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ABSTRAK 
 

AHMAD SYARIF, 2008. PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN 
HUKUM BAGI TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA 
PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA   

Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan 
pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana di 
Pengadilan Negeri Surakarta.  

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris atau 
penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah 
metode pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta. 
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara langsung kepada 
bapak Muhammad Fakih, S.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Surakarta dan 
studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, 
dokumen-dokumen dan sebagainya untuk mendukung kesempurnaan dan 
kelengkapan data atau bahan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa Pemberian 
bantuan hukum di Pengadilan Negeri Surakarta terdiri dari pemberian bantuan 
hukum secara cuma-cuma (peodeo) dan pemberian bantuan hukum tidak secara 
cuma-cuma. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu 
yang terkena perkara khususnya pidana maka Pengadilan Negeri wajib 
menyediakan seorang penasehat hukum sebagai pembelanya apabila tidak 
mampu akan dibiayai oleh pemerintah. Atas tunjukan pengadilan tersebut, 
Penasehat Hukum melakukan pembelaan secara cuma-cuma dalam pengertian 
tidak memungut apapun dari tersangka  atau terdakwa. Pemberian bantuan 
hukum tidak secara cuma-cuma bagi terdakwa dalam pemeriksaan perkara 
pidana di Pengadilan Negeri Surakarta dilakukan oleh seorang Penasehat 
Hukum secara professional dengan memberikan kontraprestasi berupa 
honorarium.  

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam 
pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Surakarta yang menjadi 
permasalahan sehingga menghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum 
justru datang dari terdakwa itu sendiri, yaitu kurangnya kesadaran tersangka 
akan arti pentingnya keberadaan pembela atau penasehat hukum disebabkan 
karena ketidaktahuan mereka dan keinginan agar cepat selesai perkara yang 
dihadapi serta adanya anggapan atau rumor yang berkembang di masyarakat 
bahwa hadirnya seorang penasehat hukum akan menyulitkan dirinya sebagai 
seoang tertuduh di muka pengadilan, karena berpendapat bahwa yang 
mengetahui masalahnya adalah dirinya sendiri, apalagi kalau penasehat hukum 
tersebut berasal dari pemerintah (ditunjuk oleh pengadilan), disamping 
menyulitkan juga merasa martabat dirinya akan jatuh. 

Penelitian ini diharapkan mampu sebagai salah satu sarana memperkaya 
khasanah ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana dan dapat 
digunakan sebagai acuan untuk perbaikan atau pengembangan dalam 
Pelaksanaan Pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan 
perkara pidana di Pengadilan Negeri Surakarta. 
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MOTTO 

Bismillahirrahmanirrahim 

 

 

“Sesungguhnya Allah SWT tidak akan merubah keadaan suatu 
kaum, kecuali jika mereka mau berusaha mengubah keadaan 

diri mereka sendiri” 
(QS. Ar Ra’du : 11)   

 

Ilmu tanpa amal bagai pohon tanpa buah 

(Hadits) 

 

Ilmu lebih baik daripada harta 

Ilmu menjaga kamu, namun harta kamu jaga 

(S. Ali bin Abi thalib) 

 

Kucinta orang-orang saleh  

walau tak termasuk dalam kelompoknya  

Kubenci orang-orang yang maksiat perbuatannya  

walau perbuatanku tak jauh berbeda 

(Imam Syafi’i) 

 

Janganlah belajar dengan keras 

Belajarlah dengan cerdas 

 

Hidup adalah perbuatan 

(Sutrisno Bachir) 
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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillahirobbil’alamiin. Segala puji dan syukur senantiasa penulis 

panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul: 

“PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI 

TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN PIDANA DI PENGADILAN 

NEGERI SURAKARTA”. 

 Penulisan hukum ini membahas pelaksanaan pemberian bantuan hukum 

bagi terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri 

Surakarta dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian 

bantuan hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan 

Negeri Surakarta Walaupun dengan data dan informasi yang relatif terbatas, 

penulis tetap berusaha menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulis menyadari 

bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu 

penulis dengan besar hati menerima segala kritik dan saran yang dapat 

memperkaya pengetahuan penulis di kemudian hari ini. 

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak akan terwujud tanpa 

adanya bantuan, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Sebelas Maret. 

2. Bapak Edi Herdyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara 

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

3. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

yang telah menyalakan semangat, membimbing, mengarahkan, membantu 

dan menerima kehadiran penulis untuk berkonsultasi dengan tangan terbuka 

hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.  
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4. Bapak Muhammad Fakih S.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Surakarta 

yang ditunjuk oleh pihak Pengadilan sebagai pembimbing skripsi penulis. 

5. Ibu Zeini Lutfiah S.Ag, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang 

selalu memberikan nasihat dan masukan akademis pada penulis. 

6. Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap karyawan Fakultas Hukum 

Universitas Sebelas Maret. 

7. ayah dan Ibuku tercinta, yang selalu menyayangiku dengan tulus, 

menjagaku, memotivasiku, dan memberikan yang terbaik untukku, semoga 

Allah SWT senantiasa melimpahkan kasih sayang dan anugerah-Nya atas 

mereka berdua. Amien . 

8. Kakak-kakakku tersayang Thoriq dan Farah yang telah banyak membantu 

dan memberikan dukungan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini, 

semoga Allah SWT senantiasa memberikan yang terbaik buat kalian. 

9. Sumber inspirasiku almarhum alhabeb anis al-habsyi, sosok, senyum dan 

nasehat yang selalu ku rindukan 

10. Guruku, sumber inspirasiku Ustadz Alwi bin Ali Al-habsyi dan Alhabib 

Husein bin Hasan Alaydruz yang senantiasa membimbing dan mendoakan, 

semoga allah memanjangkan umur ke duanya. 

11. Sahabatku sekaligus ”dewa penolongku” yang setia menamani dalam suka 

dan duka .. Muhammad, iyek Deni dan mas Pambudi (tengkyu bantuane 

yoooo.......God bless you...hehe).  

12. Sahabat-sahabatku: anak-anak majelis ta’lim Al-Hidayah ka’ Dudi, Muhsin, 

Humdi, Ading, Dolah palapa, Musthofa, Talip, Subhan, Hydar, Iderusss, 

Abdurrohim, Husin Ali, Rifky jujur dan semua anak majelis ta’lim Al 

Hidayah Pasar Kliwon(Bravo Al-Hidayahhh....), Nuriiiii,adib,ziad,dilah,bin 

smeer,bidin dan semua sahabatku se angkatan di SD dan SMP ISLAM 

DIPONEGORO SURAKARTA.  

13. Sahabat-sahabat angkatan 2004 : Aji gamblis(yang rapuh dalam 

percintaan....), Aditya kemmmpriiiizz sak sarah e.., Dhendra ulo(baduuutt..), 

Agus kenthus(ojo sok ganteng yooo..hahaha), Romli&Aan 

cintaa,duex,damas,putu, anak-anak magang Pemkab Karanganyar : Rizki, 
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Andi, Triyono, Hudan, Frangko(kita berbeda dalam semua tapi satu dalam 

cintaah...), cah-cah kontrakan : Adi bujel(pejuang cinta), Agung klunthung, 

Prima tubbieess(wis legooo....), Mas Bulin, Arsyad, Putro benggolo,ponxi, 

Andika kampret, (sing rung rampung ndang dirampungkee skripsine ojo 

ngowoh ae..) Aziz, maya, valdona, anik yang selalu menyemangatiku, anak-

anak Gova diksar XXI(konco ning alas..) and seluruh anak Gopala 

Valentara,  dan sahabatku  seluruh angkatan 2004 lainnya yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu,adik angkatanku vivi, fettyy and yusup yang paaling 

khoyir (moga cpt lulusss n zuaadd..hehe),pak harno satpam fakultas hukum 

sing bagus dhewe (kurindukan petuah petuah magismu..), dan semua 

sahabatku  semoga sukses selalu. 

14. Seluruh pihak yang telah membantu dalam bentuk sekecil apapun demi 

kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 

Akhirnya penyusun berharap bahwa penulisan hukum ini semoga dapat 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Amien. 

 

 

Surakarta,   Mei 2008 

  

         Penulis 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Posisi seorang  terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana 
di persidangan  sangat lemah, karena mereka berhadapan dengan aparat 
penegak hukum yang oleh undang-undang dibekali dengan sejumlah 
wewenang.   Terdakwa harus berhadapan dengan aparat penegak hukum 
sebagai akibat dari  pelanggaran hukum yang dilakukan. Pelanggaran 
hukum tersebut,  bukan saja berakibat bagi orang yang dirugikan, akan 
tetapi lebih merupakan pelanggaran terhadap kepentingan umum.   

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud dan sifatnya adalah 
bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. 
Mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau 
menghambat akan tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. 
Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat 
merugikan masyarakat, jadi anti-sosial. Karenanya perbuatan-perbuatan itu 
dilarang keras atau pantang dilakukan (Moeljanto,1982: 2). Kejahatan dan 
perbuatan melawan hukum lain dapat diartikan telah memperkosa tegaknya 
tertib hukum yang berakibat pula telah memperkosa suatu kepantinagan 
masyarakat berupa ketertiban sosial sebagai puncak yang hendak dituju dari 
berbagai instrument hukum, ekonomi, politik, hankam dan sosial budaya 
lainya guna mencapai masyarakat adil, makmur dan sejahtera  (Bambang 
Purnomo,1988: 46). 

Nasroen dalam (Bambang Purnomo,1988: 62) mengungkapkan 
bahwa pada umumnya terdapat anggapan bahwa hanya ada dua kepentingan 
dalam hukum yaitu diperuntukan bagi kepentingan masyarakat dan 
kepentingan perorangan (individu) yang harus dijamin secara berimbang . 

Pada prinsipnya seorang terdakwa adalah seorang yang dituntut, 
diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Seorang terdakwa telah 
melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain yang bertentangan dengan 
tata ketertiban umum. Tersangka atau terdakwa harus 
mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukanya terhadap institusi 
negara dan aparatur negara yaitu hakim, jaksa, polisi sebagai aparat 
penegak hukum. Sesuai dengan asas praduga tidak bersalah, maka sebagai 
seseorang yang belum dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus 
mendapatkan sejumlah perlindungan hukum.  

Kepentingan terdakwa untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang 
tersebut sebenarnya telah dilindungi dengan berbagai peraturan antara lain 
dalam Pasal 117 KUHAP, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Seorang terdakwa secara 
psikologis akan menganggap dirinya sebagai seorang individu yang harus 
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berhadapan dengan institusi yang mempunyai posisi tawar kuat dalam hal 
ini adalah Negara melalui aparat penegak hukum.  

Seberat apapun pelanggaran yang dilakukannya, seorang terdakwa 
adalah seorang manusia yang tetap harus dihargai hak-haknya, sehingga 
sudah seharusnya ia dilindungi dari perlakuan sewenang-wenang yang 
mengatasnamakan penegakan hukum. Aparat penegak hukum tidak 
diperbolehkan melakukan pelanggaran hak secara sewenang-wenang. 
Aparat penegak hukum harus menjalankan penegakan hukum sesuai dengan 
peraturan yang berlaku dan tetap menghargai hak azasi tersangka atau 
terdakwa. Aparat penegak hukum adalah salah satu organ negara yang juga 
mempunyai kewajiban untuk melindungi hak warga negara. Nasroen 
mengungkapkan lagi bahwa :  

Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaaan 
mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan 
mengakui hak asasi manusia. Norma-norma yang mengandung nilai 
luhur menjunjung tinggi martabat manusia dan menjadi hak asasi 
manusia  berkembang terus sesuai dengan tuntunan hati nurani manusia 
yang terhimpun  dalam ikatan perkumpulan masyarakat yang bertindak 
berdasarkan kepentingan sosial bersifat dualistis  (Bambang Purnomo, 
1988: 61).     

Negara juga telah menjamin hal tersebut dalam undang-undang. 
Dalam UUD 1945 Pasal 27 dinyatakan bahwa warga negara berhak 
memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. 
Jaminan perlindungan dan pemerintahan ini dijabarkan dalam Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan di dalam 
KUHAP khususnya Pasal 54-Pasal 57 yang mengatur tentang Hak-Hak 
Tersangka atau Terdakwa untuk Mendapatkan Penasehat Hukum. 

Bantuan hukum yang diberikan pada terdakwa  atau tersangka pada 
hakekatnya adalah membela peraturan hukum dan juga perlindungan yang 
diberikan agar terdakwa atau tersangka terlindungi haknya. Bantuan hukum 
bagi terdakwa atau tersangka bukanlah semata-mata membela kepentingan 
terdakwa atau tersangka untuk bebas dari segala tuntutan.  

Tujuan pembelaan dalam perkara pidana pada hakekatnya adalah 
membela peraturan hukum, jangan sampai peraturan hukum tersebut salah 
atau tidak adil diterapkan dalam suatu perkara. Dengan demikian tujuan 
pembelaan dalam perkara pidana di setiap tingkatan proses beracara 
mengandung makna sebagai pemberian bantuan hukum kepada aparat 
pelaksana atau penegak hukum dalam membuat atau memueuskan suatu 
keputusan yang adil dan benar menurut peraturan hukum yang berlaku. 
Jadi, tugas pembela bukan membabi buta mati-matian membela kesalahan 
tersangka atau terdakwa, akan tetapi adalah untuk menegakkan hukum, 
keadilan dan kebenaran dalam masyarakat (Riduan Syahrani,1983:26).   

Bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa juga bertujuan untuk 
membantu aparat dalam menemukan kebenaran materiil. Pihak-pihak yang 
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memberikan bantuan hukum mempunyai dua sisi yang berbeda. Pada satu 
sisi ia harus bersikap subyektif untuk membela kepentingan terdakwa atau 
tersangka namun pada sisi lain ia dituntut untuk bersikap objektif sebagai 
praktisi hukum yang juga harus membantu pihak aparat dalam penegakan 
hukum. 

Adanya benturan kepentingan pada pihak yang memberikan bantuan 
hukum tersebut melahirkan ide untuk menjaga agar jangan sampai bantuan 
hukum yang diberikan tersebut disalahgunakan. Hal tersebut diatur di dalam 
beberapa ketentuan KUHAP, yaitu : 

a. Pasal 70 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa jika terdapat bukti 

bahwa penasehat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam 

pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, 

penyidik, penuntut umum, atau petugas lembaga pemasyarakatan 

memberi peringatan kepada penasehat hukum.  

b. Di dalam Pasal 70 ayat (3) KUHAP disebutkan bahwa apabila 

peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi 

oleh pejabat yang tersebut dalam ayat (2). 

c. Pasal 70 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa apabila setelah diawasi, 

haknya masih disalahgunakan maka hubungan tersebut disaksikan oleh 

pejabat tersebut dalam ayat (2) dan apabila setelah itu tetap dilanggar 

maka hubungan selanjutnya dilarang. 

d. Pasal 71 ayat (1) KUHAP  menyatakan bahwa Penasehat hukum, sesuai 

dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka 

diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga 

pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas,  maka dirasakan 
perlu untuk mengadakan penelitian dan mengetahui secara langsung 
pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan 
pekara pidana di pengadilan, untuk itu penulis melakukan penulisan hukum 
yang berjudul :  

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI 
TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI 
PENGADILAN NEGERI SURAKARTA 

B. Perumusan Masalah 
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Perumusan masalah  diperlukan guna menegaskan masalah-masalah 
yang hendak diteliti, sehingga memudahkan dalam pengerjaannya, serta 
dapat mencapai sasaran yang di inginkan. Berdasarkan uraian dalam latar 
belakang penulisan hukum ini, maka perumusan masalahnya adalah sebagai 
berikut : 
1. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam 

pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Surakarta? 

2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan 

pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan perkara 

pidana di Pengadilan Negeri Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan sebuah penelitian adalah untuk memecahkan masalah dan 
menemukan jawaban atas suatu pertanyaan. Tujuan penulis melakukan 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Tujuan obyektif 

a. Untuk memperoleh pengetahuan tentang pelaksanaaan pemberian 

bantun hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana di 

Pengadilan Negeri Surakarta. 

b. Untuk memperoleh pengetahuan tentang hambatan-hambatan apa 

saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum 

bagi terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan 

Negeri Surakarta. 

2. Tujuan subyektif 

a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang 

hukum acara pidana khususnya mengenai pelaksanaan pemberian 

bantuan hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana 

di pengadilan. 

b. Untuk melengkapi persyaratan akademis dalam mencapai gelar 

kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum UNS. 

 

D. Manfaat Penelitian 
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1. Manfaat Teoritis 

a) Memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi 

perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum acara 

pidana di Indonesia, serta dapat menambah literatur/bahan-bahan 

informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian 

dan penelitian selanjutnya. 

b) Sebagai upaya untuk menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan 

pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan 

perkara pidana di Pengadilan Negeri Surakarta 

c) Sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dibaca oleh masyarakat 

pada umumnya dan dipelajari lebih lanjut oleh kalangan hukum 

pada khususnya 

 
2. Manfaat Praktis 

a) Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai, 

pelaksanaan pemberian bantuan hukum bgi terdakwa dalam 

pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Surakarta yang 

nantinya dapat berguna bagi penulis dan masyarakat 

b) Meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah dan 

ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini. 

E. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 
analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan 
konsisten (Soerjono Soekanto, 1986:42). Metode merupakan cara yang 
utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai 
tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Akan tetapi dengan 
mengadakan klarifikasi yang berdasarkan pada pengalaman dapat 
ditentukan teratur dan terpikirkannya alur yang runtut dan baik untuk 
mencapai suatu maksud (Winarno Surakhmad, 1982:131). Dalam suatu 
penelitian, untuk memperoleh hasil yang valid dan riil, maka diperlukan 
adanya metode yang mempunyai fungsi untuk memberikan patokan atau 
pedoman dalam menganalisis, dan memahami keadaan yang dihadapi 
peneliti dalam suatu penelitian (Soerjono Soekanto 1986:43). 
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1. Jenis Penelitian 

Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa 
jenis, dan pemilihan jenis penelitian tersebut tergantung pada 
perumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian tersebut. Dalam 
penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris 
karena untuk mengidentifikasi pelaksanaan hukum di masyarakat (law 
in action). 

2. Sifat Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang 
bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk 
memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau 
gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto,1986:10). Dalam hal ini, 
Penulis ingin mengetahui gambaran yang nyata dan lengkap tentang 
pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa di Pengadilan 
Negeri Surakarta. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat 
kualitatif yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa 
yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, tindakan, 
persepsi dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam 
bentuk kata-kata dan naratif dalam suatu konteks khusus yang alamiah 
dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 

4. Lokasi Penelitian 

Penulis memilih tempat untuk mengadakan penelitian ini di 
Pengadilan Negeri Surakarta. 

5. Jenis Data 

Data-data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 
adalah: 
a. Data Primer yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang secara 

langsung diperoleh melalui penelitian lapangan atau sumber 

pertama. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian secara 

langsung di Pengadilan Negeri Surakarta. 

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

lapangan, yang berupa sejumlah keterangan yang diperoleh dari 

dokumen-dokumen, berkas perkara, buku-buku literatur, majalah, 
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arsip, buku-buku hasil penelitian terdahulu serta peraturan-peraturan 

hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. 

6. Sumber Data 

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, 
maka yang akan menjadi sumber data adalah: 
a. Sumber Data Primer 

Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari 
sumber pertama atau diperoleh melalui penelitian di lapangan. Dalam 
penelitian ini sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara 
dengan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta 

 
b. Sumber Data Sekunder 

Merupakan sumber data yang diperoleh melalui studi pustaka 
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data dibidang 
hukum dapat diperoleh dari bahan-bahan hukum yang dibedakan 
menjadi: 
1) Bahan Hukum Primer 

Merupakan bahan-bahan hukum yang utama dan terdiri dari: 
a) Peraturan Dasar : UUD RI 1945 

b) Peraturan Perundang-undangan: 

(1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 

(2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman 

(3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM 

(4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan 
bahan hukum primer dan dapat membantu memahami 
danmenganalisis bahan hukum primer yang terdiri dari: 
a) Buku-buku ilmiah di bidang hukum 

b) Makalah  

3) Bahan Hukum Tersier 

Merupakan bahan hukum yang memberikan informasi 
tentang bahan hukum primer dan sekunder,meliputi: 
a) Surat Kabar, Majalah 

b) Internet 
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7. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Lapangan (Field Research) 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan terjun langsung pada 
objek penelitian untuk mengadakan penelitian secara langsung. Hal 
ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang valid. Studi lapangan 
dilakukan dengan cara wawancara (interview) yaitu teknik 
pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan atau 
informasi secara langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan 
obyek yang diteliti. 

b. Studi Kepustakaan 

Yaitu cara pengumpulan data untuk memperoleh keterangan 
dan data dengan jalan mempelajari buku-buku, arsip-arsip, dokumen-
dokumen, peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya 
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

8. Teknik Analisis Data 

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data 
memerlukan penelitian dan daya piker optimal. Pemilihan terhadap 
analisis yang dilakukan bertumpu pada tipe dan tujuan penelitian serta 
sifat data yang terkumpul. 

Dalam suatu penelitian, teknik analisis data merupakan suatu hal 
yang sangat penting untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang 
diteliti berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan. Pada tahap ini 
seluruh data yang sudah terkumpul diolah dan dianalisis sedemikian 
rupa guna memecahkan atau menjelaskan masalah-masalah yang telah 
dikemukakan diawal, sehingga akan tercapai sebuah kesimpulan. 

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian 
ini adalah menggunakan teknik analisis kualitatif model interaktif 
(interactive model of analysis). Teknik analisis kualitatif model 
interaktif adalah suatu teknik analisa data yang meliputi 3 (tiga) alur 
komponen pengumpulan data, yaitu: 

a. Reduksi Data (sasaran penelitian) 

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, 
penyederhanaan, dan abstraksi data yang diperoleh serta 
transformasi dari data “kasar” yang dimuat dari catatan tertulis. 
Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi yang 
menghasilkan kesimpulan riset. 

b. Penyajian Data (data display) 
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Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun 
dalam suatu kesatuan bentuk yang disederhankan, selektif dalam 
konfigurasi yang mudah dipakai sehingga memberi kemungkinan 
pengambilan keputusan. 

c. Penarikan Kesimpulan (conclution drawing) 

Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan yang 
dilakukan oleh penelitian yang perlu diverifikasi, berupa suatu 
pengulangan dari tahap pengumpulan data yang terdahulu dan 
dilakukan secara lebih teliti setelah data tersaji (H.B. Sutopo, 
1993:34). 

Model analisis yang telah disebutkan diatas merupakan suatu 
siklus yang saling berhubungan dan saling melengkapi. Dalam 
pengumpulan data, data yang terkumpul langsung dianalisis untuk 
mendapatkan reduksi data dan sajian data. Apabila kesimpulan dirasa 
kurang mantap akibat kurangnya data dalam reduksi data dan sajian data 
maka penulis menggali data-data yang sudah terkumpul dalam buku 
catatan khusus yang memuat data-data dari lapangan. 
Metode Analisis Interaktif digambarkan sebagai berikut:  
                                         Gambar 1 
 

 
 
 

 

F. Sistematika Penulisan Hukum 

 Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai 

sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam 

penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. 

Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap-

tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk 

memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. 

Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 
Dalam bab ini, penulis  menguraikan hal-hal yang bersifat 
umum, berkaitan dengan penulisan hukum yaitu latar belakang 

Pengumpulan 
Data 

Penarikan 
kesimpulan/verifikasi 

Reduksi 
Data 

Sajian 
Data 
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masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menguraikan kerangka teori yang berisi : Tinjauan 
tentang pemeriksaan perkara pidana di pengadilan,  Tinjauan 
tentang bantuan hukum, terdiri dari :  Pengertian bantuan 
hukum, Hakekat bantuan hukum, Tujuan pemberian bantuan 
hukum, Etika dalam bantuan hukum, Aturan-aturan yang 
berkaitan dengan bantuan hukum dan Kerangka Pemikiran. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang diperoleh di 
lapangan dan pembahasannya mengenai: Pelaksanaan 
pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan 
perkara pidana di Pengadilan Negeri Surakarta dan Hambatan-
hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian bantuan 
hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana di 
Pengadilan Negeri Surakarta. 

BAB IV PENUTUP 
Bab ini merupakan akhir dari penelitian  yang berisikan 
simpulan yang didapat dan saran-saran sebagai tindak lanjut 
dari simpulan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori 

1. Tinjauan Tentang Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan 

Pemeriksaan perkara pidana di pengadilan pada prinsipnya harus 
dilakukan dengan terbuka untuk umum, kecuali ada peraturan yang 
menentukan lain berdasarkan alasan khusus karena sifat perkara atau 
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keadaan orang yang diperiksa. Pengaturan pemeriksaan terdakwa di 
sidang pengadilan diatur dalam Bab XVI KUHAP. Tahapan seorang 
diperiksa di Pengadilan Negeri, setelah Pengadilan Negeri menerima 
surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, Ketua Pengadilan Negeri 
mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang 
dipimpinnya. Bila Ketua Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara 
itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya  maka 
diterbitkan surat penetapan tentang pengembalian berkas perkara 
tersebut kepada penuntut umum.  

Setelah surat penetapan diterbitkan, maka surat pelimpahan 
perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum. Dalam hal 
penuntut umum berkeberatan terhadap surat penetapan Pengadilan 
Negeri tersebut, maka dalam tenggang waktu tujuh hari setelah 
penetapan tersebut diterima ia dapat mengajukan perlawanan kepada 
Pengadilan Negeri yang bersangkutan yang akan memutuskan dalam 
tenggang waktu 14 hari setelah menerima perlawanan itu, dalam bentuk 
surat penetapan.  

Apabila Ketua Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara itu 
termasuk wewenangnya, maka selanjutnya akan menetapkan hari sidang 
sambil memerintahkan penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan 
saksi-saksi untuk datang di pengadilan. Penuntut umum menyampaikan 
surat panggilan kepada terdakwa dan para saksi yang harus diterima oleh 
yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang 
dimulai. 

Pada permulaan sidang hakim ketua sidang menanyakan identitas 
terdakwa. Kemudian meminta kepada penuntut umum untuk 
membacakan surat dakwaannya. Setelah selesai dibacakan, hakim ketua 
sidang menanyakan kepada terdakwa apakah benar-benar mengerti 
tentang dakwaan penuntut umum. Jika memang diperlukan atas 
permintaan hakim ketua sidang, penuntut umum diminta untuk 
menjelaskannya.  

