2
 Sebagaimana 

halnya dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al Hujurat ayat 13: 

ِانََّٰۤاَِٰۤئَلَٰۤلِتَ َعاََٰۤرُفواَٰۤقَ بَ َُٰۤكْمَُٰۤشُعْوبًاَٰۤوََّٰۤىََٰۤوَجَعْلن َٰۤأُنْ ث َٰۤوَََّْٰٰۤۤنَٰۤذََكرٍَٰۤلُكْمَٰۤم َٰۤي َُّهاَٰۤالنَّاُسَِٰۤإنَّاََٰۤخَلْقنَ ََٰٰۤۤأ ََٰۤيَ  َٰۤ
ٌرَٰۤ)اَْكَرَمُكْمَِٰۤعْنَدَٰۤاهلِلَٰۤاَتْ ق َٰۤ 3(۳۱ُكْمَِٰۤاّنَٰۤاهلَلََٰۤعِلْيٌمََٰۤخِبي ْ  

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang 

paling mulia di antara kamu di  sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa 

diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Mengenal” 

 

                                                           
1
 Fauzan, Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata (Jakarta: 

Predanamedia Group, 2014), 25. 
2
 Didi Kusnadi, Bantuan Hukum dalam Hukum Islam Hubungannya dengan UU Advokat dan 

Penegakan Hukum di Indonesia (Bandung: Kementrian Agama RI, 2011),12. 
3
 Al-Qur’an, 49:13 
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Sedangkan berdasar pada teori fiksi dan asas ignorantia legis excusat 

neminem, maka setiap orang dianggap tahu aturan hukum acara di 

pengadilan. Namun kenyataannya bahwa tidak setiap orang memiliki 

kemampuan untuk berbicara di depan pengadilan. Oleh karena itu, salah satu 

terobosan hukum yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal 

ini adalah dengan membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Posbakum 

merupakan pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma yang terdapat pada 

Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara 

yang disediakan bagi para pencari keadilan yang tidak mampu.
4
 Menurut 

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di 

Pengadilan Pasal 1 ayat (6) dalam pengertiannya Posbakum Pengadilan 

adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat 

pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan 

advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan 

Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha 

Negara.
5
 

Pengadilan Agama berkewajiban memberikan pelayanan hukum dan 

keadilan kepada masyarakat dalam perkara-perkara bagi mereka yang 

beragama islam, baik dalam bentuk perkara contentius maupun volunter. 

                                                           
4
 Rosita,” Eksistensi Pos Bantuan Hukum dalam  memberikan Bantuan Hukum di Pengadilan 

Agama Kelas I B Watampone,”Ekspose, 1 (2017), 2. 
5
 Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman 

Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. 
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Untuk mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan maka pihak yang 

berkepentingan harus mengajukan surat gugatan atau permohonan kepada 

Pengadilan Agama yang berwenang.
6
 Namun, tidak semua masyarakat  di 

Kabupaten Magetan mampu serta memahami proses beracara untuk 

menyelesaikan perkara perdatanya di Pengadilan Agama Magetan. Bagi 

mereka yang tidak mampu dapat memgajukan permohonan layanan bantuan 

hukum kepada Posbakum Pengadilan sesuai syarat dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Layanan bantuan hukum dari Posbakum 

dapat diberikan kapada siapa saja yang datang ke Posbakum dalam rangka 

memperoleh kebutuhan hukum. Seseorang yang menerima bantuan hukum 

tersebut bisa dari kalangan yang tidak mampu secara ekonomi untuk 

membayar advokat maupun secara keilmuan hukum mereka yang minim.
7
 

Atas kesadaran bahwa setiap orang berhak mendapat akses keadilan 

(acces to justice) dan perlakuan yang sama dihadapan hukum (equality before 

the law) serta peradilan yang adil dan tidak memihak, maka Lembaga 

Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Ponorogo merupakan sarana 

yang ideal bagi para civitas akademika untuk mengaplikasikan teori 

keilmuannya guna kemaslahatan masyarakat. Melalui LKBH IAIN Ponorogo 

pada Posbakum di Pengadilan Agama dapat dijadikan sarana layanan hukum 

bagi masyarakat yang tidak mampu sesuai perannya dalam memberikan 

layanan bantuan hukum.  

                                                           
6
 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2011), 5. 
7
 Faiq, Hasil Wawancara,Magetan. 19 Oktober 2018. 
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Penyelenggaraan Posbakum LKBH IAIN Ponorogo dilaksanakan sejak 

Januari tahun 2018. Selama ini petugas Posbakum di Pengadilan Agama 

Magetan memberikan layanan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh 

bidang informasi pengadilan. Masyarakat yang datang dan bertanya kepada 

bidang informasi pengadilan, kemudian dijelaskan mengenai berbagai 

keterangan, syarat-syarat, dan langkah-langkah serta ketentuan lainnya yang 

perlu dipenuhi oleh pihak yang berperkara. Selanjutnya, terkait hal-hal yang 

membutuhkan jasa bantuan hukum yaitu informasi, konsultasi, advis serta 

dokumen hukum yang dibutuhkan maka, tugas tersebut diserahkan kepada 

petugas Posbakum di Pengadilan Agama Magetan.
8
 

 Meskipun LKBH IAIN Ponorogo pada Posbakum di Pengadilan Agama 

Magetan merupakan hal yang masih baru, pelaksanaannya dirasakan sangat 

membantu masyarakat yang tidak mampu dan tidak memahami birokrasi 

peradilan dan teknik penyelesaian masalah. Namun demikian, penulis perlu 

melakukan penelitian tentang keefektivitasan peran LKBH IAIN dalam 

Posbakum di Pengadilan Agama Magetan dalam memberikan layanan 

bantuan hukum informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan 

dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Sehingga, berdasarkan latar belakang tersebut maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi 

Efektifitas Peran LKBH IAIN Ponorogo dalam Pos Bantuan Hukum 

(Posbakum) Di Pengadilan Agama Magetan Tahun 2018”. 

                                                           
8
 Siti Maisaroh, Hasil wawancara, Magetan. 22 November 2018. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana efektifitas peran informasi dan konsultasi oleh LKBH IAIN 

Ponorogo dalam Posbakum di Pengadilan Agama Magetan tahun 2018? 

2. Bagaimana efektifitas peran advis dan pembuatan dokumen hukum oleh 

LKBH IAIN Ponorogo dalam Posbakum di Pengadilan Agama Magetan 

tahun 2018? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan dari 

penelitian yaitu: 

1. Untuk mendeskripsikan tentang efektifitas peran informasi dan konsultasi 

oleh LKBH IAIN Ponorogo dalam Posbakum di Pengadilan Agama 

Magetan tahun 2018. 

2. Untuk mendeskripsikan tentang efektifitas peran advis dan pembuatan 

dokumen hukum oleh LKBH IAIN Ponorogo dalam Posbakum di 

Pengadilan Agama Magetan tahun 2018. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

membaca di dalamnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Upaya mengembangkan lembaga bantuan hukum dan menambah 

wawasan bagi pembaca tentang pelaksanaan peran Posbakum di 

Pengadilan Agama. Sehingga dapat menjadi pegangan Posbakum dalam 

memberikan layanan bantuan hukum informasi dan konsultasi serta advis 

dan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan kepada masyarakat 

yang tidak mampu. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang 

jelas tentang peran Posbakum dalam memberikan layanan bantuan 

hukum di Pengadilan Agama Magetan. Sehingga penelitian ini bisa 

menjadi bahan evaluasi oleh lembaga bantuan hukum dengan 

Pengadilan agama sebagai pihak yang bekerjasama dalam 

memberikan layanan bantuan hukum informasi dan konsultasi serta 

advis dan pembuatan dokumen hukum kepada masyarakat yang tidak 

mampu. 

b. Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa 

khususnya Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Keluarga Islam. 
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c. Sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat tentang peran 

Posbakum di Pengadilan Agama. 

 

E. TELAAH PUSTAKA 

Disamping menggunakan buku-buku yang relevan peneliti juga melihat 

beberapa penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan. Dari beberapa 

penelitian terdahulu tersebut penulis menemukan beberapa penelitian yang 

berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain: 

Pertama, penelitian Ashmi Amran, “Eksistensi Pos Bantuan Hukum 

(Posbakum) di Pengadilan Agama Sungguminasa”, 2016.
9
 Dalam skripsi 

tersebut membahas tentang eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di 

Pengadilan Agama Sungguminasa dalam pelaksanaan program layanan Pos 

Bantuan Hukum (Posbakum) kepada masyarakat banyak dipengaruhi oleh 

berbagai faktor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif analitis melalui pendekatan normatif empiris. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa program layanan Posbakum di Pengadilan Agama 

Sungguminasa telah terlaksana dengan baik, hal tersebut diperoleh 

berdasarkan kesuksesan pelaksanaan Posbakum di tahun 2015 dan di tahun 

berikutnya di mulai kembali pelaksanaan Posbakum pada tanggal 1 Maret 

2016. Dan faktor yang memengaruhi pelaksanaan Posbakum adalah terutama 

tersedianya sarana dan fasilitas, dukungan kelembagaan, dan tingkat 

                                                           
9
 Ashmi Amran, “Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama 

Sungguminasa”, 2016,” Skripsi (Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudin Makassar, 

2016). 
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pemahaman masyarakat terhadap eksistensi Posbakum di Pengadilan Agama 

Sungguminasa. 

Kedua, Ahmad Syafiq Syarillah “Keselarasan Peran Posbakum (Pos 

Bantuan Hukum) di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Perundang-

Undangan”, 2015.
10

 Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah 

bahwa Pengadilan Agama Sidoarjo mengupayakan proses penyelesaian 

perkara secara cepat, mudah dan biaya ringan melalui pelaksanaan bantuan 

hukum oleh Posbakum bagi masyarakat yang tidak mampu. Dalam penelitian 

ini data yang dihimpun dengan menggunakan teknik studi dokumentasi, 

berupa dokumen dan hasil wawancara yang kemudian dianalisis 

menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

Posbakum Pengadilan Agama Sidoarjo telah berjalan sesuai dengan apa yang 

terdapat pada Undang-Undang. Baik mulai latar belakang alasan terbentuknya 

Posbakum, Perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Sidoarjo dengan 

LBH Sunan Ampel, Pemberian sarana bagi petugas Posbakum, sampai 

program kerja posbakum tidak ada yang menoleh dari Perundang-undangan. 

Ketiga, Kodri Ubaidillah “Analisis Perbandingan Pelaksanaan Pemberian 

Bantuan Hukum kepada Orang Miskin dalam Perkara Pidana di Provinsi 

Lampung”, 2016.
11

 Dalam skripsi ini membahas masalah mengenai 

perbandingan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan hambatan yang 

                                                           
10

 Ahmad Syafiq Syarillah, “Keselarasan Peran Posbakum (Pos Bantuan Hukum) di 

Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Perundang-Undangan,” Skripsi (Surabaya: Universitas Islam 

Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015). 
11

 Kodri Ubaidillah “Analisis Perbandingan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum  kepada 

Orang Miskin dalam Perkara Pidana di Provinsi Lampung” Skripsi (Lampung: Universitas 

Lampung, 2016). 
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dihadapi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada orang miskin 

pada perkara pidana di Provinsi Lampung. Pendekatan masalah yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif 

dan yuridis empiris. Hasil dari penelitian dan pembahasan penelitian ini 

menunjukkan bahwa perbandingan pelaksanaan pemberian bantuan hukum 

kepada orang miskin dalam perkara pidana di provinsi lampung antara 

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Bantuan Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA) dan Posbakum 

Pengadilan Negeri kelas 1A Tanjung Karang   memiliki persamaan dan 

perbedaan dapat dilihat dari segi layanan bantuan hukum yang diberikan, 

mekanisme pelaksanaan pemberian bantuan hukum, Subyek pemberi bantuan 

hukum, penanggungan pendanaan, serta landasan bantuan hukum masing-

masing lembaga bantuan hukum. 

Keempat, Alpatoni Saipul Anwar, “Peran BPKBH Tulungagung dalam 

Posbakum pada Penyelesaian Kasus Hukum”, 2015.
12

 dalam penelitian ini 

lebih fokus pada penelitian terhadap kegiatan penyuluhan, konsultasi dan 

advokasi Lembaga Bantuan Hukum kepada mahasiswa dan juga masyarakat 

yang diselenggarakan oleh BPKBH Tulungagung dalam Posbakum pada 

penyelesaian kasus hukum yang dihadapi. Hal tersebut dilatarbelakangi 

fenomena yang terjadi dalam masyarakat banyak melakukan pelanggaran 

hukum sebab keawaman mereka pada hukum itu sendiri. Selain itu masih 

minimnya lembaga hukum yang ada di Kabupaten Tulungagung yang 

                                                           
12

 Alpatoni Saipul Anwar, “Peran BPKBH Tulungagung dalam Posbakum pada Penyelesaian 

Kasus Hukum”, Skripsi (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2015). 