Setelah penuntut umum membacakan surat dakwaan dan 
menjelaskannya jika diperlukan, maka dimulailah tugas Penasehat 
Hukum untuk memberikan bantuan hukum, yaitu untuk membacakan 
eksepsi. Hal yang dimuat dalam eksepsi adalah  
a. Masalah Kompetensi atau kewenangan mengadili 

b. Dakwaan tidak dapat diterima (Niet onvanklijk verklaard) 

Disebabkan karena :  
1) nebis in idem 

2) Meninggalnya terdakwa  
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3) Kesalahan menunjuk terdakwa  

4) Kadaluwarsa  

c. Dakwaan harus dibatalkan karena  : 

1) Tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 143 

ayat (2) KUHAP yang berbunyi : “Penuntut umum membuat 

surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi 

: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis 

kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan 

tersangka, serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai 

tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan 

tempat tindak pidana itu dilakukan. 

 
2) Melanggar Pasal 144 ayat (2) dan (3) KUHAP 

Pasal 144 ayat (2) : “Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat 
dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum 
sidang dimulai”. 
Pasal 144 ayat (3) : “Dalam hal penuntut umum mengubah surat 
dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau 
penasehat hukum dan penyidik”. 

3) Dakwaan kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel) 

Atas eksepsi tersebut diberikan kesempatan kepada penuntut 
umum untuk menyampaikan pendapatnya. Dalam hal ini hakim ketua 
sidang dapat memutuskan diterima atau tidaknya eksepsi tersebut. Jika 
hakim menyatakan keberatan tersebut dapat diterima maka perkara tidak 
diperiksa lebih lanjut sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim 
berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, 
maka sidang dilanjutkan. Terhadap eksepsi yang diterima oleh hakim 
penuntut umum dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang 
dalam tenggang waktu 14 hari setelah perlawanan diterima segera 
memutuskan dalam surat penetapan.  

Jika eksepsi ditolak atau ditangguhkan putusannya setelah 
pemeriksaan selesai, maka pemeriksaan perkara di sidang pengadilan 
diteruskan. Saksi-saksi dipanggil ke ruang sidang secara perorangan.  

Saksi yang didengarkan keterangannya pertama kali adalah saksi 
yang menjadi korban. Dalam hal ada saksi yang memberatkan maupun 
yang menguntungkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan 
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perkara atau yang diminta oleh terdakwa atau penuntut umum sebelum 
menjatuhkan putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan 
saksi tersebut. Setelah selesai mendengarkan keterangan para saksi lalau 
dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan ahli. Barang bukti berupa 
surat dan barang atau benda diperlihatkan dan dipertanyakan kepada 
terdakwa. Pemeriksaan terakhir adalah pemeriksaan atas diri terdakwa 
oleh majelis hakim dengan selesainya atas diri terdakwa maka 
pemeriksaan persidangan dinyatakan selesai. Kemudian panitera 
membuat berita acara sidang berdasarkan hasil pemeriksaan.  

Pada tahapan selanjutnya penuntut umum mengajukan tuntutan 
(requisitoir) lalu penasehat hukum melakukan pembelaan terhadap 
terdakwa atau terdakwa sendiri mengajukan draft pembelaan (pledoi). 
Setelah itu penuntut umum mengajukan jawaban atau tanggapan atas 
pembelaan (replik) dan kemudian penasehat hukum selaku pembela dari 
terdakwa mengajukan tanggapan atas replik penuntut umum ( duplik). 

Proses yang terakhir adalah penjatuhan putusan. Pengambilan 
putusan oleh majelis hakim dilakukan dengan cara musyawarah untuk 
mufakat. Dalam hal musyawarah tersebut hakim ketua majelis 
mengajukan pertanyaan dari hakim yang termuda sampai hakim yang 
tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah 
hakim ketua majelis. Jika tidak tercapai permufakatan bulat maka 
dilakukan pengambilan putusan dengan menggunakan suara terbanyak, 
jika masih tetap belum juga memperoleh putusan maka yang 
dipergunakan adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan 
terdakwa.   

Jika majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka dijatuhkan 
putusan pidana. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil 
pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atau perbuatan yang 
didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka 
diputus bebas (vrijspraak). Selanjutnya jika pengadilan berpendapat 
bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi 
perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa 
diputus lepas dari segala tuntutan.   

2. Tinjauan Tentang Bantuan Hukum 

a) Pengertian Bantuan Hukum 

Beberapa undang-undang telah menggunakan istilah bantuan 
hukum. Istilah bantuan hukum tersebut dapat ditemukan dalam 
KUHAP, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
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Manusia, dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, 
dan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman. 

Undang-undang yang memuat istilah bantuan hukum tersebut 
tidak semua memberikan definisi yang tegas tentang istilah tersebut. 
Istilah bantuan hukum didalam KUHAP tidak didefinisikan secara 
jelas dalam ketentuan umumnya. Berdasarkan pengaturan bantuan 
hukum yang terdapat dalam Bab VII Pasal 69 - Pasal 74 dapat 
disimpulkan bahwa pengertian bantuan hukum yang dimaksudkan 
dalam KUHAP adalah kegiatan pembelaan terhadap tersangka atau 
terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan dari tahap penyidikan 
sampai tahap pemeriksaan perkara di pengadilan yang dilakukan oleh 
penasehat hukum. Bantuan hukum yang terdapat dalam KUHAP ini 
mencakup pengertian bantuan hukum cuma-cuma (pro bono) 
maupun yang tidak secara cuma-cuma. 

Istilah bantuan hukum didalam Undang-Undang No. 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimuat dalam Pasal 18 ayat 
(2) yaitu: Setiap orang yang diperiksa berhak mendapat bantuan 
hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia juga tidak diberikan pengertian yang tegas tentang 
bantuan hukum baik pada ketentuan umum maupun dalam pada 
bagian penjelasan. Dari substansi yang terkandung dalam Pasal 18 
ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian bantuan hukum 
yang terdapat dalam undang-undang ini tidak jauh berbeda dengan 
apa yang disimpulkan berdasarkan pasal-pasal yang terdapat didalam 
KUHAP yaitu bantuan hukum dapat diartikan sebagai bentuk 
pembelaan bagi setiap orang yang menjalan proses pemeriksaan 
perkara dari saat tahap penyidikan sampai dengan adanya putusan 
pengadilan. 

Pengertian bantuan hukum secara jelas dinyatakan dalam 
ketentuan umum Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang 
Advokat. Pengertian bantuan hukum secara tegas terdapat pada Pasal 
1 butir 9 :  
Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat 
secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. 

Adapun pengertian bantuan hukum dalam arti luas yaitu 
pembelaan terhadap tersangka atau terdakwa dalam setiap tahap 
pemeriksaan perkara pidana seperti yang disimpulkan dari pasal-
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pasal yang terdapat didalam KUHAP dan Undang-Undang No. 39 
Tahun 1999 pada undang-undang ini tercakup dalam sebuah istilah 
baru yaitu “ jasa hukum”. Pengertian jasa hukum yang dimaksud 
terdapat dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003: 
Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan 
konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, 
mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk 
kepentingan hukum klien.  

Jasa hukum sebenarnya merupakan bantuan hukum dalam 
pengertian luas. Istilah jasa hukum dapat mencakup pengertian 
bantuan hukum baik yang dilakukan melalui proses beracara di 
pengadilan (litigasi) maupun bantuan hukum diluar pengadilan (non-
litigasi). Jasa hukum pada prinsipnya merupakan bantuan hukum 
yang didasari oleh konsep bantuan hukum legal assistance . Istilah 
bantuan hukum dalam undang-undang ini mengalami penyempitan 
makna dan diartikan sebagai pemberian jasa hukum secara cuma-
cuma kepada orang yang tidak mampu. Pengertian bantuan hukum 
yang terdapat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang 
Advokat ini pada prinsipnya merupakan bantuan hukum yang 
dilandasi oleh konsep bantuan hukum legal aid . 

Istilah bantuan hukum didalam Undang-Undang No. 4 Tahun 
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat ditemukan dalam Pasal 
37, Pasal 38, sebagaimana telah disebutkan dimuka dan Pasal 39 
berikut:  

Pasal 39 
Dalam memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 37, advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan 
menjunjung tinggi hukum dan keadilan. 

Dari uraian pasal diatas dapat disimpulkan bahwa bantuan 
hukum yang terdapat didalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 
tentang Kekuasaan Kehakiman dapat diartikan seperti pengertian 
yang telah dipaparkan berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam 
KUHAP maupun dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia. Pengertian bantuan hukum yang terdapat 
didalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman dapat diartikan sebagai bentuk pembelaan terhadap 
setiap orang yang menjalani proses pemeriksaan pidana dari tingkat 
penyidikan sampai penjatuhan putusan pengadilan. Jika 
dibandingkan ada perbedaan yang mendasar antara bantuan hukum 
yang terdapat dalam KUHAP dengan bantuan hukum yang terdapat 
dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman. Perbedaan itu terdapat pada pihak yang memberikan 
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bantuan hukum. Bantuan hukum tersebut didalam KUHAP dilakukan 
oleh penasehat hukum sedangkan didalam Undang-Undang No. 4 
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bantuan hukum tersebut 
diberikan oleh advokat. 

Ada beberapa kerancuan yang timbul akibat adanya 
perbedaan pengertian dalam beberapa undang-undang tersebut. 
Perbedaan pengertian bantuan hukum yang dimaksud dalam Undang-
Undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan 
KUHAP dengan yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 18 
Tahun 2003 tentang Advokat dapat menimbulkan berbagai macam 
persepsi. Apakah bantuan hukum yang dimaksud dalam Undang-
Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut 
sama seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang No.18 Tahun 
2003 tentang Advokat. 

Bantuan hukum tidak dapat dipahami hanya dalam konteks 
pengertian yuridis saja. Terminology bantuan hukum dapat diartikan 
secara lebih luas seperti yang ditetapkan dalam Lokakarya Nasional 
Bantuan Hukum Se-Indonesia tahun 1978. Pengertian tersebut adalah 
sebagai berikut: 

Bantuan hukum adalah kegiatan pelayanan hukum yang 
diberikan pada golongan yang tidak mampu (miskin), baik 
secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok 
masyarakat yang tidak mampu secara kolektif berupa 
pembelaan, perwakilan baik didalam maupun diluar 
pengadilan, pendidikan penelitian, dan penyebaran gagasan 
(Binziad dkk ; 2001:162). 

  

Dalam bukunya Soerjono Soekanto mengatakan bahwa  : 
“…bantuan hukum adalah pembelaan yang diperoleh seorang 
terdakwa dari seorang penasehat hukum sewaktu perkaranya 
diperiksa dalam pemeriksaan pengadilan” (Soerjono 
Soekanto;1983:22). 

Apabila dikaji lebih mendalam dari istilah yang terdapat 
didalam undang-undang, pendapat para ahli hukum, maupun 
pendapat para praktisi hukum yang telah dipaparkan diatas dapat 
disimpulkan bahwa sebenarnya istilah bantuan hukum merupakan 
terjemahan dari istilah legal aid dan istilah legal assistance yang 
keduanya diterjemahkan menjadi bantuan hukum. Legal aid biasanya 
untuk menunjukkan bantuan hukum dalam pengertian pemberian 
bantuan hukum kepada orang-orang yang secara ekonomis tidak 
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mampu sedangkan legal assistance dipergunakan untuk 
menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak 
mampu maupun pemberian bantuan hukum oleh advokat secara 
professional dengan memberikan kontraprestasi berupa honorarium. 
Demikian beberapa pengertian tentang istilah bantuan hukum. 
Memang masih sulit merumuskan bagaimana pengertian secara tepat 
dari istilah bantuan hukum tersebut baik di kalangan profesi dan 
praktisi hukum, apalagi bagi masyarakat awam. 

b) Hakekat Bantuan Hukum 

Pemberian bantuan hukum tidak bisa dilepaskan dari 
pemahaman tentang makna terdalam dari bantuan hukum itu sendiri. 
Pengetahuan tentang hakekat bantuan hukum diperlukan agar tidak 
terjadi salah persepsi dalam memandang makna bantuan hukum. 
Pemahaman yang salah tentang bantuan hukum dapat mengakibatkan 
tidak tercapainya tujuan bantuan hukum. Bambang Sunggono 
menyatakan bahwa: “Bantuan hukum sebenarnya dilakukan untuk 
melindungi kepentingan hukum itu sendiri.” Ketidaktahuan 
masyarakat tentang hakekat bantuan hukum yang diberikan para 
terdakwa menimbulkan penafsiran yang salah terhadap bantuan 
hukum dan terhadap penasehat hukum sebagai pelaksana bantuan 
hukum. Pandangan yang sampai saat ini masih mengakar kuat di 
masyarakat  yaitu anggapan bahwa pengacara, pembela atau 
penasehat hukum yang mendampingi terdakwa yang tersangkut 
perkara pidana sebagai pihak yang berusaha mengaburkan kesalahan 
yang dilakukan oleh terdakwa agar bebas (vrijspraak) atau lepas dari 
segala tuntutan. 

Bantuan hukum bagi terdakwa yang diberikan oleh penasehat 
hukum harus tetap sejalan dengan tujuan hukum acara seperti 
diungkapkan oleh Bambang Poernomo bahwa: 

Kegiatan proses perkara pidana dalam hukum acara 
pidana (KUHAP) tertuju pada dua sasaran pokok, yaitu usaha 
untuk melancarkan jalannya (proses) penerapan hukum pidana 
oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan menjamin 
hukum bagi setiap orang untuk menghindarkan tuntutan atau 
hukuman yang bertentangan dengan HAM (Bambang Poernomo; 
1988:56). 

Kedua sasaran hukum pidana seperti yang diungkapkan 
Bambang Poernomo tersebut ternyata sangat sulit untuk dapat 
dicapai bersama-sama secara berimbang. Hal ini disebabkan karena 
sasaran pertama menyangkut kepada kepentingan publik secara luas, 
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sedangkan sasaran kedua menyangkut kepada kepentingan individu 
dari tersangka atau terdakwa. 

Jadi hakekat bantuan hukum bukan semata-mata dilakukan 
untuk membela kepentingan pribadi terdakwa agar lepas dari 
pemidanaan. Bantuan hukum pada hakekatnya adalah melindungi 
kepentingan hukum itu sendiri dan melindungi hak-hak asasi 
terdakwa sehingga pelaksanaan penegakan hukum dapat terlaksana 
dengan baik. 

c) Tujuan Pemberian Bantuan Hukum 

Bantuan hukum memegang peranan yang sangat penting 
dalam perlindungan hak asasi manusia pada proses perkara pidana, 
yang dalam hal ini adalah tersangka atau terdakwa. Seorang 
tersangka atau terdakwa yang didampingi oleh penasehat hukum 
akan lebih terlindungi kepentingannya. Kehadiran penasehat hukum 
lebih memberikan dukungan moral bahwa ia akan dilindungi serta 
diperjuangkan hak-haknya sebagaimana yang tercantum dalam 
undang-undang terutama bagi tersangka atau terdakwa buta hukum. 

Adnan Buyung Nasution dalam (Binziad dkk; 2001 : 5) 
mengungkapkan bahwa bantuan hukum di Indonesia berbeda dengan 
program bantuan hukum di negara-negara Asia lainnya, dia 
menyatakan bahwa bantuan hukum di Indonesia mempunyai tujuan 
dan ruang lingkup yang lebih luas dan jelas arahnya. 

Visi dan misi program bantuan hukum tersebut tercantum di 
dalam Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia 
yaitu disamping memberikan pelayanan bantuan hukum kepada 
masyarakat yang membutuhkan, Lembaga Bantuan Hukum 
Indonesia berambisi untuk mendidik masyarakat dalam arti yang 
seluas-luasnya, dengan tujuan menumbuhkan  dan membina 
kesadaran akan hak-haknya sebagai subyek hukum. Lembaga 
Bantuan Hukum Indonesia juga berambisi turut serta mengadakan 
pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala 
bidang. 

Soerjono Soekanto dalam (Bambang Sunggono; 2001: 26) 
menyatakan bahwa semua jenis bantuan hukum adalah bertujuan 
untuk mengadakan perubahan sikap, walaupun itu bukanlah 
merupakan tujuan akhir, akan tetapi masing-masing bantuan hukum 
tersebut mempunyai tujuan yang diarahkan pada bermacam-macam 
kategori social didalam masyarakat.  
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Schuyt Groenendijk dan Stoot dalam (Binziad dkk;2001: 158) 
menggolongkan bantuan hukum berdasarkan tujuannya menjadi lima 
macam: 
1. Bantuan hukum Preventif, bantuan hukum yang dilaksanakan 

dalam bentuk pemberian penerangan dan penyuluhan hukum 
kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti akan hak dan 
kewajiban sebagai warga Negara. 

2. Bantuan hukum Diagnotik; bantuan hukum yang dilaksanakan 
dengan pemberian nasehat-nasehat hukum atau biasa dikenal 
dengan konsultasi hukum. 

3. Bantuan hukum Pengendalian Konflik; bantuan hukum yang 
lebih bertujuan mengatasi secara aktif permasalahan-
permasalahan hukum kongkrit yang terjadi dimasyarakat. 
Biasanya dilakukan dengan cara memberikan asistensi hukum 
kepada anggota masyarakat yang tidak mampu menyewa atau 
menggunakan jasa advokat untuk memperjuangkan 
kepentingannya. 

4. Bantuan Pembentukan Hukum; bantuan hukum yang 
dimaksudkan untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, 
tepat, jelas dan benar. 

5. Bantuan hukum pembaharuan Hukum; bantuan hukum yang 
lebih ditujukan bagi pembaharuan hukum, baik itu melalui hakim 
atau melalui pembentuk undang-undang. 

Adapun tujuan praktis pemberian bantuan hukum bagi 
terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan antara 
lain: 
1. membantu menyelesaikan perkara pidana kepada tersangka atau 

terdakwa. 
2. memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat 

kemanusiaan bagi tersangka atau terdakwa. 
3. membantu terhadap kondisi psikis atau mental setelah terjadinya 

kejahatan. 
4. membantu pemulihan atas kerugian materiil dan immaterial yang 

dialami. 
5. membantu terpulihnya hak-hak kemanusiaannya (Bambang 

Sunggono;2001: 39). 

d) Etika dalam Bantuan Hukum 

Kata yang dekat dengan pengertian etika adalah moral. Kata 
moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos atau mores yang berarti 
adat istiadat, kebiasan, kelakuan, tabiat, watak, akhlak dan cara 
hidup. Secara etimologis, kata etika (bahasa Yunani) sama dengan 
arti kata moral (bahasa Latin), yaitu adat istiadat mengenai baik-
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buruk suatu perbuatan tetapi moral tidak sama dengan etika 
(www.komisihukum.go.id). 

Kata moral lebih mengacu pada penilaian baik-buruk sebagai 
seorang manusia sedangkan etika lebih mengacu pada fungsinya 
untuk menuntun manusia sebagaimana seharusnya ia hidup atau apa 
yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Seperti yang 
dinyatakan oleh Suhadi bahwa: 

Etika adalah ilmu, yakni pemikiran rasional, kritis dan 
sistematis tentang ajaran-ajaran moral. Etika yang baik belum tentu 
menjadikan tingkah laku seseorang baik karena baik buruknya 
tingkah laku seseorang ditentukan oleh moralitasnya. Etika hanya 
dapat dijadikan parameter untuk menilai baik-buruknya tingkah laku 
(Suhadi;2000:22). 

Etika profesi merupakan ilmu yang menjadi pedoman bagi 
suatu golongan profesi tertentu sehingga profesi yang dijalaninya 
tidak semata-mata untuk tujuan ekonomis belaka. Sistem etika yang 
tertuang dalam kode etik merupakan “ruh” bagi suatu profesi. 
Soelaiman Soemardi mengungkapkan bahwa: “ profesionalisme 
tanpa etika menjadikannya “bebas sayap” (vlegel vrij) dalam arti 
tanpa kendali dan tanpa pengarahan. Sebaliknya, etika tanpa 
profesionalisme menjadikannya “lumpuh sayap” (vleugel lam) dalam 
arti tidak maju bahkan tidak tegak (Binziad dkk ; 2001:247). 

Hal senada juga diungkapkan oleh E.Y. Kanter dan Bertens 
yang mengatakan bahwa: “Etika menuntun seseorang untuk 
memahami mengapa atau atas dasar apa ia harus mengikuti ajaran 
moral tertentu. Dalam artian ini, etika dapat disebut filsafat moral. 

Bertens dalam (Binziad dkk;2001: 251) menyatakan : Kode 
etik ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi 
suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi di dalam 
masyarakat  

Setiap profesi, termasuk penasehat hukum menggunakan 
sistem etika terutama untuk menyediakan struktur yang mampu 
menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai 
yang bisa dijadikan acuan para profesional untuk menyelesaikan 
dilematik etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi profesinya 
sehari-hari. 

Adapun maksud yang terkandung dalam pembentukan etika 
profesi yang berkaitan dengan bantuan hukum, antara lain: 

1. menjaga dan meningkatkan kualitas moral. 
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2. menjaga dan meningkatkan kualitas ketrampilan teknis. 

3. melindungi kesejahteraan materiil dari para pengemban 

profesi. 

Etika profesi tidak hanya berfungsi sebagai komitmen dan 
pedoman moral dari para pengemban profesi hukum ataupun hanya 
sebagai mekanisme yang dapat menjamin kelangsungan hidup 
profesi di dalam masyarakat. Pada intinya, etika profesi tersebut juga 
berfungsi sebagai alat perjuangan untuk menjawab persoalan-
persoalan hukum yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah 
menjawab persoalan masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum 
sebagai bagian dari hak asasinya. Perspektif ini pada umumnya 
dipengaruhi sebagian penasehat hukum yang bergerak dalam bantuan 
hukum, khususnya bantuan hukum struktural.  

 Pemahaman yang salah dalam memaknai etika profesi dapat 
menyebabkan tidak dapat terlaksananya fungsi profesi penasehat 
hukum Dalam pengaruh yang lebih jauh tidak befungsinya profesi 
penasehat hukum tersebut dapat menghambat  pelaksanaan proses 
penegakan hukum yang seharusnya dapat berlangsung dengan baik 
jikapenasehat hukum melaksanakan peran sesuai dengan etika 
profesinya. 

e) Aturan-Aturan  yang Berkaitan dengan Bantuan Hukum  

Ketentuan bantuan hukum dalam KUHAP adalah sebagai 
berikut : 

a. mengenai hak untuk memperoleh bantuan hukum dari 

penasehat hukum terdapat dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 

56, Pasal 57, Pasal 59 dan Pasal 60 KUHAP. 

b. Wujud bantun hukum, disini dimaksudkan hal-hal apa 

saja yang harus dilakukan oleh advokat dalam 

memberikan bantuan hukum bagi terdakwa yang 

menjalani pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal 

tersebut dapat dilihat dalam Pasal 95, Pasal 97, Pasal 156, 

Pasal 182, dan Pasal 233. 

Bantuan hukum juga diatur dalam Undang-Undang No. 18 
Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-undang ini hanya mengakui 
golongan profesi advokat saja yang dapat memberikan bantuan 
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hukum. Pengacara, penasehat hukum atau konsultan yang 
sebelumnya sudah diakui keberadaannya sejak saat undang-undang 
ini mulai berlaku dinyatakan sebagai advokat. Hal tersebut dimuat 
dalam ketentuan peralihan yaitu: Advokat, penasihat hukum, 
pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada 
saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

Berlakunya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang 
Advokat ini telah mengundang banyak protes karena adanya 
ketentuan pidana bagi orang bukan advokat yang menjalankan fungsi 
profesi advokat seperti yang dinyatakan dalam Pasal 31: 
Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi 
Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan 
Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling 
banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

Ketentuan pidana tersebut banyak membawa perdebatan di 
kalangan praktisi hukum maupun kalangan akademisi. 
Bagaimanapun juga adanya ketentuan pidana tersebut dapat 
mematikan lembaga bantuan hukum terutama lembaga bantuan 
hukum yang ada di lingkungan perguruan tinggi. Lembaga bantuan 
hukum tersebut lebih banyak melakukan pemberian bantuan hukum 
secara non litigasi yang sebagian besar dilakukan oleh mahasiswa. 
Secara implisit Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat 
tersebut tidak pernah mengakui eksistensi LKBH kampus. LKBH 
kampus juga memiliki peran yang sama dengan lembaga advokat 
lainnya yaitu sebagai lembaga penyedia jasa hukum. Seiring dengan 
semakin tingginya biaya untuk berperkara di pengadilan, LKBH 
kampus dapat dijadikan pilihan oleh masyarakat sebab LKBH 
kampus bukanlah lembaga yang mencari keuntungan materiil. Sanksi 
pidana yang terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 18 Tahun 
2003 tentang Advokat tersebut akan menghambat para mahasiswa 
dan dosen untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma 
kepada masyarakat. Mereka tidak dapat dikategorikan sebagai 
advokat, dan tidak memiliki lisensi sebagai advokat sebagaimana 
persyaratan yang dinyatakan dalam undang-undang tersebut. 
Menyikapi berlakunya Pasal 31 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 
tentang Advokat tersebut LKPH Universitas Muhammadiyah Malang 
mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar pemberlakukan 
pasal tersebut dibatalkan karena pasal tersebut dinilai dapat 
mereduksi peran dan fungsi pengabdian masyarakat dalam rangka 
tridharma perguruan tinggi. Ancaman pidana dalam pasal tadi 
merupakan penghalang bagi lembaga seperti LKPH Universitas 
Muhammadiyah Malang dalam melakukan pengabdian masyarakat. 
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Adanya ancama pidana membuat misi sosial dan pendidikan yang 
dilakukan lembaga bantuan hukum atau laboratorium hukum semisal 
LKPH tidak memungkinkan lagi. 

Akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan 
LKPH Universitas Muhammadiyah Malang untuk membatalkan 
berlakunya Pasal 31 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang 
Advokat. Pembatalan itu tertuang dalam surat keputusan yang 
dikeluarkan Mahkamah Konstitusi tertanggal 13 Desember 2004 No. 
006/PUU-II/2004. Setelah  dibatalkannya pasal tersebut maka para 
aktivis dan kalangan akademisi di bidang hukum mempunyai 
kesempatan untuk mengembangkan keahlian prakteknya. Pada 
intinya mereka masih dapat memberikan bantuan hukum.  

Pengaturan bantuan hukum dalam Undang-Undang No. 4 
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat dalam Bab VII. 
Bantuan hukum dituangkan dalam beberapa pasal yaitu Pasal 37 dan 
Pasal 38. Pasal-pasal yang memuat tentang bantuan hukum dalam 
Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 
merupakan jaminan bagi setiap orang untuk memperoleh bantuan 
hukum namun undang-undang ini tidak membahas lebih terperinci 
bantuan hukum yang dimaksud. Hal ini dapat menimbulkan berbagai 
persepsi bahwa bantuan hukum tersebut merupakan bantuan hukum 
dalam pengertian secara luas atau bantuan hukum dalam pengertian 
sempit sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 18 
Tahun 2003 tentang Advokat. 