16 

 

 

sebenarnya keberadaan lembaga hukum di tengah-tengah kehidupan 

masyarakat sangat dibutuhkan sekali. Penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif yang menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode 

observasi langsung dan observasi peran serta. Kesimpulan hasil dari 

penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini diantaranya adalah pelaksanaan 

konsultasi bantuan hukum kurang berjalan optimal karena terkendala sarana 

dan prasarana yang ada di IAIN Tulungagung dan juga anggaran yang 

memang minim untuk melakukan kegiatan. Selain itu minimnya SDM yang 

mumpuni dalam bidangnya. 

Kelima, Isnandar Syahputra Nasution, “Urgensi Peran Pengadilan dalam 

Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Hukum”, 

2015.
13

 Dalam jurnal ini menggambarkan tentang pentingnya peran 

pengadilan  dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin 

sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan melalui 

posbakum agar menghilangkan stigma negatif dan menakutkan tentang 

pengadilan bagi masyarakat umum. 

Keenam, Didi Kusnadi, “Bantuan Hukum dalam Hukum Islam 

Hubungannya dengan UU Advokat dan Penegakan Hukum di Indonesia”, 

2011. Pada buku ini mendeskripsikan tentang konsep bantuan hukum dalam 

hukum islam dan profesi kepengacaraan syariah  hubungannya dengan UU 

advokat. Hasil dari penelitian ini, penulis mendapatkan gambaran umum 

bahwa hukum islam yang bersumber kepada wahyu dan ijtihad dan telah 

                                                           
13

 Isnandar Syahputra Nasution,  Urgensi Peran Pengadilan dalam Memberikan Pelayanan 

Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang 

Bantuan Hukum, Jurnal Hukum dan Peradilan, 4 (2015), 171. 



17 

 

 

berlaku selama berabad-abad lamanya, serta telah menyatu dalam tradisi dan 

kehidupan umat muslim, banyak memuat prinsip-prinsip dan asas-asas 

bantuan hukum yang berfungsi penting dalam proses penegakan hukum 

islam. praktik bantuan hukum juga merupakan bagian dari hak konstitusional 

dalam upaya menegakkan hukum, keadilan, dan hak asasi manusia baik di 

dalam maupun di luar proses pengadilan. 

Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya  penelitian 

yang akan saya lakukan lebih terfokus pada efektifitas peran LKBH IAIN 

Ponorogo dalam Posbakum di Pengadilan Agama Magetan sebagai salah satu 

organisasi baru di Pengadilan Agama Magetan yang juga memberikan 

kontribusi pelayanan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu mengenai 

perannya untuk memberikan pelayanan informasi dan konsultasi serta peran 

advis dan pembuatan dokumen hukum sebagaimana berdasarkan apa yang 

telah diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan. 

 

F. METODE PENELITIAN 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan 

(field research) pada Posbakum di Pengadilan Agama Magetan. 

Penelitian lapangan (field research) yaitu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 
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orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
14

 Dilihat dari sisi 

pelaksanaannnya penulis memperoleh data-data dengan melakukan 

wawancara secara langsung dan telaah pustaka serta dokumentasi 

terhadap data-data yang berkaitan dengan fokus masalah yang penulis 

teliti. 

Untuk memperoleh data mengenai pola-pola yang sesuai dengan 

sasaran atau masalah penelitian, diperlukan suatu pendekatan dalam 

melakukan penelitian. Pendekatan yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif ialah pola-pola yang berlaku 

dalam masyarakat. Pola-pola yang dimaksud merupakan prinsip-prinsip 

yang mendasari perwujudan gejala-gejala di dalam kehidupan manusia.
15

 

Dengan menggunakan pendekatan ini penulis bertujuan untuk memahami 

makna implementasi efektivitas peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) 

LKBH IAIN Ponorogo di Pengadilan Agama Magetan tahun 2018. 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti merupakan actor sentral. Kehadiran 

penulis adalah sebagai peneliti dan pengamat tentang pelaksanaan peran 

LKBH IAIN Ponorogo dalam Posbakum di Pengadilan Agama  Magetan 

melalui jalan observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung 

dengan para pihak yang berkaitan. Sementara instrument selain itu hanya 

sebagai pendukung dalam penelitian ini.  

                                                           
14

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

Offset  Bandung, 2000), 3. 
15

 Dudung Abdurrohman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Kalam 

Semesta, 2003), 50. 
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3. Lokasi Penelitian 

Sesuai judul yang diajukan, maka penelitian ini dilakukan di 

Pengadilan Agama Magetan. Pertimbangan peneliti dalam memilih 

lokasi ini adalah bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu badan 

peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan 

menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mana masyarakat 

sebagai pencari keadilan dapat menerima bantuan hukum salah satunya 

dari lembaga hukum yang berada di lingkungan Pengadilan Agama 

tersebut yaitu Posbakum. Pelaksanaan layanan hukum oleh LKBH IAIN 

Ponorogo dalam Posbakum di Pengadilan Agama Magetan mulai awal 

tahun 2018 telah melaksanakan tugasnya sebagai pemberi layanan 

hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dan tidak memahami 

birokrasi peradilan dan teknik penyelesaian masalah. Sehingga peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian di Posbakum Pengadilan Agama 

Magetan. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Data hasil wawancara dengan petugas Posbakum LKBH IAIN 

Ponorogo di Pengadilan Agama Magetan 
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2. Data hasil wawancara dengan Hakim, Wakil Penitera, Kasub. 

Umum Pengadilan Agama Magetan. 

3. Data hasil wawancara dengan Sekretaris LKBH IAIN Ponorogo. 

4. Data hasil wawancara dengan Masyarakat penerima layanan 

Posbakum di Pengadilan Agama Magetan. 

5. Data profil Posbakum LKBH IAIN Ponorogo, Perjanjian 

kerjasama Posbakum, literatur, serta dokumen lainnya yang 

memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan ini. 

b. Sumber Data 

Menurut sumbernya data penelitian digolongkan menjadi dua, yaitu: 

1) Data primer 

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh 

langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat 

pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek 

sebagai sumber informasi yang dicari.
16

 Untuk melakukan 

penelitian tersebut maka penulis melakukan studi lapangan secara 

langsung dengan menggali informasi dari pihak-pihak terkait 

yaitu kepada Sekretaris LKBH IAIN Ponorogo, petugas 

Posbakum LKBH IAIN Ponorogo di Pengadilan Agama Magetan, 

hakim, wakil panitera, Kasub. Bagian Umum Pengadilan Agama 

Magetan dan juga Masyarakat penerima layanan Posbakum di 

Pengadilan Agama Magetan. 

                                                           
16

 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI, 1998), 

91. 
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2) Data sekunder 

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh 

lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari 

subjek penelitiannya.
17

Data sekunder untuk melakukan penelitian 

ini mencakup data yang berasal dari  berkas data profil LKBH 

IAIN Ponorogo, perjanjian kerjasama Posbakum dari LKBH 

IAIN Ponorogo, laporan bulanan Posbakum tahun 2018, 

peraturan hukum normatif tentang layanan hukum. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini antara lain menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data dimana 

peneliti melihat mengamati secara visual sehingga validitas data 

sangat tergantung pada kemampuan observer.
18

 Melalui observasi 

deskriptif dari individu-individu dalam hubungannya yang aktual 

satu sama lain dan hubungan mereka dengan lingkungannya data 

tentang pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama Magetan dapat 

diperoleh. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan 

data dan informasi. Melalui metode wawancara peneliti dapat 

                                                           
17

 Ibid. 
18

 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 

94. 
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menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subyek yang 

diteliti, tetapi apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subyek 

penelitian. Selain itu dengan adanya wawancara apa yang ditanyakan 

kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, 

yang berkaitan dengan masa lampau, masa kini dan juga masa 

mendatang.
19

 Melalui kegiatan wawancara, penulis dapat menggali 

lebih dalam tentang informasi pelaksanaan layanan bantuan hukum 

Posbakum baik dari sumber primer (petugas Posbakum Pengadilan 

Agama Magetan, sekretaris LKBH IAIN Ponorogo, Masyarakat atau 

penerima jasa bantuan hukum) ataupun dari sumber sekunder (wakil 

panitera, Kasub. Bagian Umum Pengadilan Agama Magetan, dan 

staff Pengadilan Agama Magetan lainnya dan data yang diperoleh 

dari data dokumentasi serta data laporan yang telah tersedia).  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang 

menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan 

bukan berdasarkan penelitian. Fungsi data yang berasal dari 

dokumentasi digunakan sebagai pendukung dan pelengkap bagi data 

primer.
20

 Dokumentasi yang penulis gunakan dalam melakukan 

penelitian ini dengan cara memperoleh data tentang peran informasi, 

konsultasi, advis dan pembuatan dokumen hukum oleh Posbakum. 

                                                           
19

 Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, Metode Penelitian Kualitatif  (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2012), 176. 
20

 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, 158. 
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6. Analisis Data 

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengategorikannya 

sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang 

ingin dijawab. Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data 

primer maupun sekunder dianalisa dengan jalan reduksi data (data 

reduction) memilah-milah data tentang Posbakum sehingga penulis dapat 

memberikan penilaian apakah pelaksanan Posbakum telah dilaksanakan 

sesuai perannya dalam memberikan layanan bantuan hukum informasi 

dan konsultasi serta advis dan pembuatan dokumen hukum  di 

Pengadilan Agama Magetan. Kemudian, data tersebut dipaparkan (data 

display) dengan cara menjelaskan, mendeskripsikan dan menggambarkan 

permasalahannya sehingga dapat diketahui hasil penelitian yang dapat 

penulis simpulkan sesuai pada fokus penelitian ini. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, peneliti akan 

melakukan triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode dan 

teori) pada penelitian ini.
21

 Pertama, triangulasi metode yang dilakukan 

dengan cara membandingkan informasi atau data yang diperoleh melalui 

wawancara diuji dengan hasil observasi dan hasil pengamatan untuk 

mengecek kebenarannya. Kedua, triangulasi sumber data yaitu selain 

melalui wawancara dan observasi peneliti juga menggali kebenaran 

                                                           
21

 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2017), 209. 
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informasi melalui responden yang berbeda dan membandingkannya 

dengan arsip, catatan resmi dan dokumen tertulis lainnya yang ada 

kaitannya dengan fokus penelitian yang penulis lakukan di Posbakum 

Pengadilan Agama Magetan. Ketiga, triangulasi teori yaitu dari informasi 

yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan perspektif teori yang 

relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau 

kesimpulan yng dihasilkan. 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Langkah-langkah atau tahapan-tahapan penelitian yang dapat 

dilakukan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Tahap deskripsi atau tahap orientasi 

Di tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dan 

dirasakan, kemudian peneliti baru mendata sepintas informasi 

tentang Posbakum yang telah diperoleh. 

b. Tahap reduksi 

Pada tahap ini, peneliti mereduksi segala informasi tentang 

Posbakum yang diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan 

pada masalah tertentu. Sehingga dapat memberikan gambaran yang 

lebih jelas dan memudahkan dalam melakukan penelitian. 

c. Tahap seleksi 

Selanjutnya pada tahap ini peneliti menguraikan fokus yang telah 

ditetapkan menjadi lebih rinci kemudian melakukan analisis secara 

mendalam tentang fokus masalah. Hasilnya adalah tema yang 
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dikonstruksi berdasarkan data yang diperoleh menjadi suatu 

pengetahuan, hipotesis atau bahkan teori baru. 

 

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Untuk dapat menyampaikan gambaran yang jelas mengenai penelitian 

ini, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi-

informasi dan hal-hal yang dibahas tiap bab. Dalam Penyususnan skripsi ini, 

penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab, yang masing-masing 

babnya terdapat sub bab. Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini 

antara lain adalah:  

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Memberikan pengetahuan umum tentang arah penelitian 

yang akan dilakukan. Pada bab ini memuat tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II  : LAYANAN BANTUAN HUKUM POSBAKUM 

MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014  

Merupakan kumpulan kajian teori yang akan dijadikan 

sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan 

mendeskripsikan obyek penelitian. Pada bagian bab ini, 

penulis akan menjelaskan tinjauan umum tentang layanan 
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bantuan hukum Posbakum dan layanan bantuan Hukum 

Posbakum dalam Perspektif hukum normatif. 

BAB III : PERAN LKBH IAIN PONOROGO DALAM 

POSBAKUM DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN 

TAHUN 2018 

Pada bab ini penulis akan menguraikan paparan data dan 

temuan penelitian yang diperoleh dari lapangan yaitu 

gambaran umum tentang Posbakum LKBH IAIN 

Ponorogo di Pengadilan Agama Magetan, pelaksanaan 

peran informasi dan konsultasi oleh posbakum LKBH 

IAIN Ponorogo di pengadilan agama magetan tahun 

2018, pelaksanaan peran advis dan pembuatan dokumen 

hukum oleh Posbakum LKBH IAIN Ponorogo di 

Pengadilan Agama Magetan tahun 2018 

BAB IV : ANALISIS EFEKTIVITAS PERAN LKBH IAIN 

PONOROGO DALAM POSBAKUM DI 

PENGADILAN AGAMA MAGETAN TAHUN 2018 

Setelah memperoleh data dari lapangan tentang peran 

bantuan hukum yang dilakukan oleh Posbakum LKBH 

IAIN Ponorogo tahun 2018 di Pengadilan Agama 

Magetan maka selanjutnya pada bab ini merupakan 

pembahasan yang berisi analisis dari yang telah ditulis 

dalam BAB III dengan hasil penelitian dilapangan. Selain 
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itu juga sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas 

rumusan masalah. 