Dari aturan perundang-undangan yang telah diuraikan diatas 
dapat diketahui bahwa negara telah memberi kesempatan seluas-
luasnya kepada semua pencari keadilan untuk mendapatkan bantuan 
hukum. Negara juga memberi batasan kepada Penasehat Hukum agar 
jangan sampai menyalahgunakan hukum dalam menjalankan 
profesinya. Penyalahgunaan hukum tersebut dapat berakibat tidak 
tercapainya tujuan profesi itu sendiri dan dalam lingkup yang lebih 
luas dapat berakibat tidak tercapainya tujuan pelaksanaan hukum 
acara yaitu melindungi keselarasan hidup masyarakat. 

B. Kerangka Pemikiran 
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Gambar 2 
Kerangka Pemikiran 

 
 
Keterangan: 

Setelah Tindak Pidana terjadi Tersangka / Terdakwa disetiap tingkat 
pemeriksaan berhak mendapat bantuan hukum, bantuan hukum dapat berupa 
bantuan hukum secara cuma-cuma ataupun dengan tidak cuma-cuma. Prosedur 
bantuan hukum cuma-cuma yaitu: Tersangka / Terdakwa datang ke kantor 
Kelurahan/Desa untuk meminta surat keterangan tidak mampu dan apabila 
kesulitan, dapat membuat pernyataan di atas segel dan diketahui pengadilan atau 
dapat pula dengan surat keterangan Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak 
mampu, setelah itu datang ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan dana 
bantuan hukum atau ke kantor Lembaga Bantuan Hukum dengan menunjukkan 
surat keterangan tidak mampu, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri menunjuk 
penasehat hukum guna mendampingi tersangka/terdakwa dengan dana yang 
telah tersedia. Sedang bantuan hukum tidak cuma-cuma  tersangka ke kantor 
LBH dan memberi kuasa khusus kepada penasehat hukum yang dipilih guna 
mendampingi tersangka/terdakwa dengan beaya sendiri. 

 

BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Dalam 

Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Surakarta 

1. Pemberian Bantuan Hukum secara Prodeo (cuma-cuma) 

Bagi masyarakat yang tidak mampu yang terkena perkara pidana, 

maka Pengadilan Negeri wajib menyediakan seorang penasehat hukum. 

PENASEHAT HUKUM 

KETUA PENGADILAN 
NEGERI 

PENGADILAN NEGERI LBH 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxxiii 

Apabila tidak mampu akan dibiayai oleh pemerintah. Hal itu diatur 

dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa : “Dalam hal 

tersangka/terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana 

yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau 

lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana 5 tahun 

atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang 

bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan 

wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka”. Selanjutnya Pasal 56 

ayat (2) menyebutkan bahwa “setiap penasehat hukum yang ditunjuk 

untuk bartindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan 

bantuannya secara cuma-cuma”. 

Dari ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) tersebut diatas, terlihat 

adanya kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan dalam setiap tingkat 

pemeriksaan untuk menunjuk seorang penasehat hukum atau lebih 

penasehat hukum bagi tersangka/terdakwa yang disangka atau didakwa 

melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman mati atau 15 tahun 

atau lebih atau yang tidak mampu yang diancam 5 tahun atau lebih. 

Penunjukan penasehat hukum dalam praktek dilakukan oleh pengadilan. 

Atas tunjukan pengadilan tersebut, penasehat hukum melakukan 

pembelaan secara cuma-cuma dalam pengertian tidak memungut apapun 

dari tersangka  atau terdakwa. Atas jasa yang diberikan, penasehat 

hukum memperoleh imbalan dari negara yang dibayarkan melalui 

bendahara pengadilan. Besarnya imbalan berdasarkan perkara yang 

ditangani atau perkasus. 

Berdasarkan hasil wawancara di Pengadilan Negeri Surakarta 

pada tanggal 07 April 2007 pukul 09.00 WIB. Wawancara penulis 

ditujukan kepada Bapak Muhammad Fakih, S. H., selaku Hakim 
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Pengadilan Negeri Surakarta, dimana hasil wawancara tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Menurut Bapak Muhammad Fakih, S.H., dijelaskan bahwa dalam 

pelaksanaannya setiap tersangka atau terdakwa yang terkena perkara 

pidana yang diancam pidana sesuai Pasal 56 KUHAP wajib didampingi 

oleh penasehat hukum yang didanai oleh pemerintah yang diambilkan 

melalui dana APBN melalui Kantor Perbendaharaan Kas Negara di tiap 

daerah. Tersangka atau terdakwa diharuskan meminta surat keterangan 

tidak mampu dari pejabat yang berwenang. Apabila mangalami 

kesulitan, dapat membuat pernyataan di atas segel dan diketahui 

pengadilan atau dapat pula dengan Surat Keterangan Ketua Pengadilan 

Negeri yang menyatakan tidak mampu serta membuat surat kuasa khusus 

untuk penasehat hukum yang akan mendampinginya nanti.  

Dalam sidang pertama tersangka atau terdakwa dihadapkan 

dalam keadaan bebas yakni keadaan tidak terbelenggu tanpa mengurangi 

pengawalan. Ketua Majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut 

setelah berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan Negeri, menunjuk 

seorang atau lebih pemberi bantuan hukum dalam hal ini penasehat 

hukum. Dalam praktek jarang sekali dijumpai bahwa dalam setiap 

perkara yang harus didampingi oleh penasehat hukum, Ketua Majelis 

Hakim menunjuk lebih dari seorang penasehat hukum. Penunjukan 

penasehat hukum tersebut harus ditetapkan dengan surat penetapan dari 

Ketua Majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut. Pemberi 

bantuan hukum dalam hal ini penasehat hukum yang ditunjuk harus 

dikenal mempunyai nama baik, yang sanggup memberikan bantuan 

hukum atau jasa hukum secara cuma-cuma. Biaya yang dimaksud adalah 

sekedar merupakan imbalan jasa mengenai penggantian ongkos jalan, 

biaya administrasi dan lain jenisnya. Penasehat hukum yang ditunjuk 

diutamakan yang berdomisili dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
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setempat. Apabila dalam daerah hukum Pengadilan Negeri setempat 

tidak ada penasehat hukum atau pemberi bantuan hukum, dapat ditunjuk 

pemberi bantuan hukum dalam daerah hukum pengadilan yang terdekat 

atau dalam wilayah hukum pengadilan tinggi yang bersangkutan. Setelah 

dipenuhinya syarat adanya surat penetapan penunjukan penasehat hukum 

dan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang.  

Adapun contoh kasusnya adalah sebagai berikut:  

 Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 21-11-2005 sekira 

jam 15.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 

2005 bertempat dalam rumah kontrakan Kp. Harjodipuran RT 3/6 

Joyosuran, Pasar Kliwon Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat 

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah dengan sengaja 

melakukan kekerasan, memaksa anak nama Yohana Caesari Larasati 

melakukan persetubuhan dengannya, perbuatan mana terdakwa lakukan 

dengan cara-cara sebagai berikut: 

Semula Terdakwa pada dan tempat seperti tersebut di atas 

memanggil saksi korban yang melintas di depan rumah kontrakannya 

dengan kata-kata : “Reneo tak wenehi duit dinggo jajan”… dan korban 

masuk rumah diberi uang Rp. 800,- tiba-tiba tangan korban ditarik 

Terdakwa sambil berkata dengan nada menyuruh korban agar melepas 

celana yang dipakainya dengan kata-kata : “copotan kathokmu, nek ora 

gelem mengko ora tak kei duit maneh”, korban tidak mau, selanjutnya 

dengan paksa Terdakwa segera melepas celana pendek dan celana dalam 

yang dipakai korban dan buru-buru melepas celana pendek: “copotan 

kathokmu, nek ora gelem mengko ora tak kei duit maneh”, korban tidak 

mau, selanjutnya dengan paksa Terdakwa segera melepas celana pendek 

dan celana dalam yang dipakai korban dan buru-buru melepas celana 

kolor yang dipakainya sambil memerintah korban agar tidur di dipan, 

korban tetap tidak mau, maka secepatnya tangan korban ditarik, bahu 
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dipegang sedemikian rupa sehingga tubuh korban diposisikan terlentang 

di atas dipan, karena takut sehingga korban menangis.  

Terdakwa menindih tubuh korban dengan tubuhnya sambil 

menyuruh agar korban menciumnya, korban tetap tidak mau, lalu 

Terdakwa mencium pipi korban sambil tangannya  berusaha membuka 

kedua kaki korban dan menempatkan alat kelaminnya menempel di atas 

kemaluan korban, digerakan sedemikian rupa tidak bisa masuk, maka 

dengan bantuan tangannya memegang penis dan menekan-nekan di 

lobang vagina korban hingga berhasil masuk, Terdakwa mengeluarkan air 

mani dan merasakan nikmat, sesaat kemudian Terdakwa bangkit dan 

segera memakai celana kolornya sambil memerintah agar korban 

memakai kembali pakaiannya.  

Selanjutnya korban diarahkan agar duduk di atas dingklik yang 

lebih tinggi posisi berhadapan dengan korban, dengan bimbingan 

Terdakwa tangan korban diarahkan agar memegang (meremes-remes) 

kemaluan (buah pelir) Terdakwa yang dikeluarkan lewat sisi lobang kaki 

kiri celana kolor Terdakwa, beberapa saat kejadian ini terhenti karena 

Terdakwa disapa oleh saksi 1. Akibat perbuatan Terdakwa maka saksi 

korban menderita sakit pada kemaluannya sampai dengan mengeluarkan 

darah sesuai hasil Visum dr. Nariyana No.Pol.R/VER.52/XI/2005 

Poliklinik tanggal 21-11-2005.  

Berdasarkan kasus posisi diatas dapat diperoleh analisis kasus 

sebagai berikut: 

1). Analisis kasus 

a) Bahwa dari hasil keterangan tersangka yang mengakui telah 

melakukan perbuatan perkosaan atau pencabulan atau 

persetubuhan terhadap anak dibawah umur dengan cara 

menempelkan dan berusaha memasukkan alat kemaluannya 

kedalam alat kemaluan korban, dan juga tersangka telah 
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menyuruh korban untuk memegangi alat kemaluannya, dan 

perbuatan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 21 

Nopember 2005 sekitar jam 16.00 WIB di rumah kontrakan 

tersangka yaitu di Harjodipuran Rt.03/06 Kel. Joyosuran, Kec. 

Pasar Kliwon, Surakarta 

b) Bahwa dari hasil keterangan tersangka telah mengetahui bahwa 

korban masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD). 

c) Bahwa dari hasil keterangan saksi korban bahwa tersangka telah 

melakukan perbuatan persetubuhan dengan saksi korban di dalam 

rumah kontrakan tersangka dengan cara tersangka memasukan 

alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi korban secara 

paksa. 

d) Bahwa dari hasil keterangan saksi 1 yang telah mengetahui bahwa 

saksi korban berada didalam rumah kontrakan tersangka dan 

waktu itu saksi melihat kalau saksi korban dan tersangka sedang 

duduk di kursi kayu/dingklik kecil dengan posisi saling 

berhadapan dan mepet. 

e) Bahwa dari hasi keterangan saksi 2, bahwa setelah korban selesai 

bermain dan akan mandi, saksi melihat ada bercak darah segar 

yang menempel di celana dalam saksi korban, yang kemudian 

celana dalam tersebut dicuci oleh saksi 2. 

2). Analisis Yuridis 

Bahwa berdasarkan analisa kasus tersebut diatas diperoleh 

petunjuk adanya kasus tindak pidana pemerkosaan atau pencabulan 

atau persetubuhan anak dibawah umur, pada saat kejadian tersebut 

telah terpenuhinya unsur-unsur dalam : 

a) Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak 
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Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 

ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan 

dengannya atau dengan orang lain 

Penerapan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:  

(1) Setiap Orang 

Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia, 

termasuk tersangka yang pada hari Senin tanggal 21 

Nopember 2005 sekitar jam 15.50 WIB telah melakukan 

perbuatan perkosaan terhadap anak dibawah umur. 

(2) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak 

melakukan persetubuhan dengannya 

Bahwa tersangka melakukan kekerasan dengan cara berusaha 

dan memaksa untuk memasukan alat kemaluannya ke dalam 

alat kemaluan saksi korban. 

 

b) Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang  

Perlindungan Anak 

Setiap orang denagan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian 

kebohongan atau bujuk anak untuk melakukan atau membiarkan 

dilakukan perbuatan cabul 

Penerapan unsur-unsurnya sebagai berikut: 

(1) Setiap Orang 

Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia, 

termasuk tersangka yang pada hari Senin tanggal 21 

Nopember 2005 sekitar jam 15.50 WIB telah melakukan 

perbuatan perkosaan terhadap anak dibawah umur. 
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(2) Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, 

Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau 

Membujuk Anak 

Bahwa tersangka melakukan kekerasan, memaksa, melakukan 

tipu muslihat terhadap korban dengan cara memaksa korban 

untuk memegang alat kelamin tersangka dan member hadiah 

berupa uang sebesar Rp.800,-, dan juga tersangka telah 

mengancam korban apabila korban tidak mau melepas celana 

pendek dan celana dalamnya, korban tidak akan diberi uang 

lagi 

(3) Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul 

Bahwa benar tersangka melakukan perbuatan cabul dengan 

cara memaksakan alat kemaluan tersangka ke dalam alat 

kemaluan korban, dan juga tersangka menyuruh korban untuk 

memegang alat kemaluan tersangka. 

   

c) Pasal 285 KUHP 

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 

perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum 

karena memperkosa. 

Penerapan unsur-unsurnya sebagai berikut: 

(1) Barang siapa 

Siapa saja yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia, 

termasuk tersangka yang pada hari Senin tanggal 21 

Nopember 2005 sekitar jam 15.50 WIB telah melakukan 

tindak pidana perkosaan 

(2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
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Bahwa tersangka melakukan kekerasan dengan cara 

membuka kaki korban dan berusaha memasukan alat 

kemaluannya ke dalam alat kemaluan korban. 

d) Pasal 287 KUHP 

Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, 

sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur 

perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa 

umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin. 

Penerapan unsur-unsurnya sebagai berikut: 

(1) Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan 

istrinya 

Disini adalah siapa saja yang melakukan perbuatan pidana di 

Indonesia atau di perahu Indonesia, jadi termasuk tersangka 

yang pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2005 melakukan 

persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya yang sah 

(2) sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa 

umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata 

berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk 

kawin 

Bahwa tersangka telah melakukan persetubuhan dengan 

korban yang masih berumur 10 tahun 7 bulan dan masih 

sekolah di kelas 4 SD dan perempuan tersebut belum masanya 

untuk kawin. 

e) Pasal 290 KUHP 
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Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, 

sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur 

orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa 

umurnya bahwa orang itu belum masanya untuk dikawin. 

Penerapan unsur-unsurnya sebagai berikut: 

(1) Barang siapa 

Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di 

Indonesia, termasuk tersangka yang pada hari Senin 

tanggal 21 Nopember 2005 sekitar jam 15.50 WIB telah 

melakukan tindak pidana perbuatan cabul 

(2) sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa 

umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak 

nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum 

masanya untuk dikawin 

bahwa tersangka telah melakukan perbuatan cabul dengan 

saksi korban yang berumur 10 tahun 7 bulan atau masih 

dibawah umur 

f) Pasal 293 KUHP 

Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan 

memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan 

pengaruh berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan 

yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk 

orang yang belum dewasa untuk bercacat kelakuannya, yang 

diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan 

melakukan perbuatan cabul dengan atau membiarkan dilakukan 

perbuatan yang demikian pada dirinya. 

Penerapan unsur-unsurnya sebagai berikut: 

(1) Barang siapa 
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Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia, 

termasuk tersangka yang pada hari Senin tanggal 21 

Nopember 2005 sekitar jam 15.50 WIB telah melakukan 

tindak pidana perkosaan atau perbuatan cabul terhadap saksi 

korban 

(2) dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi 

uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh 

berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang 

sesungguhnya ada atau dengan tipu 

Bahwa tersangka sebelum melakukan tindak pidana perkosaan 

atau perbuatan cabul terhadap saksi korban telah memberikan 

hadiah berupa uang sebesar Rp.800,-(delapan ratus rupiah 

(3) sengaja membujuk orang yang belum dewasa untuk bercacat 

kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya 

belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan atau 

membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya 

bahwa tersangka telah melakukan perbuatan perkosaan atau 

perbuatan cabul terhadap saksi korban yang berumur 10 tahun 

7 bulan atau masih dibawah umur. 

Berdasarkan keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

tersangka dapat disangka telah melakukan perbuatan perkosaan atau 

pencabulan terhadap anak dibawah umur atau melakukan 

persetubuhan dengan perempuan dibawah umur sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 81 Jo.  Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 285 dan atau Pasal 287  Jo. Pasal 

289  Jo. Pasal 290 Jo. Pasal 293 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP).  
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Dalam sidang pertama tanggal 7 maret 2006 setelah 

pembacaan dakwaan oleh penuntut umum, karena terdakwa dalam 

perkara dimaksud didakwa melanggar Pasal 81 Jo.  Pasal 82 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002  tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 

285 dan atau Pasal 287  Jo. Pasal 289  Jo. Pasal 290 Jo. Pasal 293 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ancaman 

hukumanya 5 tahun penjara, maka sudah seharusnya bila tersangka 

tersebut mendapatkan bantuan hukum untuk didampingi oleh seorang 

penasehat hukum,karena tersangka tidak mempunyai penasehat 

hukum sendiri maka Majelis Hakim menunjuk Suparno Hadisaputro, 

S. H., Penasehat Hukum  yang berkantor di jalan Betet No.7 Gremet, 

Banjarsari, Surakarta untuk menjadi penasehat hukum tersangka 

secara cuma-cuma melalui penetapan tanggal 1 Pebruari 2006.  

Terhadap tuntutan pidana tersebut penasehat hukum terdakwa 

telah mengajukan pledoi secara lisan, yaitu memohon keringanan 

hukuman dengan mengajukan permohonan tertulis dari lurah desa 

Grajegan yang secara lengkap terlampir dalam berita acara sidang.  

Menurut Bapak Muhammad Fakih, S. H., selaku Hakim 

Pengadilan Negeri Surakarta mengatakan bahwa ”ada juga tersangka 

yang menolak pemberian bantuan hukum secara prodeo dari pihak 

pengadilan, alasan mereka menolak karena ingin menghadapi perkara 

tersebut sendiri, tanpa bantuan atau didampingi oleh seorang 

Penasehat Hukum pada saat pemeriksaan di pengadilan berlangsung 

padahal dia (tersangka) tidak membawa sendiri Penasehat hukum”. 

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwasanya memang 

pemberian bantuan hukum bagi seorang tersangka yang tidak mampu 

untuk didampingi oleh seorang penasehat hukum adalah wajib 

disediakan oleh pihak pengadilan. Tetapi bagi tersangka / terdakwa 

hal tersebut merupakan hak tersangka, apabila tersangka menolak 
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bantuan hukum tersebut maka akan dibuatkan surat penolakan yang 

nantinya surat penolakan tersebut akan dilampirkan dalam berita 

acara.  

Dari ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

pemberian bantuan hukum bagi pihak pengadilan memang bersifat 

wajib, namun kewajiban tersebut hanya bersifat hak bagi tersangka 

atau terdakwa, sehingga tersangka atau terdakwa dapat menolak 

pendampingan penasehat hukum yang ditunjuk oleh pengadilan 

tersebut,  meskipun bantuan hukum tersebut ditolak tersangka dalam 

hal ini pengadilan telah melaksanakan kewajibannya untuk 

menyediakan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa. Beliau 

juga menambahkan bahwa apabila tersangka atau terdakwa 

melakukan penolakan pendampingan yang ditunjuk pengadilan maka 

tidak menjadi halangan untuk melakukan pemeriksaan di pengadilan.  

 

2. Pemberian Bantuan hukum tidak secara cuma-cuma  

Pemberian bantuan hukum tidak secara cuma-cuma bagi 

terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri 

Surakarta dilakukan oleh seorang Penasehat Hukum secara profesional 

dengan memberikan kontraprestasi berupa honorarium. Dalam masalah 

honor biasanya konsultasi pertama diberikan secara cuma-cuma, maka 

dari itu biasanya seorang terdakwa atau tersangka menggunakan waktu 

ini secara efektif untuk berkonsultasi dengan Penasehat Hukumnya. 

Honor seorang Penasehat Hukum biasanya ditentukan dengan rumit 

tidaknya suatu kasus dan kondisi serta posisi seorang klien didalam suatu 

perkara.   

Pemberian bantuan hukum dapat dimulai sebelum 

berlangsungnya sidang. Penasehat Hukum yang telah diberikan surat 
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kuasa oleh terdakwa, sebelum sidang dimulai harus mempelajari terlebih 

dahulu surat dakwaan jaksa dan harus menguasai isi surat dakwaan 

tersebut. 

Terhadap surat dakwaan tersebut, Penasehat Hukum harus 

mempelajari dan memperhatikan dengan cermat dan teliti. Apakah surat 

dakwaan penuntut umum itu jelas atau tidak, apakah sudah benar 

dakwaan yang didakwakan kepadanya, harus diketahui apakah peraturan 

hukum yang didakwakan kepada terdakwa telah dicabut atau belum pada 

waktu kejahatan dilakukan oleh terdakwa. Hal ini sangat penting dalam 

proses pemeriksaan. Apakah perrbuatan pidana yang didakwakan dalam 

surat dakwaan itu sudah kadaluwarsa atau belum dan apakah perbuatan 

tersebut telah ada putusan hakim yang mendapatkan kekuatan hukum 

tetap (res judicatatae). Pada dasarnya seorang Penasehat Hukum harus 

cermat dan teliti dalam mempelajari surat dakwaan dan harus menguasai 

peraturan perundang-undangan. 

Beberapa hal yang dapat dilakukan Penasehat Hukum dalam 

memberikan bantuan hukum bagi terdakwa selama proses pemeriksaan 

perkara pidana di persidangan: 

a. Mengajukan dan membaca draft eksepsi atau tangkisan yang 

memuat: Pengadilan Negeri tersebut tidak berwenang mengadili 

perkara terdakwa dan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum 

tidak dapat diterima dan surat dakwaan harus dibatalkan. 

b. mengajukan pertanyaan atau sangaahan yang menguntungkan 

terdakwa serta mengajukan bukti-bukti dan saksi yang meringankan 

terdakwa. 

c. Mengajukan keberatan atas pertanyaan dari hakim atau penuntut 

umum yang bersifat menjerat terdakwa, pertanyaan pertanyaan yang 

tidak ada sangkut pautnya dengan perkara yang didakwakan, 
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pertanyaan yang tidak sopan, karena pertanyaan-pertanyaan tersebut 

dilarang menurut hukum. 

d. Menyanggah dan membantah bukti-bukti dan saksi-saksi yang 

memberatkan terdakwa apabila hal tersebut memang tidak benar. 

e. Mengajukan pledoi atau pembelaan sebagai sanggahan atas tuntutan 

penuntut umum atau jaksa. 

f. Mengajukan duplik atas replik penuntut umum atau jaksa. 

g. Mengajukan banding,kasasi atau peninjauan kembali terhadap 

putusan yang dijatuhkan oleh hakim, setelah mengadakan 

perundingan atas permintaan terdakwa. 

 

Adapun contoh kasusnya sebagai berikut:  

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2006 sekira Pukul 

15.00 WIB, Terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Aiptu 

M. Trikogani dan Briptu Supriyanto diajak oleh Brigadir Didik Setiawan 

yang telah berhasil menangkap korban di jalan raya daerah Kp. Ketelan 

(dekat es Barokah) Kec. Banjarsari Surakarta. Terdakwa bersama dengan 

Aiptu M. Trikogani dan Briptu Supriyanto pergi menggunakan mobil Suzuki 

Carry Futura warna ungu No. Pol AD 8937 NU (milik Polsektabes 

Banjarsai), kemudian setelah sampai di tempat tertangkapnya Korban 

tersebut, terdakwa bersama Aiptu M. Trikogani dan Briptu Supriyanto 

menaikkan Korban ke dalam mobil dan dibawa ke Polsektabes Banjarsari 

dimana pada saat itu yang mengemudikan mobil adalah Aiptu M. Trikogani, 

untuk terdakwa dan Briptu Supriyanto mendampingi Korban di tempat 

duduk belakang, sedangkan Brigadir AAn Yuantoro mengendarai sepeda 

motor milik Roni Ronaldo als gendon dan Brigadir Didik Setiawan 

mengendarai sepeda motornya sendiri. 

Bahwa sesampainya di Polsektabes Banjarsari, Korban di bawa 

masuk ke ruang Opsnal oleh terdakwa untuk diinterogasi berkaitan dengan 
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tindak pidana yang telah dilakukan oleh Korban, tidak lama kemudian 

Brigadir Didik Setiawan dan Brigadir Aan Yuantoro masuk ke ruang 

Opsnal, selanjutnya Brigadir Didik Setiawan didampingi Brigadir Aan 

Yuantoro melakukan interogasi terhadap Korban, sedangkan terdakwa 

duduk di samping sebelah kiri Korban sambil memperhatikan proses 

interogasi tersebut, pada saat diinterogasi oleh Brigadir Didik Setiawan, 

Korban berbelit-belit, lalu Brigadir Didik Setiawan memukul jari tangan 

Korban dengan menggunakan penggaris stainless sebanyak 1 (satu) kali, 

baru Korban mau memberikan keterangan perbuatan pidana yang telah ia 

lakukan, karena melihat Korban berbelit-belit dalam memberikan 

keterangan, akhirnya Terdakwa ikut memukul Korban dengan 

menggunakan tangan kosong mengepal yang mengenai bagian pipi sebelah 

kiri sebanyak dua kali sehingga Korban menambah pengakuan atas 

perbuatan pidana yang telah ia lakukan. Setelah korban mau memberikan 

keterangan tak lama kemudian Aiptu M. Trikogani masuk ke ruangan 

Opsnal untuk membantu menginterogasi lalu terdakwa dan Brigadir Aan 

Yuantoro keluar ruangan.  

Bahwa selama Aiptu M. Trikogani berada dalam ruangan membantu 

Brigadir Didik Setiawan menginterogasi Korban terdakwa tidak mengetahui 

apa yang dilakukan oleh Aipti M. Trikogani, karena kesal terhadap korban 

yang berbelit-belit dalam memberikan keterangan maka Aiptu M. Trikogani 

mengambil sebatang rotan sepanjang satu meter berwarna hitam yang 

berada di ruangan tersebut kemudian memukul korban dengan 

menggunakan rotan tersebut mengenai tubuh korban bagian tangan kiri dan 

paha kiri masing-masing sebanyak satu kali sehingga dengan pemukulan 

tersebut korban menambah satu pengakuan lagi tindak pidana yang 

dilakukannya dan ditulis dalam berita acara oleh Brigadir Didik Setiawan, 

selanjutnya Aiptu M. Trikogani melemparkan rotan tersebut di lantai dan 

keluar ruangan. Selang beberapa saat masuklah Brigadir Aan Yuantoro 

untuk membantu interogasi dan karena korban berbelit-belit Brigadir Aan 
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Yuantoro merasa jengkel lalu mengambil sebatang rotan sepanjang satu 

meter berwarna hitam yang digunakan oleh Aiptu M. Trikogani tadi 

kemudian memukul korban mengenai tangan kanan dan kiri, paha kanan 

dan kiri masing-masing sebanyak satu kali sehingga korban menambah 

pengakuan lagi tindak pidana yang ia lakukan dan ditulis lagi dalam berita 

acara oleh Brigadir Didik Setiawan kemudian karena merasa haus Brigadir 

Aan Yuantoro keluar ruangan untuk mencari minum. Setelah meletakkan 

rotan dilantai tak lama kemudian masuklah Briptu Supriyanto ke ruangan 

Opsnal lalu membantu menginterogasi korban agar mengakui terus terang 

semua tindak pidana yang telah ia lakukan.  