BAB V : PENUTUP 

Merupakan bab terakhir dari skripsi ini. Pada bab ini 

terdiri dari kesimpulan sebagai hasil akhir dari sebuah 

penelitian. Serta saran-saran yang terkait dengan 

persoalan yang telah dikemukakan dalam skripsi. 
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BAB II 

LAYANAN BANTUAN HUKUM POSBAKUM MENURUT PERMA 

NOMOR 1 TAHUN 2014 

 

A. Pengertian Bantuan Hukum 

Istilah bantuan hukum masih merupakan hal yang baru bagi bangsa 

Indonesia. Bantuan hukum yang berkembang di Indonesia pada hakikatnya 

tidak luput dari perkembangan bantuan hukum yang terdapat pada negara-

negara yang telah maju. Bukanlah hal yang mudah untuk memberikan suatu 

batasan atau pengertian dari bantuan hukum mengingat kompleksitas 

permasalahannya, tidak hanya menyangkut hukum dan perkembangan 

masyarakat, akan tetapi juga keberadaan dan program bantuan hukum itu 

sendiri. Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan 

sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang 

hukum.
22

  

Menurut Cappeletty dan Gordley disatu pihak bantuan hukum dapat 

dilihat sebagai suatu hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk 

melindungi kepentingan-kepentingan individual dan dilain pihak sebagai 

suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian kerangka perlindungan 

sosial yang diberikan suatu negara untuk kesejahteraan.
23

 

Menurut Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, bantuan hukum 

merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang 

                                                           
22

 Febri Handayani, Bantuan hukum di Indonesia (Yoyakarta: Kalimedia, 2016), 1. 
23

 Soerdjono Soekanto, Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1983), 11. 

27 
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memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik diluar maupun di dalam 

pengadilan secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari seseorang yang 

mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta 

hak asasi manusia.  

Adapun pengetian bantuan hukum yang paling umum, yaitu sistem 

bantuan hukum, dengan segala hakikat tugas pemerintahan dan negara adalah 

sistem hukum yang penting untuk dimasukkan menjadi prinsip konstitusi 

ketika semua waga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum, untuk 

menggaransi setiap waga negara sama kedudukannya dan mendapat keadilan 

di depan hukum, untuk melindungi jaminan sosial dan melindungi 

mekanisme perlindungan hak asasi manusia. Melalui pengertian tesebut, 

bantuan hukum juga identik dengan terma acces to justice dengan pengetian, 

“kemampuan rakyat untuk mempetahankan, memperjuangkan hak-hak dasar 

serta memperoleh pemulihan hak-hak yang dilanggar melalui lembaga formal 

dan informal yang sejalan dengan standa HAM”. 

Selain itu, program acces to justice terkait dengan institusi bantuan 

hukum. Di Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dikenal sebagai salah 

satu institusi yang mengarahkan bentuk program-programnya pada penguatan 

aspek permintaan (justice demander) dan aspek pemasokan (justice povider) 

dalam memeberikan jasa konsultasi dan bantuan hukum kepada masyaakat 

yang tidak mampu.  Semua program konsultasi dan bantuan hukum di LBH 

tersebut ditujukan dalam rangka mengimplementasikan prinsip persamaan di 

depan hukum (equality before the law), pemenuhan hak-hak konstitusional 
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semua individu (to pulfill the constitusional right for all), serta penegakan 

hukum dan jaminan keadilan (law enforcement and acces to justice for all).
24

 

B. Asas-asas Layanan Bantuan Hukum 

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak 

Mampu Di Pengadilan pada Pasal 2 yaitu layanan hukum bagi masyarakat 

tidak mampu berasaskan: 

1. Keadilan; 

2. Sederhana, cepat, dan biaya ringan; 

3. Non Diskriminatif; 

4. Transparansi; 

5. Akuntabilitas; 

6. Efektivitas dan Efisiensi; 

7. Bertanggungjawab; dan  

8. Profesional. 

Selain dalam PERMA sebagaimana yang telah disebutkan diatas asas 

mengenai bantuan hukum juga disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yaitu: 

a. Keadilan; 

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan 

kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib. 

 

                                                           
24

 Didi Kusnadi, Bantuan Hukum dalam Islam profesi kepengacaraan dalam islam dan 

praktiknya di lingkungan pengadilan (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 33. 
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b. Persamaan kedudukan di dalam hukum; 

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” 

adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama 

didepan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum. 

c. Keterbukaan; 

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses 

kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, 

jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar 

hak secara konstitusional. 

d. Efisiensi; 

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian 

bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada. 

e. Efektivitas; dan  

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian 

tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat. 

f. Akuntabilitas.
25

 

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap 

kegiatan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum 

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

 

 

 

                                                           
25

 Isnandar Syahputra Nasution, Urgensi Peran,  177. 
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C. Ruang Lingkup Layanan Bantuan Hukum 

Menurut PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 4 Ruang lingkup layanan 

hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan terdiri dari: 

a. Layanan pembebasan biaya perkara; 

b. Penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan; dan  

c. Penyediaan Posbakum Pengadilan.
26

 

Layanan pembebasan biaya perkara berlaku pada tingkat pertama, 

tingkat banding tingkat kasasi dan peninjauan kembali, sementara sidang di 

luar gedung Pengadilan dan Posbakum Pengadilan hanya berlaku pada 

tingkat pertama. Layanan pembebasan biaya perkara adalah negara yang 

menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang 

atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara 

secara cuma-cuma. 

Kemudian, layanan hukum sidang di luar gedung Pengadilan adalah 

sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh 

Pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di 

luar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau 

sidang di tempat sidang tetap.
 27

 

Selain pembebasan biaya perkara dan layanan sidang di luar gedung 

Pengadilan juga memberikan bantuan hukum Posbakum Pengadilan. Pos 

Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan sebagai fasilitas bagi orang atau 

                                                           
26

 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi 

Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 
27

  Syafrudin Kalo, Eka Putra dan Edy Ikhsan, Pelaksanaan Pemberian, 89. 
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kelompok orang yang tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan di 

Pengadilan.
28

 

 

D. Dasar Pemberian Bantuan Hukum 

Hak memperoleh bantuan hukum bagi setiasp orang yang tersangkut suatu 

perkara merupakan salah satu hak asasi manusia. Hak dalam memperoleh 

bantuan hukum itu sendiri perlu mendapat jaminan dalam pelaksanaannya. 

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat dilakukan berdasarkan 

ketentuan-ketentuan berikut: 

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Pasal 27 ayat (1), menyebutkan “Setiap warga negara sama kedudukannya 

dalam hukum, dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan 

pemerintahan tersebut tanpa terkecuali”. Setiap warga negara mempunyai 

kedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali yang meliputi hak 

untuk dibela (acces to legal counsel), diperlakukan sama di depan hukum 

(equality before the law) , keadilan untuk semua (justice for all). 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

KUHAP yang berlaku sekarang ini, meskipun bukan sebagai 

undang-undang khusus tentang bantuan hukum, namun didalamnya 

dimuat beberapa pasal dan ayat yang mengatur tentang bantuan hukum, 

terutama dalam bab VII pasal 69 sampai dengan pasal 74. Mengenai 
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bantuan hukum kalau dipelajari pasal-pasal dan ayat-ayat dalam KUHAP 

yang mengatur mengenai bantuan hukum tersebut, maka isinya 

merupakan penjabaran pasal undang-undang pokok kekuasaan 

kehakiman. Hal ini terlihat dalam penjelasan umum KUHAP pada angka 

3 disebutkan: Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran 

harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan dalam undang-

undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. 

 Dalam pasal-pasal KUHAP yang mengatur mengenai bantuan 

hukum tersebut, diatur mengenai hak memperoleh bantuan hukum, saat 

memberikan bantuan hukum, pengawasan pelaksanaan bantuan hukum 

dan wujud dari pada bantuan hukum. 

 Selanjutnya akan diuraikan mengenai ketentuan bantuan hukum 

dalam KUHAP sevagai berikut: 

a. Mengenai hak untuk memperoleh bantuan hukum terdapat dalam 

pasal-pasal 54 sampai 60 dan 114 KUHAP. Di dalam pasal-pasal 

tersebut secara tegas memberikan jaminan tentang hak bantuan 

hukum, oleh karena itu ketentuan tersebut harus dapat dilaksanakan 

oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan pada setiap tingkat 

pemeriksaan. 

b. Waktu pembertianbantuan hukum terdapat dalam pasal 69 dan pasal 

70 ayat (1) menurut ketentuan pasal tersebut bahwa bantuan hukum 

kepada seorang yang tersangkut suatu perkara pidana sudah dapat 

diberikan bantuan hukum sejak saat ditangkap atau ditahan. Dan 
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penasihat hukum dapat hubunngan dan berbicara dengan tersangka 

atau terdakwa pada setiap waktu dan setiap tingkat pemeriksaan. 

c. Pengawasan pelaksanaan bantuan hukum diatur dalam pasal 70 ayat 

(2) ayat (3), ayat (4) dan pasal 71. Dalam ketentuan ini dimaksudkan 

agar penasihat hukum benar-benar memanfaatkan hubungan dengan 

tersangka untuk kepentingan dari pada pemeriksaan, bukan untuk 

menyalahgunakan haknya, sehingga dapat menimbulkan kesulitan 

dalam pemeriksaan. 

d. Selanjutnya, adalah wujud daripada bantuan hukum. Yang dimaksud 

wujud daripada bantuan hukum disini ialah tindak-tindak atau 

perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan oleh penasihat hukum 

terhadap perkara yang dihadapi oleh tersangka.
29

 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tantang Advokat 

Latar belakang diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2003 Tentang Advokat dapat dilihat pada konsideran undang-undang ini 

dimana disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala 

campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi advokat yang 

bebas, mandiri dan bertanggungjawab untuk terselenggaranya suatu 

peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua 

pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran dan hak asasi 

manusia. Pengaturan mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma dalam 
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Undang-Undang Advokat diatur dalam pasal 1 ayat (9) yang menjelaskan 

pengertian bantuan hukum. 

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat 

secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu, kemudian diatur pada 

pasal 22 ayat (1) yang menjelaskan Advokat berkewajiban memberikan 

bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Dan pada 

ayat (2) ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan 

hukum secara cuma-cuma diatur lebih lanjut dengan peraturan 

pemerintah.   

4. UU RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 

Bantuan hukum dalam UU Kekuasaan Kehakiman terdapat pada Bab 

XI dalam pasal 56 dan 57. Pasal 56 ayat (1) menjelaskan bahwa hak dari 

seseorang yang tersangkut dalam suatu perkara untuk mendapatkan 

bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum, sesuai dengan sifat dan 

hakekat dari suatu negara hukum yang menempatkan supremasi hukum 

diatas segalanya yang berfungsi sebagai pelindung dan pengayom 

terhadap semua warga masyarakat disamping adanya jaminan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Selanjutnya, pasal 56 ayat 

(2) menjelaskan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan 

yang tidak mampu. Pasal 57 ayat (1) menjelaskan bahwa pada setiap 

Pengadilan Negeri di bentuk Posbakum untuk mencari pencari keadilan 

yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. 
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5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum 

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 

memberi Peluang terhadap perlindungan hak warga negara yang sedang 

menjalani proses hukum. Ada dua latar belakang yang menjadi dasar 

pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum, yaitu: 

a) Jaminan negara terhadap hak konstitusional setiap orang untuk 

mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan 

hukum sebagai saranan perlindungan HAM. 

b) Negara bertanggungjawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi 

orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Bantuan 

hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang Bantuan Hukum 

adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum 

yaitu lembaga bantuan hukum atau organisasi yang memberikan 

layanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan 

hukum.
30

 

Secara garis besar UUBH mengatur tata cara pemberian bantuan 

hukum secara cuma-cuma  kepada penerima bantuan hukum yang 

didalamnya adalah orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi 

masalah hukum.  

Pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat UUBH ini 

berhak merekrut kelompok advokat, paralegal, dosen, mahasiswa 
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Fakultas Hukum dalam melakukan pelayanan bantuan hukum yang 

meliputi non litigasi dan litigasi.
31

 

Setelah UUBH diundangkan, pemerintah melalui Kemenkumham 

mengundangkan Permenkumham No. 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara 

Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau 

organisasi kemasyarakatan (Orkesmas) yang memberikan bantuan 

hukum kepada orang atau kelompok orang miskin. Hal ini dibuat sebagai 

pelaksana ketentuan pasal 7 ayat (4) UUBH. 

Mencermati Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang 

Bantuan Hukum, terkait pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum 

bagi masyarakat kurang mampu/miskin sudah terakomodir secara secara 

rinci dimana walaupun seseorang yang tidak bisa baca tulispun dapat 

mengajukan bantuan hukum dengan di bantu oleh pemberi bantuan 

hukum sepanjang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. 

Demikian juga mengenai pemberi bantuan hukum sudah ditentukan 

syarat-syarat organisasi pemberi bantuan hukum yang boleh dan berhak 

memberikan bantuan hukum, dengan kata lain tidak semua lembaga 

bantuan hukum dapat memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang 

kurang mampu/miskin. hal ini sesuai dengan teori kepastian hukum dan 

perlindungan hukum, dimana masyarakat yang buta hukumpun sudah 

dipastikan mendapat bantuan hukum, demikian juga secara otomatis hak-

hak dari pencari keadilan untuk memperoleh keadilan terpenuhi sesuai 
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dengan asas bantuan hukum harus mengedepankan asas keadilan dan 

persamaan perlakuan dihadapan hukum.
32

 

 

E. Layanan Bantuan Hukum Posbakum Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 

2014 

1. Pengertian Posbakum Pengadilan 

Adapun dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 

Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan hukum Bagi 

Masyarakat Tidak Mampu terdapat peraturan yang mengatur terkait 

layanan bantuan  hukum yang diberikan kepada masyarakat yang tidak 

mampu dalam menyelesaikan perkara hukumnya di pengadilan melalui 

Posbakum Pengadilan. Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 

1 ayat 6 menyebutkan pengertian Posbakum Pengadilan adalah layanan 

yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk 

memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis 

hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan 

Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata 

Usaha Negara.
33

 

2. Tujuan Layanan Bantuan Hukum 

Tujuan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di 

pengadilan adalah untuk: 
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a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat 

yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan; 

b. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak 

mampu menjangkau gedung pengadilan akibat keterbatasan biaya, 

fisik atau geografis; 

c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu 

mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, 

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 

kewajibannya; dan 

e. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. 

3. Pemberi dan Penerima Layanan Posbakum 

Adapun pemberi layanan yang dimaksud adalah petugas Posbakum 

pengadilan yang mana berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan 

Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu. Petugas dari posbakum tersebut 

dapat berasal dari advokat, sarjana hukum, dan sarjana syariah yang 

berasal dari lembaga pemberi layanan Posbakum pengadilan yang 

bekerjasama dengan pengadilan dan bertugas sesuai dengan kesepakatan 
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jam layanan Posbakum Pengadilan di dalam perjanjian kerjasama 

tersebut.
34

 

Sehubungan dengan penerima layanan di Posbakum Pengadilan 

ditegaskan pada Pasal 22 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 ialah 

setiap orang atau kelompok 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. 

Posbakum peradilan agama diperuntukkan secara prioritas untuk 

perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas sesuai peraturan 

Perundang-Undangan yang berlaku, baik mereka sebagai penggugat atau 

pemohon maupun tergugat, sebagaimana dalam pasal 22.  

4. Hak dan Kewajiban Pemeberi layanan Posbakum 

Hak dan Kewajiban Pemberi layanan Posbakum dapat dilihat 

dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu 

pasal 28 dan pasal 29. Adapun Kewajiban pemberi layanan Posbakum 

Pengadilan dan/ atau petugas Posbakum Pengadilan adalah: 

Pasal 28 menyebutkan: 

(1) Memberikan layanan yang profesional dan bertanggungjawab 
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(2) Yang dimaksud dengan profesional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah bersungguh-sungguh dalam memberikan layanan 

berdasarkan keahlian, kompetensi, wawasan dan tingkat pendidikan 

pemberi layanan  Posbakum Pengadilan sebagai orang yang telah 

memiliki izin advokat atau gelar Sarjana Hukum atau gelar Sarjana 

Syariah. 

(3) Yang dimaksud dengan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah memberikan layanan yang berdasarkan pada 

ilmu pengetahuan hukum, baik hukum materiil maupun hukum 

formil secara sebaik-baiknya dan bersedia menanggung akibat dari 

pelaksanaan layanan yang diberikannya. 

(4) Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait 

secara jelas dan akurat. 

(5) Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan 

komprehensif. 

(6) Yang dimaksud seimbang sebagaimana pada ayat (5) adalah 

mengutamakan kepentingan penerima layanan Posbakum 

pengadilan untuk mencapai keadilan, tanpa menjatuhkan pihak lain 

atau menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan secara hukum. 

(7) Yang dimaksud komprehensif sebagaimana pada ayar (5) adalah 

memberikan konsultasi atau advis hukum yang memperhatikan 

segala aspek dari hukum materiil maupun hukum formil sehingga 
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penerima layanan posbakum Pengadilan dapat mencapai keadilan 

yang sebaik-baiknya dalam menjalankan perkaranya. 

(8) Dalam hal Pengadilan bekerjasama dengan lembaga pemberi 

layanan Posbakum Pengadilan, pembuatan dokumen hukum yang 

dilakukan oleh Sarjana Hukum  atau Sarjana Syariah wajib 

mendapatkan persetujuan tertulis lebih dahulu dari advokat pada 

lembaga pemberi layanan Posbakum Pengadilan yang bersangkutan 

sebelum diserahkan kepada penerima layanan Posbakum 

Pengadilan. 

(9) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari 

penerima layanan Posbakum Pengadilan. 

(10) Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang 

disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia. 

(11) Menghindari konflik kepentingan dengan penerima layanan 

Posbakum Pengadilan. 

(12) Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas-berkas penerima 

layanan Posbakum Pengadilan untuk diserahkan kepada Ketua 

Pengadilan. 

(13) Bekerjasama dengan petuas Pengadilan yang ditunjuk ketua 

Pengadilan dalam menjaga dan memelihara  ketertiban 

penyelenggaraan dan sarana dan prasarana Posbakum Pengadilan. 

(14) Kepala lembaga pemberian layanan Posbakum Pengadilan 

melakukan pengawasan dan bersama-sama dengan ketua 
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pengadilan terhadap kualitas yang diberikan petugas Posbakum 

Pengadilan dari lembaganya. 

Mengenai hak pemberi layanan Posbakum Pengadilan dalam 

menjalankan kewajibannya pemberi layanan Posbakum Pengadilan pada 

Pasal 29 menyebutkan: 

a. Sarana dan prasarana yang menjunjung kegiatan pemberian layanan 

hukum di Pengadilan. 

b. Imbalan jasa yang diberikan secara resmi oleh Pengadilan dari 

anggaran satuan Pengadilan berdasarkan perjanjian kerjasama 

kelembagaan. 

c. Mendapatkan bukti, informasi dan/atau keterangan terkait perkara 

secara benar dari penerima layanan Posbakum Pengadilan.  

5. Jenis layanan di Posbakum Pengadilan 

Jenis layanan yang bisa diperoleh pada Posbakum pengadilan 

berdasarkan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi 

Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan yaitu Posbakum Pengadilan 

memberikan layanan berupa: 

a. Pemberian informasi, Konsultasi, atau advis hukum. 

b. Bantuan Dokumen hukum yang dibutuhkan. 

c. Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana 

dimaksud dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum atau 
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organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat 

memberikan bantuan hukum cuma-cuma.
35

 

6. Syarat dan Mekanisme Pemberian Layanan Posbakum 

Di dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 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 yang menyatakan bahwa 

benar 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 ditangani oleh pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan 

disetujui oleh petugas Posbakum Pengadilan, apabila pemohon 

layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana 

disebut dalam huruf a dan b. 

                                                           
35

 Pasal 25 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum 

Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 



46 

 

 

Mengenai prosedur pengajuan permohonan bantuan hukum telah 

diatur sebagaimanna yang terdapat di dalam PERMA No. 1 tahun 

2014 pada pasal 32 yang berbunyi: 

Pasal 32 

Mekanisme Pemberian layanan di Posbakum Pengadilan 

(1) Orang atau kelompok orang mengajukan permohonan kepada 

Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah 

disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan. 

(2) Orang atau kelompok yang sudah mengisi formulir dan memenuhi 

persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) 

dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan. 

(3) Pemberi layanan bantuan Posbakum Pengadilan akan 

mengkompilasi berkas perkara Penerima Layanan Posbakum 

Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari: 

a. Formulir permohonan 

b. Dokumen persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 

22 ayat (2) 

c. Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan. 

d. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan. 

e. Persyaratan telah diberikannya layanan yang ditanda tangani 

oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan 

Posbakum Pengadilan. 
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(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 hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka, 

Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan informasi 

mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan dan daftar 

Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud UU No. 16 

tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau Organisasi bantuan 

hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan 

hukum cuma-cuma.
36
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BAB III 

PERAN LKBH IAIN PONOROGO DALAM POSBAKUM DI 

PENGADILAN AGAMA MAGETAN 

 

A. Gambaran Umum  

1. Sejarah Berdirinya Posbakum LKBH IAIN Ponorogo  di Pengadilan 

Agama Magetan  

Dalam melakukan penelitian ini, sebelumnya penyusun akan 

memaparkan terlebih dahulu tentang sejarah berdirinya Pos Bantuan 

Hukum (POSBAKUM) LKBH IAIN Ponorogo. Lembaga Konsultasi dan 

Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Ponorogo adalah salah satu lembaga yang 

memberikan layanan jasa bantuan hukum bagi masyarakat yang 

membutuhkan bantuan hukum. Kehadirannya dimotivasi oleh keinginan 

dari civitas akademika Fakultas Syariah IAIN Ponorogo untuk memberikan 

sumbangsih 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. 

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Ponorogo 

memulai kerjasama dengan Pengadilan Agama Magetan untuk mendirikan 

Posbakum sejak bulan Januari tahun 2018. Kemudian kerjasama yang 

terjalin sejak awal tahun 2018 tersebut masih berlanjut hingga tahun 2019 

47 
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ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Lukman Santoso, M.H. selaku 

Sekretaris LKBH IAIN Ponorogo mengenai sejarah Posbakum. 

“Posbakum sebenarnya merupakan sebuah institusi yaitu bukan milik 

LKBH dan disisi lain bukan pula milik Pengadilan Agama. Jadi, 

berjalannya Posbakum itu merupakan sebuah satu kesatuan program dari 

pemerintah yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu yang 

membutuhkan bantuan hukum. Posbakum bisa didirikan di Pengadilan 

Negeri maupun di Pengadilan Agama. Lembaga Konsultasi dan Bantuan 

Hukum (LKBH) IAIN Ponorogo bekerjasama dengan Pengadilan Agama 

Magetan dalam mendirikan Posbakum sejak bulan Januari tahun 

2018.Pelaksanaannya telah disetujui oleh kedua belah pihak dengan 

ditandatanganinya perjanjian kerjasama antara LKBH IAIN Ponorogo 

dengan Pengadilan Agama Magetan. Dana yang dikeluarkan untuk 

kepentingan Posbakum merupakan dana yang diperoleh dari dana DIPA 

Pengadilan Agama Magetan tahun anggaran 2018”.
37

 

 

Pada recruitment untuk petugas Posbakum di Pengadilan Agama 

Magetan dilakukan oleh LKBH IAIN Ponorogo dengan cara seleksi sesuai 

persyaratan-pesyaratan yang telah ditentukan. Sebagaimana yang telah 

dituturkan oleh bapak Lukman Santoso, M.H. beliau menjelaskan tentang 

perekrutan petugas Posbakum LKBH IAIN Ponorogo. 

“Salah satu syarat bagi pendaftar calon petugas Posbakum tersebut adalah 

mahasiswa/ mahasiswi lulusan hukum atau dari fakultas syari’ah yang 

nantinya mereka yang lulus seleksi akan dikontrak dengan perjanjian 

selama satu tahun sebagai petugas Posbakum di Pengadilan Agama 

Magetan. Selainitu, LKBH IAIN Ponorogo juga memberikan kesempatan 

bagi mahasiswa lainnya minimal semester tujuh yaitu dibuktikan dengan 

transkip nilai untuk magang selama dua bulan di Posbakum pengadilan 

agar menambah pengalaman dalam memberikan layanan bantuan hukum 

bagi masyarakat. Kemudian, pihak Pengadilan Agama Magetan juga 

melakukan seleksi uji kelayakan kepada lembaga yang mengajukan 

proposal tentang petugas Posbakum di Pengadilan Agama Magetan”.
38
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Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Safudin Endrik, M.H. selaku 

Direktur Bidang Penelitian, Kajian dan Pengembang di LKBH IAIN 

Ponorogo yang menyampaikan mengenai proses perekrutan petugas 

Posbakum LKBH IAIN Ponorogo di Pengadilan Agama Magetan 

bahwasanya: 

“Untuk melakukan perekrutan petugas Posbakum baik itu di PA Ponorogo, 

Magetan, Nganjuk, dan Pengadilan Agama lainnya yang menjalin 

kerjasama dengan kami sebagai Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum  

kami menyebarkan informasi tentang pendaftaran petugas Posbakum. 