Briptu Supriyanto merasa jengkel karena korban masih saja berbelit-

belit memberikan keterangan  lalu menyuruh korban berdiri kemudian 

Briptu Supriyanto menampar korban sebanyak satu kali dari arah kanan 

dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai pipi kanan korban. 

Setelah itu Briptu Supriyanto mengambil rotan yang berada di lantai dan 

memukul korban sebanyak dua kali dengan menggunakan rotan tersebut 

mengenai tangan kanan korban, seketika itu korban berusaha menangkis 

sehingga posisi korban berdiri dan jongkok. Selanjutnya Briptu Supriyanto 

memukul korban dengan menggunakan rotan tersebut mengenai paha kanan 

dan kiri sebanyak masing-masing satu kali. Kemudian pukulan berikutnya 

mengenai mata kaki kanan korban sebanyak masing-masing satu kali 

sehingga korban menambah pengakuan lagi tindak pidana yang ia lakukan 

dan ditulis lagi dalam berita acara oleh Brigadir Didik Setiawan.  

Kemudian masuklah Bripda Kristian Feri dengan maksud membantu 

menginterogasi korban sedangkan Briptu Supriyanto meletakkan rotan ke 

lantai dan keluar ruangan karena merasa cukup dalam membantu 

menginterogasi korban. Pada saat itu Bripda Kristian Feri ikut menanyakan 

beberapa hal kepada korban karena merasa kesal Bripda Kristian Feri 

menyuruh korban berdiri  lalu tiba-tiba mendorong lengan sebelah kiri 
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korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga korban terjatuh 

kearah depan dan sempat dadanya membentur bibir meja tempat Brigadir 

Didik Setiawan menulis berita acara pemeriksaan lalu terjatuh ke lantai 

dengan posisi terlentang. Kemudian Bripda Kristian Feri menyuruh korban 

bangun lalu menampar korban dengan tangan kanannya sebanyak dua kali. 

Setelah itu mengambil rotan berwarna hitam yang ada di lantai dan 

memukulkan ke arah lengan tangan, punggung, pinggang, paha, dan 

pergelangan tangan korban masing-masing satu kali sehingga korban 

menambah pengakuan atas perbuatan pidana yang telah ia lakukan dan 

ditulis lagi pengakuan tersebut dalam berita acara oleh Brigadir Didik 

Setiawan. Kemudian Bripda Kristian Feri meletakkan kembali rotan 

tersebut di lantai dan meninggalkan ruangan Opsnal.  

Brigadir Didik Setiawan meminta korban menandatangani berita 

acara pemeriksaan sekira pukul 16.30 WIB lalu korban diborgol dan dibawa 

terdakwa bersama dengan rekan-rekannya untuk mengecek tempat-tempat 

yang diduga untuk melakukan tindak pidana dengan menggunakan mobil 

suzuki carry futura warna ungu No.Pol.AD 8937 NU milik Polsektabes 

Banjarsari. Kemudian sekira pukul  17.30 WIB pengecekan lokasi di 

hentikan dan kembali ke Polsektabes Banjarsari. Setibanya di Polsektabes 

Banjarsari korban diturunkan dari mobil oleh Bripda Kristian Feri dengan 

keadaan masih di borgol, lalu dibawa menuju ruang tahanan. Pada saat 

menaiki tangga lantai untuk menuju keruang tahanan, korban terpeleset 

jatuh dalam posisi telungkup sehingga bagian mukanya membentur tangga 

lantai, kemudian dibantu berdiri lagi dan dipapah menuju keruang tahanan 

serta borgol dilepaskan oleh Bripda Kristian Feri, lalu pada saat sampai di 

pintu mau masuk lokasi ruang tahanan korban dibantu berjalan oleh Bisri 

Muhtarom dan Pandu Simbiono masuk keruang tahanan, kemudian 

memandikan korban karena melihat badannya kotor. Setelah itu korban 

didudukkan bersandar di dinding ruang tahanan, lalu oleh Bisri Muhtarom 

diberi minum air mineral sebanyak tiga tegukan. Beberapa saat kemudian 
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karena kondisi tubuhnya nampak lemah, Bisri Muhtarom menidurkan 

korban di dak tempat tidur tahanan lalu mengecek denyut nadi korban di 

pergelangan tangan dan leher, pada saat itu masih ada denyut nadi korban. 

Namun karena takut terjadi sesuatu diruang tahanan maka Bisri Muhtarom 

dan Pandu Simbiono sepakat memanggil petugas, lalu datanglah terdakwa 

bersama Brigadir Didik Setiawan, Bripda Kristian Feri dan Aiptu M. 

Trikogani ke ruang tahanan. Lalu Brigader Didik Setiawan mengangkat 

tubuh korban, dibawa kedalam mobil lalu menuju kerumah sakit PKU 

Muhammadiyah Surakarta.  

Setelah sampai di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta, 

sekira pukul 18.00 WIB korban di bopong oleh Bripda Kristian Feri 

dimasukkan keruang UGD dan diletakkan di tempat tidur kemudian 

langsung diperiksa denyut nadi, denyut jantung dan napasnya oleh Dokter 

Hari Hariyana dan perawat yang bertugas saat itu yaitu Retno Wulandari. 

Namun saat diperiksa pertama kali denyut nadi, denyut jantung dan 

napasnya sudah tidak ada lalu sesuai prosedur tim medis melakukan RJP 

(Resusitasi Jantung Paru) untuk menimbulkan reaksi dari jantung dan paru 

korban selama lebih kurang lima belas menit, namun tidak ada repon dari 

korban dan akhirnya tim medis memvonis korban meninggal dunia.  

Dari kasus posisi diatas dapat diperoleh analisis kasus sebagai 

berikut: 

1). Analisis kasus  

Berdasarkan  hasil pemeriksaan saksi-saksi, adanya keterangan 

dari tersangka serta adanya barang bukti yang berhasil disita diduga 

kuat telah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan 

matinya orang, dan atau Pegawai Negeri dalam perkara pidana 

mempergunakan paksaan, baik untuk memaksa orang supaya mengaku 

maupun untuk memancing orang supaya memberikan keterangan, dan 
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atau perbuatan tidak menyenagkan, sebagaimana dimaksud dalam 

rumusan Pasal 351 ayat (3) Jo. 422 Jo. 335 (1) KUHP 

a) Pasal 351 ayat (3) KUHP 

Unsur-unsurnya: 

Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang 

mengakibatkan mati 

Fakta fakta:  

(1) Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2006 pukul 

15.00 WIB di gang kecil dekat es Barokah kampong Ketelan 

Banjarsari Surakarta, tersangka bersama sama dengan 4 orang 

anggota Opsnal unit Reskrim Polsektabes Banjarsari, telah 

melakukan penangkapan terhadap korban yang diduga pelaku 

pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan. 

(2) Bahwa benar setelah korban tertangkap kemudian dibawa ke 

kantor Polsektabes Banjarsari kemudian dilakukan intrograsi 

adalah saksi kelima yang dibantu oleh tersangka maupun 

anggota unit Reskrim Polsektabes Banjarsari secara bergantian. 

(3) Bahwa benar pada saat tersangka melakukan intrograsi diruang 

Opsnal unit reskrim Polsektabes Banjarsari korban memberikan 

keterangan secara berbelit belit dan tidak mengakui semua 

perbuatan yang pernah dia lakukan dan hal tersebut 

manyebabkan tersangka melakukan pemukulan terhadap korban 

dan pemukulan tersebut dilakukan oleh tersangka sebanyak 2 

kali yaitu kearah pipi kiri dengan menggunakan tangan kosong 

dengan posisi tangan mengepal. 

(4) Bahwa benar pada saat ditangkap korban dalam keadaan sehat 

dan setelah menjalani inrograsi diruang Opsnal unit Reskrim 
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polsektabes Banjarsari dan mendapat pukulan dari tersangka 

maupun 5 orang anggota Opsnal unit Reskrim Polsektabes 

Banjarsari lainya kondisi fisik korban menjadi lemah. 

(5) Bahwa benar pada hari senin tanggal 20 Nopember 2006 sekitar 

pukul 17.45 WIB ada suara teriakan dari ruang tahanan yang 

memberitahukan bahwa kondisi badan korban melemah, 

kemudian tersangka bersama sama dengan 5 orang rekannya 

yang baru saja melakukan pengecekan TKP tersebut kemudian 

mendatangi ruang tahanan kemudian saksi kelima menggendong 

korban dibawa keluar ruang tahanan lalu dibawa ke rumah sakit 

PKU Muhammadiyah Surakarta untuk menjalani perawatan. 

(6) Bahwa benar setelah sampai di rumah sakit PKU muhammadiyah 

Surakarta lalu korban dimasukkan ke dalam ruang UGD dan saat 

itu kondisi korban masih lemah, setelah selang waktu sekitar 15 

menit kemudian ada seorang perawat memberitahukan kepada 

saksi kelima bahwa korban telah meninggal dunia. 

Fakta-fakta tersebut diatas merupakan pemenuhan terhadap 

unsur-unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP. 

b) Pasal 422 KUHP 

Unsur-unsurnya: 

Pegawai negeri yang dalam perkara pidana mempergunakan 

paksaan, baik untuk memaksa orang supaya mengaku maupun untuk 

memancing orang supaya memberikan keterangan. 

Fakta-fakta: 

(1) Bahwa benar pada hari senin tanggal 20 Nopember 206 jam 

15.00 WIB di gang kecil dekat es Barokah kampong Ketelan 
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Banjarsari Surakarta, tersangka bersama sama dengan 4 orang 

anggota Opsnal unit Reskrim Polsektabes Banjarsari, telah 

melakukan penangkapan terhadap korban yang diduga pelaku 

pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan 

(2) Bahwa benar setelah korban tertangkap kemudian dibawa ke 

kantor Polsektabes Banjarsari kemudian dilakukan intrograsi 

adalah saksi kelima yang dibantu oleh tersangka maupun 

anggota unit Reskrim Polsektabes Banjarsari secara bergantian. 

(3) Bahwa benar pada saat tersangka melakukan intrograsi diruang 

Opsnal unit reskrim Polsektabes Banjarsari korban memberikan 

keterangan secara berbelit belit dan tidak mengakui semua 

perbuatan yang pernah dia lakukan dan hal tersebut 

manyebabkan tersangka melakukan pemukulan terhadap korban 

dan pemukulan tersebut dilakukan oleh tersangka sebanyak 2 

kali yaitu kea rah pipi kiri dengan menggunakan tangan kosong 

dengan posisi tangan mengepal. 

(4) Bahwa benar setelah tersangka melakukan pemukulan terhadap 

korban barulah kemudian korban mengakui perbuatannya yang 

telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan 

pencurian dengan pemberatan dengan TKP di jalan Kapten 

Mulyadi (dekat Radio ABC) Pasar kliwon Surakarta, di jalan 

Brigjen Katamso (Kandang Sapi) Jebres Surakarta, di jalan RM 

Said (dekat Roti Kecil) Surakarta. 

(5) Bahwa benar tarsangka melakukan pemukulan terhadap korban 

dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan 

mengepal. 

(6) Bahwa benar pemukulan yang dilakukan oleh tersangka terhadap 

korban dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan atas tindak 

pidana yang pernah korban lakukan. 
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Fakta-fakta tersebut diatas merupakan pemenuhan terhadap 

unsur-unsur Pasal 422 KUHP. 

c) Pasal 335 ayat (1) KUHP 

Unsur-unsurnya: 

Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya 

melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan 

memakai kekerasan atau perbuatan lain ataupun pelakuan yang tidak 

menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. 

Fakta fakta: 

(1) Bahwa benar pada hari senin tanggal 20 Nopember 206 jam 

15.00 WIB di gang kecil dekat es Barokah kampong Ketelan 

Banjarsari Surakarta, tersangka bersama sama dengan 4 orang 

anggota Opsnal unit Reskrim Polsektabes Banjarsari, telah 

melakukan penangkapan terhadap korban yang diduga pelaku 

pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan. 

(2) Bahwa benar setelah korban tertangkap kemudian dibawa ke 

kantor Polsektabes Banjarsari kemudian dilakukan intrograsi 

adalah saksi kelima yang dibantu oleh tersangka maupun 

anggota unit Reskrim Polsektabes Banjarsari secara bergantian. 

(3) Bahwa benar pada saat tersangka melakukan intrograsi diruang 

Opsnal unit reskrim Polsektabes Banjarsari korban memberikan 

keterangan secara berbelit belit dan tidak mengakui semua 

perbuatan yang pernah dia lakukan dan hal tersebut 

manyebabkan tersangka melakukan pemukulan terhadap korban 

dan pemukulan tersebut dilakukan oleh tersangka sebanyak 2 

kali yaitu kearah pipi kiri korban. 
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(4) Bahwa benar tarsangka melakukan pemukulan terhadap korban 

dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan 

mengepal. 