Informasi pendaftaran kami infokan melalui media sosial serta 

penempelam pamflet pada papan pengumuman yang ada di kampus. Dan 

tentunya dalam memilih petugas Posbakum kami menyertakan informasi 

tentang persyaratan yang harus di penuhi, diantaranya surat permohonan 

dan juga cv, Fc KTM/ktp, KHS terakhir atau transkip S1, foto 3x4 dan juga 

sertifikat pelatihan hukum jika ada. Setelah calon pendaftar telah 

memenuhi syarat-syarat tersebut, mereka juga harus terlebih dahulu 

melalui beberapa seleksi administrasi, tes tulis dan wawancara”
39

 

 

Kemudian, selain LKBH melakukan seleksi atas calon petugas 

Posbakum, dari pihak Pengadilan Agama Magetan pun juga menentukan 

sendiri dalam penyeleksian lembaga hukum yang layak untuk menempati 

Posbakum Pengadilan Agama Magetan. Berdasarkanwawancara yang 

penyusun lakukan dengan bapak Drs. H. Faiq, M.H. selaku Wakil Ketua 

atau hakim di Pengadilan Agama Magetan beliau menerangkan tentang uji 

kelayakan lembaga hukum yang diterima untuk memberikan layanan 

bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Magetan. 

“Dari pihak pengadilan dalam menentukan petugas Posbakum sempat 

melakukan seleksi terhadap lembaga hukum yang mendaftar melalui 

pengajuan proposal kepada Pengadilan Agama Magetan. Kemudian, 

Proposal yang telah masuk di Pengadilan Agama Magetan diseleksi 
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dengan cara uji kelayakan untu siapa yang layak menempati Pos Bantuan 

Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Magetan. Uji kelayakan ini 

telah diikuti oleh beberapa lembaga hukum serta komunitas hukum di 

magetan dan juga LKBH IAIN Ponorogo. Pada akhirnya yang layak untuk 

menempati Posbakum di Pengadilan Agama Magetan adalah Posbakum 

dari LKBH IAIN Ponorogo yang mulai beroperasi pada bulan Januari 

tahun 2018"
40

 

 

Dari proses penyaringan atau seleksi terhadap lembaga-lembaga 

bantuan hukum yang mendaftar di Pengadilan Agama Magetan, berikutnya 

terpilihlah Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN 

Ponorogo untuk melakukan kerjasama mendirikan Posbakum yang 

memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat 

yang tidak mampu. 

2. Visi dan Misi LKBH IAIN Ponorogo 

Visi :  

Menjadi pusat kajian dan bantuan hukum yang unggul dalam 

mewujudkan akses keadilan untuk semua menuju masyarakat yang madani. 

Misi : 

a. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen, Mahasiswa 

dan alumni khususnya dalam bidang pengabdian bantuan hukum dan 

pendampingan masyarakat. 

b. Menjalankan fungsi bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang 

mampu dan termarginalkan sebagai perwujudan visi misi IAIN 

Ponorogo 
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c. Membangun dan mengembangkan kesadaran dan kemampuan 

masyarakat dalam penyelesaian masalah-masalah hukum, khususnya 

secara non litigasi. 

3. Struktur LKBH IAIN Ponorogo 

1.  Penasehat : Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag. 

2.  Pengarah : Dr.  Moh Munir, M.Ag. 

3. Pengawas  : 1. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag 

2. Dr. Saifullah, M.Ag 

3. Dr. Lutfi hadi Aminudin, M.Ag 

4. Drs. H.A. Rodli Makmun, M.Ag. 

5. Drs. H.M. Muhsin 

4. Direktur Eksekutif : Dr. Miftahul Huda, M.Ag. 

5. Seketris : Lukman Santoso, M.H. 

6. Direktur Penanganan 

perkara 

a. Bidang Litigasi 

 

b. Bidang Non Litigasi 

: 

 

 

 

: 

1. Ahmad Syakirin, M.H. 

2. Ahmad Baihaqi, M.H. 

3. Darul Kusaini, SH. 

 

1. Rif’ah Roihanah, M.Kn. 

2. Nur Baiti, M.Kn. 

3. Fitroh Nur’aini Layli, SHI. 

7. DirekturPendidikan, 

Pelatihan dan bantuan 

hukum Masyarakat 

a. Bidang Pendidikan dan 

Pelatihan 

 

b. Bidang Konsultasi dan 

Bantuan Hukum  

: 

 

 

: 

 

 

: 

KhusniatiRofii’ah, MSI. 

 

 

1. Ika Rusdiana 

2. Binti Nur Mudawanah, SHI. 

3. Endang Misnati, SHI. 

1. Martha Eri Safira, MH. 

2. Ayon Komarudin, SHI. 

3. M. Izuddin, SHI. 
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8. Direktur Operasional dan 

Humas 

a. Keuangan 

 

 

b. Humas 

: 

 

: 

 

 

: 

Ibnu Tahdam Saifulloh, S. Ag. 

 

1. Lia Noviana, MHI. 

2. Dewi Kurniasih, SE. 

3. Nisau Immatul Jannah, SHI. 

1. Dr. Moh. Mokhlas, M.Pd. 

2. Fatmawati, M.Pd.I. 

3. Ahmad Hartanto, SHI. 

9. Direktur Bidang Penelitian, 

Kajian, dan Pengembang 

: 1. Endrik Safdn, M.H. 

2. Isnatin  Ulfah,MHI. 

3. M.Ilham Tanzilulloh, MHI. 

 

4. Jenis-jenis Perkara yang Ditangani oleh Posbakum LKBH IAIN Ponorogo 

Berdasarkan wawancara yang telah penyusun lakukan dengan Siti 

Maisaro selaku petugas Posbakum yaitu jenis-jenis perkara yang dapat 

ditangani oleh Posbakum LKBH IAIN Ponorogo di Pengadilan Agama 

Magetan, ialah: 

a. Perkara perceraian 

b. Perkara waris 

c. Hadhanah 

d. Isbat Nikah 

e. Pengangkatan anak 

f. Perwalian 

g. Poligami 

h. dan perubahan data. 
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 Dari sekian perkara yang masuk di Pegadilan Agama Magetan selama 

tahun 2018 ada sejumlah 983 perkara yang terdiri dari 503 perkara probono 

dan 480 perkara prabayar DIPA Pengadilan Agama yang telah ditangani 

oleh Posbakum.
41

 

5. Jenis-jenis Layanan Bantuan Hukum yang Diberikan oleh Posbakum 

LKBH IAIN Ponorogo 

Adapun jenis layanan yang dapat diberikan oleh Posbakum di 

Pengadillan Agama Magetan, ialah: 

a. Pemberian informasi. 

b. Konsultasi. 

c. Advis Hukum. 

d. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
42

 

6. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Peran Posbakum di 

Pengadilan Agama Magetan Tahun 2018 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai salah satu pihak yang berperan 

untuk memberikan layanan bantuan hukum informasi, konsultasi, advis 

serta pembuatan dokumen hukum kepada masyarakat tentunya tidak 

terlepas dari adanya kendala-kendala yang dialami oleh petugas Posbakum 

di Pengadilan Agama Magetan. Adapun kendala-kendala yang dirasakan 

oleh petugas Posbakum berdasarkan wawancara yang penyusun lakukan 

dengan petugas Posbakum di Pengadian Agama Magetan yaitu ada 

beberapa kendala yang dirasakan.  
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Pertama, kendala dari pihak Posbakum merupakan suatu kendala yang 

diirasakan oleh petugas ketika  menjalankan perannya dalam memberikan 

layanan bantuan hukum berupa pembuatan dokumen hukum kepada 

masyarakat pada jenis-jenis perkara yang jarang  ditangani oleh petugas. 

Sehingga diperlukan pengetahuan yang lebih mendalam lagi untuk 

membuat surat gugatan atau permohonan tersebut dengan baik dan benar. 

Kedua,  sarana atau fasilitas yaitu berupa ruang Posbakum yang 

minimalis karena terbagi menjadi dua dengan ruang mediasi dan terletak di 

bagian belakang gedung Pengadilan. Sehingga pemohon/penggugat yang 

datang ke Posbakum merasa kurang nyaman karena sempitnya ruangan 

Posbakum. Adapun Fasilitas yang tersedia di ruangan Posbakum yang 

berukuran kurang lebih 3x4 m ini, antara lain: Kertas, pulpen, AC, tinta, 

jam dinding, fas bunga, pamflet posbakum, meja, white board, kursi, 

lampu, lap top dan printer. 

Ketiga, banyaknya masyarakat yang masih minim pengetahuan 

terhadap hukum. Salah satu penyebabnya adalah latar belakang 

pendidikannya yang rendah. Dalam memberikan layanan bantuan hukum 

memerlukan penjelasan atau pemahaman yang lebih dari petugas 

Posbakum kepada masyarakat sehingga memakan waktu yang sangat lama.  

Keempat, Sikap yang kurang kooperatif dari sebagian penggugat atau 

pemohon. Penggugat atau pemohon kadang memberikan keterangan yang 

berbelit-belit dan tidak jujur pada saat memberikan keterangan yang jelas 

dan lengkap pada duduk perkara yang dialami kepada petugas Posbakum.  
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Sedangkan faktor-faktor yang mendukung dalam pelayanan bantuan 

hukum oleh Posbakum LKBH IAIN Ponorogo di Pengadilan Agama 

Magetan, ialah: 

a. Adanya anggaran dana yang memadai. 

b. Adanya dukungan dari pihak Pengadilan Agama Magetan kepada 

Posbakum. 

c. Mayoritas penerima layanan bantuan hukum memiliki keterbukaan 

dalam memberikan inforrmasi.
43

 

 

B. Pelaksanaan Peran Informasi Dan Konsultasi Oleh Posbakum LKBH 

IAIN Ponorogo Di Pengadilan Agama Magetan Tahun 2018 

1. Peran Informasi 

Pengadilan Agama berkewajiban memberikan pelayanan hukum dan 

keadilan kepada masyarakat dalam perkara-perkara bagi mereka yang 

beragama islam, baik yang diajukan dalam bentuk contentius maupun 

volunter. Untuk mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan maka pihak 

yang berkepentingan harus mengajukan surat gugatan atau permohonan 

kepada Pengadilan Agama yang berwenang. Namun, tidak semua 

masyarakat  di Kabupaten Magetan mampu serta memahami proses 

beracara untuk menyelesaikan perkara perdatanya di Pengadilan Agama 

Magetan. Masyarakat memerlukan sarana untuk memahami tatacara 

beracara di Pengadilan agar mendapatkan haknya sebagai pencari 
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keadilan. Di Pengadilan Agama Magetan telah tersedia layanan bantuan 

hukum dari Posbakum LKBH IAIN Ponorogo untuk melayani masyarakat 

memberikan layanan hukum kepada mereka yang tidak mampu baik 

secara ekonomi maupun keilmuan tentang hukum. 

Dari data yang peneliti peroleh melalui wawancara dengan klien-klien 

Posbakum, banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang layanan 

hukum dari Posbakum atau mereka mengetahuinya pada saat datang di 

Pengadilan Agama Magetan. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh 

klien Posbakum bapak Suwoto menyampaikan, bahwa: 

“Saya tahu adanya Posbakum ketika saya baru saja datang dan menuju 

bagian informasi mbak. ya terus dibagian informasi itu saya tanya-tanya 

tentang cara untuk perubahan data akta kelahiran di Pengadilan. Lalu 

petugas informasi menanyakan beberapa pertanyaan dan juga tentang 

syarat-syarat dokumen yang saya bawa dan diperiksa. Dari situ saya 

diarahkan petugas agar menuju Posbakum untuk meminta surat 

permohonan perubahan data akta kelahiran”
44

 

 

Selanjutnya Ibu Suparmi menjelaskan kepada peneliti sebagaimana 

berikut:  

“Sebelumnya saya belum pernah tahu mbak Posbakum itu apa. Saya baru 

tahu waktu tadi saya bertanya di ruang informasi untuk menyelesaikan 

gugat cerai saya di Pengadilan. Saya disuruh untuk menuju Posbakum 

agar dibuatkan surat gugat kemudian didaftarkan untuk sidang cerai 

saya”
45

 

 

Kemudian hasil wawancara dengan ibu Lilis Suryani terkait 

pengetahuan beliau tentang Posbakum, ialah: 

“Saya tahunya Posbakum ya baru saja saat saya mau daftar cerai mbak. 

Tadi sama mas-masnya yang satpam waktu saya baru datang disuruh ke 
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bagian informasi. Terus setelah dari situ saya disuruh ke Posbakum buat 

mintakan surat gugat”
46

 

 

Dari beberapa hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa 

masyarakat yang datang ke Pengadilan Agama Magetan banyak yang 

tidak mengetahui tata cara beracara bahkan mereka tidak mengetahui apa 

yang  akan mereka lakukan nantinya, sehingga ketika mereka datang ke 

Pengadilan Agama Magetan mereka langsung menuju meja informasi 

untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Kemudian, dari pihak 

informasi  jika pemohon bantuan hukum tersebut layak menerima layanan 

bantuan hukum dari Posbakum  maka mereka diarahkan kepada 

Posbakum yang ada di Pengadilan Agama Magetan.  

Mereka yang datang akan diterima oleh petugas Posbakum untuk 

mengisi formulir layanan dan mendapatkan informasi tentang tatacara 

beracara, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam beracara di pengadilan 

dan lain sebagainya. Meski sebelumya mereka telah mendapat informasi 

dari petugas informasi, namun informasi yang diperoleh hanya sebatas 

informasi umum yang kemudian oleh petugas Posbakum diterangkan 

secara lebih jelas dan rinci agar menambah pengetahuan masyarakat 

tentang hukum.
47

 

Untuk memperoleh layananan bantuan hukum di Posbakum 

Pengadilan Agama Magetan tentu ada mekanismenya tersendiri. Adapun 

mekanisme pemberian layanan di Posbakum Pengadilan adalah: 
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a) Posbakum Pengadilan memberikan layanan bantuan hukum kepada 

pemohon layanan Posbakum pengadilan setelah pemohon tersebut 

mengisi formulir permohonan bantuan hukum yang telah disediakan 

dan memenuhi persyaratan serta memberikan: 

1) Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang 

dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/ Kepala Wilayah setingkat 

yang menyatakan bahwa benar bersangkutan tidak mampu 

membayar biaya perkara yang dicocokkan aslinya, atau; 

2)  Fotokopi keterangan surat tunjangan sosial lainnya seperti Kartu 

Miskin, Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu 

Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), 

Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial 

(PKS), 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, yang dicocokkan aslinya, atau; 

3) Surat pernyatan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat 

dan ditandatangani oleh pemohon layanan Posbakum pengadilan 

dan disetujui oleh petugas Posbakum pengadilan tidak memiliki 

dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a dan b; 

b) Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat 

yang diperlukan dapat langsung menerima layanan Posbakum 

pengadilan; 
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c) Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat 

gugatan/permohonan, pemberi layanan Posbakum pengadilan 

membuatkannya secara utuh dan siap diajukan ke meja satu; 

d)  Surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh pemberi layanan 

Posbakum pengadilan diserahkan ke meja satu dalam bentuk hard 

copy dan soft copy atau dokumen elektronik; 

e) Apabila penerima layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup 

membayar biaya perkara, sepanjang anggaran pembebasan biaya 

perkara dalam DIPA Pengadilan Agama Magetan masih tersedia, 

maka Petugas Posbakum pengadilan dapat memberikan formulir 

pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.
48

 

2. Konsultasi 

Sebelum adanya layanan bantuan hukum dari Posbakum di Pengadilan 

Agama Magetan, masyarakat yang datang ke pengadilan dapat menerima 

layanan informasi maupun konsultasi di ruang informasi. Namun setelah 

adanya Posbakum di Pengadilan Agama Magetan, layanan tersebut dapat 

juga diterima di Posbakum secara lebih terperinci dan memberikan 

pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat penerima bantuan 

hukum. 

Masyarakat diberikan keleluasaan untuk mendapatkan jasa layanan 

bantuan hukum  secara gratis di Posbakum Pengadilan Agama Magetan. 

Salah satu peran petugas Posbakum juga menjalankan perannya sebagai 
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pemberi layanan konsultasi kepada masyarakat. Secara lebih lanjut 

berdasarkan hasil wawancara dengan Nelly Rahma A.Apetugas Posbakum 

di Pengadilan Agama Magetan, bahwa: 

“Selain informasi yang diberikan oleh kami sebagai petugas Posbakum 

kami juga memberikan layanan kepada masyarakat dalam bentuk 

pemberian layanan konsultasi. Konsultasi ini tanpa dipungut biaya 

apapun. Kami memberikan konsultasi tergantung pada perkara yang 

dihadapi oleh pemohon. Konsultasi bisa lanjut pada pemberian layanan 

pembuatan dokumen hukum namun bisa juga hanya sekedar konsultasi 

saja. Seperti dalam kasus perceraian bukan dalam kewenangan relatif 

Pengadilan Agama Magetan namun menjadi kewenangan relatif 

Pengadilan Agama lain yang menjadi kewenangannya. Jadi, dalam hal 

tersebut petugas Posbakum hanya dapat memberikan layanan sebatas 

konsultasi saja tidak sampai pada pembuatan dokumen hukum. Jika kasus 

yang dihadapi adalah perubahan biodata, maka petugas Posbakum juga 

harus mendengarkan keluhan dari mereka untuk diberikan arahan karena 

mereka tidak mengetahui prosedur layanan Posbakum”
49

 

 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Nelly Rahma A.A di atas, 

dalam memberikan pelayanan konsultasi oleh Posbakum juga disampaikan 

oleh Siti Maisaro yang termasuk sebagai petugas piket Posbakum di 

Pengadilan Agama Magetan tahun 2018. 

“Biasanya jika kami memberikan informasi,kami juga sekalian 

memberikan konsultasi kepada masyarakat sebagai pemohon bantuan 

hukum. Karena selain mereka tanya-tanya terkait informasi yang mereka 

butuhkan, kami memberikan kebebasan kepada mereka untuk 

menyampaikan keluh kesah yang sedang mereka hadapi. Sehingga dari 

situ kami bisa menyimpulkan dan memberikan arahan terkait 

permasalahan yang mereka hadapi seperti halnya dalam menghadapi 

kasus perceraian baik itu cerai gugat maupun cerai talak Sebab, tidak 

jarang pula kasus perceraian mengalami masalah yang sangat rumit jadi 

perlu adanya konsultasi antara pemohon bantuan hukum dengan petugas 

Posbakum agar layanan selanjutnya berupa pembuatan dokumen hukum  

menjadi lebih mudah, cepat dan efisien”
50
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Masyarakat yang berasal dari berbagai kalangan dan berbagai latar 

belakang pendidikan yang datang ke Posbakum Pengadilan Agama 

Magetan, sudah banyak pihak yang telah menerima  layanan konsultasi 

dengan baik dari Posbakum. Hal itu terbukti dari beberapa keterangan 

yang disampaikan oleh beberapa masyarakat yang menerima layanan 

bantuan hukum dari Posbakum. Yang pertama, beliau bernama bapak 

Sarju sebagai pemohon bantuan hukum untuk menyelesaikan jenis perkara 

yang beliau hadapi yaitu cerai talak. 

 “Tadi saya di Posbakum sempat berkonsultasi kaleh petugasnya mbak, 

mengenai cerai yang mau saya ajukan ke Pengadilan. Nggeh jujur saja 

saya ini cuma orang desa sing dereng ngertos nopo-nopo mbak, jadi saya 

ya sama petugasnya di Posbakum tadi langsung suruh nyritakne mawon 

permasalahane nopo (ya jujur saja saya ini hanya orang desa yang tidak 

tau apa-apa mbak, jadi saya dari petugasnya di suruh menceritakan 

permasalahannya apa). Setelah itu pelan-pelan petugasny nggeh maringi 

arahan-arahan teng kulo amrihe kulo dados paham (setelah itu pelan-

pelan petugasnya memberikan arahan ke[ada saya agar saya menjadi 

paham)”
51

 

 

Yang kedua, beliau adalah Ibu Siti sebagai pemohon bantuan 

hukum di Posbakumuntuk mehomonkan bantuan hukum berupa perubahan 

data pada akta kelahiran anaknya. 

“Alhamdulillah, saya sudah menerima layanan dari Posbakum dan saya 

merasa puas dengan pelayanan yang Posbakum berikan. Karena ketika 

saya berkonsultasi dan belum paham mana yang belum saya pahami 

petugasnya sangat cekatan memberikan pelayanan dan penjelasan-

penjelasan yang rinci dan jelas”
52
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Berikutnya klien yang ketiga, beliau bernama bapak Suwoto yang 

juga sama dalam memohon bantuan hukum kepada Posbakum pada jenis 

perkara perubahan data atau identitas akta kelahiran. 

“Pelayanan konsultasi yang diberikan oleh petugas posbakum sangat 

bagus dan ramah, mbak. Selain itu, petugas posbakum juga memberikan 

penjelasan yang jelas sekali tentang cara-cara mengurus perubahan data 

akta kelahiran di pengadilan agama magetan ini” 
53

 

 

Hampir sama dengan keterangan-keterangan yang telah diberikan 

oleh masyarakat penerima layanan bantuan hukum Posbakum di 

Pengadilan Agama Magetan sebelumnya. Bahwa, klien Posbakum 

keempat ini yang peniliti mintai keterangannya juga menyampaikan hal 

yang serupa mengenai layanan konsultasi yang Posbakum berikan. beliau 

adalah Ibu Lilis Suryani. 

 “Saya sudah menerima layanan konsultasi dari Posbakum. Alhamdulillah, 

petugasnya memberikan layanan yang cukup bagus dan cepat. jadi saya 

tidak harus lama-lama untuk mendaftarkan gugatan saya di Pengadilan 

Magetan mbak”
54

 

 

 

C. Pelaksanaan Peran Advis Dan Pembuatan Dokumen Hukum Oleh 

Posbakum LKBH IAIN Ponorogo Di Pengadilan Agama Magetan Tahun 

2018 

1. Advis 

Definisi/arti kata Advis dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah 

nasihat. Layanan advis ini merupakan pemberian nasehat hukum atau 

pemahaman dari petugas Posbakum terhadap para pihak yang berperkara 
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di Pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 

petugas Posbakum Nelly Rahma A.A terkait peran Posbakum dalam 

memberikan layanan advis kepada masyarakat yang tidak mampu, bahwa: 

“Sebenarnya kalau masalah advis itu cenderung tentang nasehat. 

Layanan advis  yang diberikan adalah dari petugas informasi karena yang 

pertama kali didatangi oleh para pihak yang memerlukan bantuan hukum 

ketika datang di Pengadilan Agama Magetan. Seperti halnya informasi 

juga sama yaitu informasi diperoleh pertama kali di ruang informasi. 

Akan tetapi jika terkait tentang peran advis, Posbakum hanya sekedar 

memberikan sedikit nasehat-nasehat. Misalnya saja jika 

penggugat/pemohon hendak dibuatkan dokumen hukum maka petugas 

Posbakum memberikan arahan-arahan berupa nasehat agar dalam proses 

pembuatan dokumen hukum tersebut harus dicantumkan duduk perkara 

yang sebenarnya dialami atau disampaikan secara jujur. Selanjutnya, 

duduk perkara tersebut harus disampaikan dihadapan sidang sesuai 

dengan  apa yang diungkapkan dalam surat permohonan/gugatan”55 

 

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara mengenai peran Posbakum 

terkait advis ini juga kepada masyarakat klien/penerima layanan 

Posbakum. Diantaranya klien tersebut yaitu Ibu Suparmi menyampaikan, 

bahwa: 

“Nasehat-nasehat sempat diberikan diruang Posbakum ketika proses 

pembuatan surat gugatan saya dulu”
56

 

 

Dari ibu Lilis Suryani sebagai klien Posbakum juga menyampaikan, 

bahwa: 

“Saya Cuma dapat sedikit nasehat-nasehat saja mbak dari Posbakum dan 

tadi juga diberitahu penjelasan-penjelasan saat sidang niku seperti apa”
57

 

 

Dari bapak Suwandi juga menyampaikan bahwa layanan bantuan 

hukum yang beliau terima terkait peran advis Posbakum, yaitu: 
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 “Dari layanane petugas Posbakum yang di berikan teng kulo ngeh arahan 

dan nasehat-nasehat mawon mbak (Dari layanan Posbakum yang 

diberikan kepada saya ya  arahan dan nasehat-nasehat saja mbak). 

Selanjute kulo nampi surat-surat  kagem daftar teng Pengadilan (Setelah 

itu saya menerima surat-surat untuk mendaftar di Pengadilan)”
58

 

 

Dari wawancara yang telah peneliti lakukan menunjukkan peran 

Posbakum LKBH IAIN Ponorogo terkait peran advisnya dapat 

disimpulkan bahwa hanya sekedar berupa nasehat-nasehat dan juga 

sebatas memberikan gambaran perihal yang akan dilakukan oleh pemohon 

bantuan hukum dalam menyelesaikan masalah hukumnya. Akan tetapi 

nasehat-nasehat yang diberikan atau pemahaman yang diberikan kepada 

klien Posbakum terutama pada jenis perkara perceraian belum berhasil 

mengurungkan niat pemohon atau penggugat karena perkara yang 

diajukan masih terus berlanjut sampai pada putusan pengadilan. 

2. Pembuatan Dokumen Hukum 

Penyelenggaraan Posbakum LKBH IAIN Ponorogo di Pengadilan 

Agama Magetan pada faktanya mendapat respon dari masyarakat pencari 

keadilan di wilayah kabupaten Magetan. Hal tersebut ditunjukkan dari data 

yang menunjukkan pembuatan dokumen hukum dengan berbagai jenis 

perkara yang telah dibuat oleh Posbakum di Pengadilan Agama Magetan. 

Pada tahun 2018 ada sejumlah 983 perkara yang terdiri dari 503 perkara 

probono dan 480 perkara prabayar DIPA Pengadilan Agama yang telah 

ditangani oleh Posbakum. 
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Tabel 1.1 

Laporan Posbakum Kepada Pengadilan Agama Magetan Tahun 2018 

No Bulan Perkara 

masuk 

probono 

Perkara masuk 

prabayar 

(dipa) 

Jumlah Keterangan 

1 Januari - 38 38  

2 Februari 35 42 77  

3 Maret 55 40 95  

4 April 43 40 83  

5 Mei 27 40 67  

6 Juni 19 40 59  

7 Juli 110 40 150  

8 Agustus 45 40 85  

9 September 50 40 90  

10 Oktober 71 40 111  

11 Nopember 44 40 84  

12 Desember 4 40 44 Sampai tanggal 

14 Desember 

2018 

Jumlah 503 480 983  

 

Pelaksanaan peran Posbakum tentang pembuatan dokumen hukum 

peneliti melakukan wawancara dengan petugas Posbakum Nelly Rahma 

Ayu Antika, bahwa: 

“Kami sebagai petugas Posbakum sebelum melanjutkan tugas dan peran 

kami kepada masyarakat yang datang ke Posbakum kami tanya terlebih 

dahulu apakah sudah dari ruang informasi atau belum. Karena kaitannya 

pada pembuatan dokumen dan kelengkapan syarat-syarat dokumen yang 

dibawa oleh masyarakat. Jika sudah dari ruang informasi maka kami 

dapat melanjutkan untuk memberikan layanan bantuan hukum. Namun 

jika belum selanjutnya kami arahkan kembali pada ruang informasi agar 

mendapat rekomendasi dari ruang informasi bahwa seseorang 

dinyatakan layak untuk mendapatkan layanan bantuan hukum dari 

Posbakum. Pembuatan dokumen hukum pada tahun 2018 yang telah kami 

buat meliputi jenis-jenis perkara seperti cerai gugat, cerai talak, 

hadhanah, perwalian, hak asuh anak, dispensasi perkawinan dan lain 

sebagainya. Namun dalam perkara-perkara yang jarang kami tangani 
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seperti hibah atau waris kami tidak bisa langsung membuat suratnya 

tetapi perlu kami konsultasikan terlebih dahulu kepada pihak Pengadilan 

agar pada dokumen yang dibuat tidak mengalami kesalahan sehingga 

dapat diterima dan diajukan untuk di proses di Pengadilan Agama”59 

 

Terkadang dalam menjalankan suatu tugas yang diberikan tidak lepas 

dari kendala yang dihadapi oleh petugas sendiri dalam menangani perkara 

yang belum pernah atau jarang ditangani sebelumnya. Sehingga perlunya 

wawasan luas dan pengalaman yang lebih mendalam. Untuk itu selaku 

petugas  juga perlu melakukan konsultasi kepada pihak Pengadilan 

Agama Magetan yaitu dengan hakim, panitera maupun dengan petugas 

informasi Pengadilan Agama Magetan yang lebih berpengalaman. Untuk 

menggali tentang konsultasi yang dilakukan oleh Posbakum terkait peran 

Posbakum dalam pembuatan dokumen hukum tersebut peneliti juga 

melakukan wawancara bersama ibu Dra. Hj. Sri Puji Rohmatun, ME. 

selaku wakil panitera, bahwa:  

“Ada beberapa kali petugas Posbakum melakukan konsultasi terkait 

pembuatan dokumen hukum. Jenis dokumen hukum yang sering 

dikonsultasikan oleh pihak Posbakum adalah jenis perkara yang jarang 

ditangani oleh Posbakum. Misalnya jenis perkara waris yang sebelumnya 

petugas Posbakum belum pernah membuatnya. Maka harus diberikan 

arahan terkait ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam 

membuat dokumen tersebut. Selain itu, sebelum dilanjutkan dalam berkas 

persidangan saya teliti terlebih dahulu dokumen-dokumen tersebut jika 

terdapat kesalahan yang perlu dibenahi maka saya baru memanggil 

petugas Posbakum untuk mengoreksinya terlebih dahulu”60 

 

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Drs. H. Faiq, M.H., beliau 

memberikan tanggapan bahwa: 
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“Terkait  pembuatan dokumen hukum yang sulit ditangani oleh petugas 

Posbakum dari pihak Pengadilan Agama Magetan, memberikan 

kesempatan yang sangat terbuka kepada Posbakum untuk berkonsultasi. 

Hal tersebut merupakan salah satu jalan agar surat gugatan atau 

permohonan dapat diterima dan diajukan di muka persidangan. Selain itu 

pihak Pengadilan Agama Magetan selama ini juga melakukan 

pengawasan melalui pengecekan laporan bulanan Posbakum dan juga 

evaluasi rutinan bersama pihak Posbakum. Pada tahun 2018 evaluasi 

sudah berjalan sebanyak tiga kali meskipun semestinya dilaksanakan 

triwulan sekali hal tersebut menyesuaikan ketika terjadi permasalahan-

permasalahan yang dihadapi Posbakum”61 

 

Untuk dapat melihat pelaksanaan peran posbakum secara konkrit dan 

mendalam tentang pemberian layanan bantuan hukum berupa pembuatan 

dokumen hukum di Pengadilan Agama Magetan Maka peneliti perlu 

untuk melakukan wawancara dengan beberapa pihak sebagai penerima 

layanan bantuan hukum Posbakum di Pengadilan Agama Magetan. 

Kemudian, peneliti mewawancarai beberapa klien yang terdaftar di 

Posbakum LKBH IAIN Ponorogo. Menurut klien yang bernama bapak 

Sarju, mengungkapkan, bahwa: 

“Setelah diarahkan ke Posbakum Alhamdulillah pelayanan di Posbakum 

sangat bagus dan saya sudah mendapatkan surat yang saya butuhkan lalu 

surat itu sekarang sudah bisa saya daftarkan di Pengadilan ini”
62

 

 

Kemudian, Klien lainnya juga mengungkapkan hal yang serupa. 

Berikut keterangan dari ibu Siti, bahwa: 

“Di ruang Posbakum petugasnya baik dan ramah kalau menjelaskan juga 

detail sekali dijelaskan satu persatu jadi mudah paham ketika dijelaskan 

dan surat yang saya minta juga cepat selesai setelah itu saya juga di 

arahkan kembali untuk mendafatarkan surat saya ke Pengadilan”
63
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Hal tersebut serupa dengan apa yang diungkapkan oleh klien 

Posbakum yang lain yaitu ibu Lilis Suryani, bahwa: 

“Di ruang Posbakum saya dilayani untuk membuat surat gugatan. Dari 

pelayanan petugas Posbakum menurut saya pelayanannya cukup bagus 

dan surat tersebut sudah bisa langsung saya daftarkan tinggal menunggu 

antrian saja untuk dipanggil”
64
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BAB IV 

ANALISIS EFEKTIFITAS PERAN LKBH IAIN PONOROGO 

DALAM POSBAKUM DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN 

 

Setelah melakukan Penelitian dilapangan dan cermati, terdapat beberapa 

masalah. Disini penulis meninjaunya sesuai dengan hukum normatif dan 

efektivitas hukum. Terdapat dua masalah yang penulis angkat dalam 

penelitian ini, yaitu Bagaimana efektifitas peran informasi dan konsultasi oleh 

LKBH IAIN Ponorogo dalam Posbakum di Pengadilan Agama Magetan 

tahun 2018 dan bagaimana efektifitas peran advis dan pembuatan dokumen 

hukum oleh LKBH IAIN Ponorogo dalam Posbakum di Pengadilan Agama 

Magetan tahun 2018. 

A. Analisis Efektifitas Peran Informasi dan Konsultasi oleh LKBH IAIN 

Ponorogo dalam Posbakum Di Pengadilan Agama Magetan Tahun 2018 

Akses keadilan sebagai salah satu hak dasar yang bersifat universal, oleh 

karenanya pengalaman di berbagai negara dalam memberikan bantuan hukum 

bagi warga negara yang tergolong miskin atau tidak mampu adalah relevan 

dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis. Hal ini tentu berlaku 

bagi Negara Republik Indonesia yang juga merupakan negara hukum yang 

demokratis. 

Fakta empiris menunjukkan bahwa dalam masyarakat telah terdapat 

berbagai lembaga bantuan hukum baik berupa lembaga swadaya masyarakat 

maupun yang dikelola oleh fakultas hukum di perguruan tinggi yang telah 
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memberikan bukti konkret dan kontribusi luar biasa terhadap warga negara 

Indonesia yang miskin atau tidak mampu untuk mendapatkan akses 

keadilan.
65

 

Sarana program dari pemerintah yang dapat diakses bagi masyarakat yang 

tidak mampu untuk menyelesaikan perkara hukumnya di Pengadilan adalah 

melalui Posbakum. Pelaksanaan Posbakum Pengadilan akan dapat dikatakan 

efektif apabila sejalan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang telah 

mengaturnya. Pedoman pelaksanaan layanan hukum telah diatur pada 

PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Layanan Hukum Bagi 

Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Secara umum efektivitas adalah 

suatu keadaan yng menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu 

tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai dengan yang 

telah direncanakan sebelumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), efektivitas adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian 

dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan 

tujuan yang ingin dicapai.
66

  

Dengan adanya Posbakum dapat memberikan kontribusi bantuan hukum 

pada masyarakat di kabupaten Magetan. Masyarakat dapat mengajukan 

permohonan layanan informasi, konsultasi, advis serta Pembuatan dokumen 

hukum. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam BAB III hasil 

penelitian melalui wawancara dengan petugas Posbakum Siti Maisaro 
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menunjukkan bahwa jenis layanan yang diberikan oleh Posbakum di 

Pengadillan Agama Magetan, ialah: 

a. Pemberian informasi  

b. Konsultasi 

c. Advis Hukum 

d. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
67

 

Jenis layanan yang diberikan tersebut diatas telah sesuai dengan apa yang 

terdapat pada pasal 1 (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun Tahun 2014 menyatakan bahwa: 

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada 

setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan bantuan 

hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan 

dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, Peradilan Umum, 

Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha.
68

 

 

Pelaksanaan layanan hukum Posbakum di Pengadilan Agama 

Magetan tahun 2018 berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada 

bab tiga terkait peran informasi dan konsultasi LKBH IAIN Ponorogo dalam 

Posbakum telah berjalan efektif bahwasanya layanan hukum Posbakum 

berlangsung sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal tersebut sesuai dengan 

Pasal 2 PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Layanan Hukum 

Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Layanan yang diberikan 

kepada pemohon bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma atau tanpa 

dipungut biaya apapun. Sehingga dapat mewujudkan tujuan daripada layanan 
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hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan sesuai Pasal 3  

huruf a yaitu meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh 

masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di Pengadilan Agama 

Magetan diketahui bahwa banyak masyarakat  yang tidak mampu serta 

memahami proses beracara untuk menyelesaikan perkara perdatanya di 

Pengadilan Agama Magetan. Pada umumnya masyarakat yang akan 

mengajukan gugatan atau permohonan tidak mengetahui tatacara dalam 

menyelesaikan perkara perdata  yang akan mereka ajukan. Bahkan mayoritas 

masyarakat di Kabupaten Magetan baru mengetahui tentang layanan bantuan 

hukum Posbakum ketika mereka datang ke Pengadilan Agama Magetan. 

Selanjutnya dengan terbentuknya Posbakum di Pengadilan Agama 

Magetan yang memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat 

berupa layanan informasi, konsultasi, advis serta pembuatan dokumen hukum 

merupakan peran posbakum yang telah mengimplementasikan perannya 

berdasar pada pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak 

Mampu di Pengadilan. 

Berdasarkan pada pasal 3 huruf a dan pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang  Pedoman Pemberian 

Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan yaitu pihak-

pihak yang dapat menerima pelayanan bantuan hukum di Posbakum adalah 

orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi. Syarat administrasi untuk 
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menerima layanan bantuan hukum Posbakum adalah membawa surat 

keterangan tidak mampu dari kepala desa/kelurahan tempat tinggalnya. 

Apabila tidak ada dapat digantikan dengan surat pernyataan tidak mampu 

membayar jasa advokat.  

Praktek pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Posbakum Pengadilan 

Agama Magetan ternyata tidak hanya mampu secara ekonomi tetapi juga 

memberikan bantuan hukum Posbakum tidak memiliki surat keterangan tidak 

mampu atau surat keterangan lainnya, sekalipun pencari keadilan tersebut 

berstatus PNS atau karyawan swasta, Posbakum tetap akan melayani karena 

pelayanan yang diberikan bukan hanya untuk yang tidak mampu dalam hal 

materi tapi juga memberikan pelayanan hukum bagi yang memiliki 

pengetahuan hukum yang minim terhadap hukum. Tidak ada persyaratan 

khusus untuk mendapatkan bantuan hukum Posbakum. Semua yang 

berperkara di Pengadilan Agama Magetan akan dilayani oleh Posbakum 

setelah mendapat arahan dari bagian informasi yang dinyatakan layak untuk 

menerima layanan bantuan hukum dari Posbakum.  

Dari data wawancara dengan petugas posbakum dan klien terkait layanan 

bantuan hukum Posbakum LKBH IAIN Ponorogo di Pengadilan Agama 

Magetan adalah klien yang datang diterima oleh petugas Posbakum untuk 

mengisi formulir layanan dan mendapatkan informasi tentang tatacara 

beracara, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam beracara di pengadilan dan 

lain sebagainya. Meski sebelumya mereka telah mendapat inforrmasi dari 

petugas informasi, namun informasi yang diperoleh hanya sebatas informasi 
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umum yang kemudian oleh petugas Posbakum diterangkan secara lebih jelas 

dan rinci agar menambah pengetahuan masyarakat tentang hukum. 

Selain layanan informasi, petugas posbakum juga memberikan layanan 

konsultasi. Menurut keterangan yang disampaikan oleh petugas Posbakum 

Nely Rahma Ayu Antika “Selain informasi yang diberikan oleh kami sebagai 

petugas Posbakum kami juga memberikan layanan kepada masyarakat dalam 

bentuk pemberian layanan konsultasi. Konsultasi ini tanpa dipungut biaya 

apapun. Kami memberikan konsultasi tergantung pada perkara yang dihadapi 

oleh pemohon. Konsultasi bisa lanjut pada pemberian layanan pembuatan 

dokumen hukum namun bisa juga hanya sekedar konsultasi saja. Seperti 

dalam kasus perceraian bukan dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama 

Magetan namun menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama lain yang 

menjadi kewenangannya. Jadi, dalam hal tersebut petugas Posbakum hanya 

dapat memberikan layanan sebatas konsultasi saja tidak sampai pada 

pembuatan dokumen hukum. Jika kasus yang dihadapi adalah perubahan 

biodata, maka petugas Posbakum juga harus mendengarkan keluhan dari 

mereka untuk diberikan arahan karena mereka tidak mengetahui prosedur 

layanan Posbakum”.
69

 

Begitu juga Siti Maisaro sebagai petugas Posbakum juga memaparkan 

layanan yang telah diberikan petugas posbakum kepada Masyarakat. 

“Biasanya jika kami memberikan informasi, kami juga sekalian memberikan 

konsultasi kepada masyarakat sebagai pemohon bantuan hukum. Karena 
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selain mereka tanya-tanya terkait informasi yang mereka butuhkan, kami 

memberikan kebebasan kepada mereka untuk menyampaikan keluh kesah 

yang sedang mereka hadapi. Sehingga dari situ kami bisa menyimpulkan dan 

memberikan arahan terkait permasalahan yang mereka hadapi seperti halnya 

dalam menghadapi kasus perceraian baik itu cerai gugat maupun cerai talak 

Sebab, tidak jarang pula kasus perceraian mengalami masalah yang sangat 

rumit jadi perlu adanya konsultasi antara pemohon bantuan hukum dengan 

petugas Posbakum agar layanan selanjutnya berupa pembuatan dokumen 

hukum  menjadi lebih mudah, cepat dan efisien”.
70

 

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa petugas Posbakum LKBH IAIN 

Ponorogo telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan perannya dalam 

memberikan pelayanan hukum kepada masayarakat yang tidak mampu 

khususnya adalah layanan informasi dan konsultasi. Informasi dan konsultasi 

yang diberikan oleh petugas Posbakum merupakan pelayanan yang 

dibutuhkan oleh masyarakat tergantung pada jenis perkara yang mereka 

hadapi dalam mencari keadilan. Jenis perkara yang dapat ditangani oleh 

Posbakum LKBH IAIN Ponorogo ialah jenis perkara perdata sesuai dengan 

kewenangan pengadilan.  

Selanjutnya, berdasarkan hasil data wawancara yang telah peneliti 

paparkan pada bab sebelumnya menurut pandangan dari masyarakat terkait 

pelayanan yang di berikan oleh Posbakum LKBH IAIN Ponorogo dapat 

diketahui bahwa masyarakat telah mengajukan permohonan dan menerima 
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layanan bantuan hukum kepada Posbakum Pengadilan. Pelaksanaan layanan 

informasi dan konsultasi Posbakum LKBH IAIN Ponorogo di Pengadilan 

Agama Magetan sudah cukup efisien dan efektif dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut terbukti dari beberapa keterangan 

masyarakat yang  merasa cukup puas terhadap layanan yang diberikan oleh 

Posbakum. Petugas Posbakum memiliki kualitas pelayanan yang ramah, cepat 

dan jelas serta rinci dalam menjelaskan kepada klien-klien Posbakum.  

Peran Informasi dan konsultasi LKBH IAIN Ponorogo dalam Posbakum 

di Pengadilan Agama Magetan ini dapat disimpulkan bahwa telah berjalan 

efektif yang mana telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam  

memberikan layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di 

Pengadilan. Pelaksanaannya telah sesuai sebagaimana yang telah diatur pada 

PERMA No.1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum 

Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan bahwa informasi hukum 

yang diberikan cukup jelas dan akurat yakni Pasal 28 ayat (4). Pemohon 

bantuan hukum dapat memperoleh informasi hukum secara jelas dan akurat 

dari petugas posbakum dalam menyelesaikan perkara hukum yang sedang 

dihadapi. Selain itu Posbakum juga melaksanakan peran konsultasi kepada 

penerima layanan hukum secara seimbang dan komprehensif. Seimbang 

dalam arti mengutamakan kepentingan penerima layanan Posbakum 

Pengadilan untuk mencapai keadilan, tanpa menjatuhkan pihak lain atau 

menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan secara hukum.  Komprehensif  

yaitu memperhatikan segala aspek hukum materiil maupun hukum formil 
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sehingga penerima layanan Posbakum Pengadilan dapat mencapai keadilan 

yang sebaik-baiknya dalam menjalankan perkaranya. 

 

B. Analisis Efektifitas Peran Advis dan Pembuatan Dokumen Hukum oleh 

LKBH IAIN Ponorogo dalam Posbakum Di Pengadilan Agama Magetan 

Tahun 2018 

Hukum merupakan rumusan dari norma-norma, baik yang berisi perintah 

atau larangan untuk ketertiban manusia. Hukum hadir untuk menjaga 

berbagai kepentingan antara kepentingan yang satu dengan yang lain. Salah 

satu peran hukum dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai sarana 

menciptakan masyarakat yang aman dan damai. Artinya, hukum sebagai 

kebutuhan dasar bagi terciptanya keamanan individu.
71

 

Peneliti menganalisis terkait berjalannya layanan advis sebagai salah satu 

peran Posbakum telah berjalan akan tetapi layanan yang diberikan hanya 

sekedar berupa nasehat-nasehat dan juga sebatas memberikan gambaran 

perihal yang akan dilakukan oleh pemohon bantuan hukum dalam 

menyelesaikan masalah hukumnya. Namun,  nasehat-nasehat yang diberikan 

atau pemahaman yang diberikan kepada klien Posbakum terutama pada jenis 

perkara perceraian maupun perkara yang mengandung unsur sengketa lainnya 

belum berhasil mengurungkan niat pemohon atau penggugat karena perkara 

yang diajukan masih terus berlanjut sampai pada putusan pengadilan. Hal 

tersebut terbukti dari beberapa wawancara yang peneliti lakukan kepada 
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petugas Posbakum, koordinator Posbakum Pengadilan Agama Magetan serta 

masyarakat penerima layanan hukum untuk mengetahui pelaksanaan peran 

advis oleh Posbakum LKBH IAIN Ponorogo. 

Sebelum menghadapi persidangan tentunya masyarakat yang 

mengajukan memerlukan dokumen hukum seperti surat gugatan atau 

permohonan untuk mendaftarkan perkaranya di pengadilan. Pembuatan 

dokumen-dokumen hukum yang diperlukan masyarakat juga dapat diajukan 

kepada Posbakum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) 

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Layanan 

Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. 

Berdasarkan data wawancara yang telah dipaparkan pada BAB III 

dengan petugas Posbakum, Wakil Panitera, Hakim, serta beberapa 

masyarakat penerima layanan pembuatan dokumen hukum di Posbakum 

Pengadilan Agama Magetan serta berdasarkan data yang diperoleh di 

Posbakum Pengadilan Agama Magetan, data perkara yang telah ditangani 

oleh Posbakum adalah sejumlah 983 perkara yang terdiri dari 503 perkara 

probono dan 480 perkara prabayar DIPA Pengadilan Agama. Menunjukkan 

pelaksanaan peran Posbakum dalam pembuatan dokumen hukum yang 

dibutuhkan masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan Agama menurut 

peneliti pasal 25 dalam PERMA No.1 Tahun 2014 telah berjalan dengan baik. 

Karena setiap masyarakat yang mengajukan permohonan layanan pembuatan 

dokumen hukum, petugas piket Posbakum secara aktif menerima dan 
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melayaninya untuk dibuatkan surat-surat atau dokumen hukum yang 

dibutuhkan.  

Akan tetapi, pelaksanaan suatu peran yang telah dijalankan tidak luput 

dari kendala-kendala dalam praktiknya. Kendala yang dihadapi petugas dalam 

pembuatan dokumen hukum memerlukan wawasan yang luas serta 

pengalaman yang mendalam. Sebab, jenis perkara yang jarang dilayani 

petugas memerlukan adanya konsultasi dari petugas sendiri kepada pihak 

pengadilan sebagaimana yang telah dilakukan selama ini. Hal tersebut 

dilakukan agar pelayanan yang dilakukan oleh petugas dapat berjalan dengan 

lebih baik dan maksimal. Kendala tersebut bukan merupakan kendala yang 

berarti karena masih dapat teratasi dan pelaksanaan pembuatan dokumen 

hukum masih tetap berjalan sebagaimana mestinya sebagai tanggungjawab 

Posbakum. Sehingga kewajiban pemberi layanan Posbakum Pengadilan 

sesuai PERMA No. 1 Tahun 2014 Pasal 28 ayat (1) telah pelaksanaannya 

berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan atas apa yang telah dibahas secara menyeluruh dan 

mendetail yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya penulis akan 

memberikan kesimpulan hasil akhirnya sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan peran informasi dan Konsultasi LKBH IAIN Ponorogo 

Posbakum di Pengadilan Agama Magetan Tahun 2018 sudah cukup efisien 

dan efektif dalam bidang kelancaran beracara dan pelayanan yang 

diberikan kepada pemohon layanan bantuan hukum telah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut terbukti dari 

pemohon layanan Posbakum  yang telah merasa cukup puas terhadap 

layanan yang diberikan oleh Posbakum. Petugas Posbakum memiliki 

kualitas pelayanan yang ramah, cepat dan jelas serta rinci dalam 

menjelaskan kepada klien-klien Posbakum. 

2. Layanan advis belum berjalan efektif karena hanya memberikan sekedar 

nasehat-nasehat atau pemahaman kepada klien Posbakum. Layanan advis 

tersebut belum mampu mengurungkan niat pemohon atau penggugat 

karena perkara yang diajukan masih terus berlanjut sampai pada putusan 

pengadilan. Sedangkan pada pembuatan dokumen hukum telah berjalan 

baik terbukti pada setiap masyarakat yang mengajukan permohonan 

layanan pembuatan dokumen hukum, petugas piket Posbakum secara aktif 
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menerima dan melayaninya untuk dibuatkan surat-surat atau dokumen 

hukum yang dibutuhkan.  

 

B. Saran 

Adapun dari hasil penelitian, penulis memberikan saran-saran yang 

ditunjukkan kepada berbagai pihak yang terkait, yaitu: 

1. LKBH IAIN Ponorogo dan Pengadilan Agama Magetan secara lebih aktif 

lagi perlu mengadakan sosialisasi terhadap keberadaan Posbakum ini 

kepada masyarakat luas melalui media massa atau media elektronik 

maupun terjun langsung ke lingkungan masyarakat secara maksimal agar 

mereka lebih tahu tentang tersedianya Posbakum di lingkup peradilan, 

sehingga mereka diaharapkan tidak kesulitan jika berperkara di 

pengadilan. 

2. Pengadilan Agama Magetan perlu menambah sarana dan fasilitas yaitu alat 

yang diperlukan dalam melayani masyarakat pencari keadilan, karena  

begitu banyaknya masyarakat yang datang dan ruangan Posbakum 

sebaiknya di perbesar sehingga tidak terlalu sempit menjadikan 

masyarakat nyaman dalam menyampaikan masalah mereka. 
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