(5) Bahwa benar pemukulan yang dilakukan oleh tersangka terhadap 

korban dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan atas tindak 

pidana yang pernah korban lakukan. 

Fakta fakta tersebut diatas merupakan pemenuhan terhadap 

unsur-unsur Pasal 335 ayat (1) KUHP. 

Berdasarkan  hasil pemeriksaan saksi-saksi, adanya 

keterangan dari tersangka serta adanya barang bukti yang berhasil 

disita diduga kuat telah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang 

mengakibatkan matinya orang, dan atau Pegawai Negeri dalam 

perkara pidana mempergunakan paksaan, baik untuk memaksa orang 

supaya mengaku maupun untuk memancing orang supaya 

memberikan keterangan, dan atau perbuatan tidak menyenangkan, 

sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 351 ayat (3) Jo. 422 

Jo. 335 (1) KUHP. 

Dari kasus diatas dapat dilihat bahwa ancaman hukuman 

yang dikenai tersangka sesuai dengan Pasal 351 ayat (3) adalah 7 

tahun pidana penjara maka sudah seharusnya tersangka memperoleh 

bantuan hukum untuk didampingi penasehat hukum, dalam perkara 

ini tersangka membawa penasehat hukumnya sendiri yaitu 

Drs.A.Syurkani S. H.M. Hum dkk dari Bid Binkum Polda Jateng 

berdasar surat kuasa khusus tertanggal 5 Pebruari 2007, Drs. YB 

Irpan S.H.MH. yang tentunya bantuan hukum yang diberikan oleh 

para penasehat hukum tersebut tidak secara cuma-cuma dengan kata 

lain ada kontra prestasi berupa pemberian sejumlah uang 

(hononarium). 
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Penasehat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya yang 

pada pokoknya mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan 

putusan: 

1) Menyatakan terdakwa Sudalmi tidak terbukti secara sah dan 

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan 

diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 335 

ayat (1) KUHP. 

2) Membebaskan terdakwa Sudalmi dari seluruh dakwaan jaksa 

Penuntut Umum. 

3) Menyatakan barang bukti berupa sebuah tongkat rotan warna 

hitam panjang kurang lebih satu meter, diserahkan kembali 

kepada pihak-pihak yang dari pokoknya masing-masing barang 

bukti itu disita. 

4) Membebankan beaya perkara kepada negara. 

5) Memulihkan hak terdakwa Sudalmi dalam kemampuan, 

kedudukan dan harkat serta martabatnya.  

Atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada 

intinya mohon untuk dibebaskannya dari semua dakwaan Jaksa 

Penuntut Umum karena tidak terbukti bersalah, Majelis Hakim tidak 

sependapat oleh karena sebagaimana dalam pertimbangannya 

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang 

diperoleh dari keterangan para saksi di bawah sumpah dan 

keterangan terdakwa sendiri bahwa pada waktu saksi Didik 

Setiawan yang tergabung dalam satu tim tugas dengan terdakwa 

sedang melakukan interogasi terhadap Roni, terdakwa membantu 

ikut menginterogasi korban dengan berbekal pengetahuan yang 

pengalamannya sebagai anggota POLRI yang bertugas di bagian 

Reskrim.  
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Pada waktu menginterogasi korban yang semula berjalan 

biasa saja kemudian merasa kesal dan emosi karena korban berbelit-

belit, tidak kooperatif dan tidak mengakui perbuatannya sehingga 

dengan menggunakan kepalan tangannya meninju pipi kiri korban 

sebanyak dua kali sehingga mengakibatkan pipi kiri tersebut 

tenderita luka memar. Bahwa tidak ada satu pasal pun dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang 

membenarkan dan melegalkan tindakan ataupun perbuatan 

kekerasan dalam bentuk apapun dilakukan terhadap orang yang 

diduga telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum 

yang dilakukan oleh aparat dalam hal ini polisi dengan maksud dan 

tujuan agar si terperiksa mau mengakui perbuatan yang dituduhkan 

kepadanya.  

Sebenarnya sangat disayangkan bahwa orang sering 

memandang Penasehat Hukum yang memberikan bantuan hukum 

terhadap terdakwa selama menjalani pemeriksaan perkara pidana 

hanyalah semata mata mencari uang dengan membela kepentingan 

pribadi terdakwa atau orang yang berperkara saja sehingga 

seseorang dapat dengan mudah untuk memilih beracara sendiri 

tanpa mempertimbangkan lebih jauh tentang peran seorang Adokat 

dalam sistem peradilan. Bantuan hukum dari seorang Penasehat 

Hukum tersebut pada dasarnya juga membawa kepentingan publik 

yaitu Penasehat Hukum untuk menjaga agar pengadilan dapat 

menghasilkan putusan suatu perkara yang adil. 

Pandangan tersebut disebabkan karena adanya Penasehat 

Hukum yang lebih menekankan sisi komersial profesi yang 

ditekuninya sebagai dampak dari perkembangan sosial budaya 

masyarakat. Tindakan tersebut oleh masyarakat digeneralisasi yang 

pada akhirnya menimbulkan penilaian negatif pada Penasehat 
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Hukum. Pada intinya bantuan hukum yang diberikan kepada 

terdakwa selama proses pemeriksaan perkara pidana membawa 

kemanfaatan bagi terdakwa sendiri maupun proses penegakan 

hukum sehingga Penasehat Hukum tidak hanya sekedar mencari 

keuntungan dari kesulitan yang dialami terdakwa. 

3. Pembahasan 

Bantuan hukum lahir dari sikap kedermawanan sekelompok elit 

gereja terhadap pengikut-pengikutnya. Konsep bantuan hukum tersebut 

membangun suatu pola hubungan klien dan patron, di mana pemberian 

bantuan hukum lebih banyak tergantung kepada kepentingan patron yaitu 

patron ingin melindungi kliennya.  

Sehingga, bantuan hukum ditafsirkan hanya sebagai bantuan 

(charity) saja bukan hak. Kemudian dalam perkembangannya, bantuan 

hukum tidak lagi bersifat charity, melainkan sudah menjadi hak. Bahkan 

kemudian bantuan hukum sudah menjadi suatu gerakan sosial, kondisi 

tersebut terjadi tidak hanya di negara-negara maju akan tetapi juga 

terjadi di negara-negara berkembang. 

Dari segi konsep bantuan hukum mengalami pergeseran yaitu 

dari individu ke bantuan hukum yang sifatnya struktural. Dari istilah, 

juga bantuan hukum mengalami perkembangan yaitu dari istilah legal 

assistance menjadi legal aid. Istilah legal aid selalu dihubungkan dengan 

orang miskin yang tidak mampu membayar advokat, sementara legal 

assistance adalah pelayanan hukum dari masyarakat  advokat kepada 

masyarakat mampu dan tidak mampu. Untuk konteks Lembaga Bantuan 

Hukum (LBH) istilah yang tepat adalah legal aid karena memang kerja-

kerja LBH selalu dihubungkan dengan orang miskin secara ekonomi dan 

buta hukum.  
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Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, istilah bantuan hukum 

dikenal di dalam pasal  250 HIR (Het Herziene Inlands Reglement). 

Menurut pasal ini, advokat diminta bantuan hukumnya apabila ada 

permintaan dari orang yang dituduh serta diancam dengan hukuman 

mati. Dengan demikian pasal 250 HIR tidak mewajibkan advokat untuk 

memberikan bantuan hukum kepada orang yang dituduh atau diancam 

hukuman mati.  Pasal 250 HIR tersebut, juga lebih ditujukan kepada 

mereka yang bergolongan kewarganegaraan Eropa/Belanda, pasal ini 

sarat dengan warna unsur diskriminasi rasial.  

Selepas masa kolonialisme, beberapa ketentuan hukum positif 

mulai memperkenalkan istilah dan makna bantuan hukum seperti 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur bantuan hukum di 

dalam pasal 54 sampai dengan pasal 56. Undang-Undang (UU) Pokok-

Pokok Kekuasaan Kehakiman No.4 Tahun 2004 khususnya pasal 37 

sampai dengan pasal 39.   

Pasal 37 UU No.4 Tahun 1999 menjelaskan bahwa setiap orang 

yang bersangkut dengan perkara berhak memperoleh bantuan hukum, 

sementara pasal 38 menjelaskan tentang dalam perkara pidana seseorang 

tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak 

menghubungi dan meminta bantuan advokat. Pasal 39 malah 

mempertegas kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum 

dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan. 

Antara KUHAP dengan UU No. 4 Tahun 2004 tidak ada 

perbedaan yang mendasar dalam hal memberikan bantuan hukum. 

Namun UU ini lebih mempertegas peranan advokat untuk memberikan 

bantuan hukum. Undang-Undang No. 4 Tahun dan KUHAP tidak 

mengatur dan menjelaskan tentang bagaimana peranan 

negara/pemerintah untuk mendukung hak atas bantuan hukum tersebut. 
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Begitu juga dalam Undang-Undang Advokat. UU ini hanya menjelaskan 

tentang bantuan hukum dalam konteks profesi advokat, dan pengaturan 

teknis tentang bantuan hukum akan diatur dengan peraturan pemerintah 

(pp). 

Dari aspek konsep, bantuan hukum juga mengalami 

perkembangan seiring dengan kondisi social dan politik. Ada konsep 

bantuan hukum konvensial-tradisional dan konsep bantuan hukum 

konstitusional serta bantuan hukum struktural.  Konsep bantuan hukum 

konvensional adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada 

masyarakat miskin secara individual. Sifat bantuan hukum tradisional ini 

sangat pasif dan pendekatannya sangat formal legalistik. Pasif dalam arti 

menunggu klien atau masyarakat untuk mengadukan permasalahannya 

tanpa peduli atau responsif terhadap kondisi hukum, sementara legalistic 

formal dalam arti melihat permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat 

atau klien hanya dalam perspektif hukum saja.  

  

Konsep bantuan hukum konvensional-tradisional mendapatkan 

kritik dari para penganut paham konstitusionalisme, maka lahirlah 

konsep bantuan hukum konstitusional. Konsep bantuan hukum 

konstitusional lebih diilhami oleh pemikiran negara hukum (rule of law), 

yang unsur-unsurnya antara lain hukum dijadikan panglima (supreme of 

law) dan penghormatan hak azasi manusia. Rule of law mewarnai 

aktivitas-aktivitas bantuan hukum konstitusional, yang antara lain  

berupa (i) Penyadaran hak-hak masyarakat miskin sebagai subyek 

hukum; dan (ii) Penegakan dan pengembangan nilai-nilai HAM sebagai 

sendi utama tegaknya negara hukum. 

Konsep bantuan hukum konstitusional lebih progresif 

dibandingkan konsep bantuan hukum konvensional-tradisional. Ini 
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terlihat dari konsep bantuan konstitusional yang tidak hanya ditujukan 

kepada individu, akan tetapi juga ditujukan kepada anggota masyarkat 

secara kolektif. Dalam melakukan pembelaan terhadap klien, advokat 

tidak hanya menggunakan jalur litigasi saja, juga menggunakan 

pendekatan mediasi dan jalur politik. Konsep bantuan hukum 

konstitusional harus dipahami lahir seiring dengan munculnya 

pemerintahan orde baru, yang mana di awal pemerintahan orde baru 

mengkampanyekan supremasi hukum walaupun akhirnya gagal. 

Dalam perkembangannya, konsep bantuan hukum konstitusional 

mendapatkan kritik dari ilmuan sosial. Ilmuan sosial lebih melihat bahwa 

konsep bantuan hukum konstitusional belumlah menembus 

permasalahan dasar yang dihadapi masyarakat miskin di Indonesia. 

Bentuk bantuan hukum konstitusional hanyalah cara pandang kelas 

menengah di Indonesia seperti akademisi, advokat, atau mahasiswa  

terhadap permasalahan sosial di Indonesia.   

 

Setelah konsep bantuan hukum konstitusional, maka lahirlah 

konsep bantuan hukum struktural. Konsep bantuan hukum struktural erat 

kaitannya dengan kemiskinan struktural, ilmuwan sosial sering menyebut 

istilah kemiskinan struktural dengan “kemiskinan buatan” karena 

memang sengaja orang dibuat atau dilegalkan untuk menjadi miskin baik 

secara ekonomi, informasi maupun akses untuk berpartisipasi dalam 

setiap kebijakan pemerintah atau negara. 

Konsep bantuan hukum struktural lahir sebagai konsekwensi dari 

pemahaman kita terhadap hukum. Realitas yang kita hadapi adalah 

adalah produk dari proses-proses sosial yang terjadi di atas pola 

hubungan tertentu di antara infrastruktur masyarakat yang ada. Hukum 

sebenarnya merupakan superstruktur yang selalu berubah dan merupakan 
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hasil interaksi antar infrastruktur masyarakat.  Oleh karena itu,  selama 

pola hubungan antar infrastruktur menunjukan gejala yang timpang maka 

hal tersebut akan mempersulit terwujudnya hukum yang adil  

Dengan demikian aktivitas bantuan hukum merupakan rangkaian 

program melalui jalur hukum dan non-hukum  yang diarahkan bagi 

perubahan pada hubungan yang menjadi dasar kehidupan social menuju 

pola hubungan yang lebih sejajar. Dalam pembelaan masyarakat, konsep 

bantuan hukum struktural tidak hanya ditujukan terhadap kasus-kasus 

individual, akan tetapi juga diprioritaskan terhadap kasus-kasus kolektif. 

Pemberian bantuan hukum dapat dilihat dari sudut pandang 

subjektif dan objektif. Dari sudut pandang subjektif, bantuan hukum 

merupakan suatu upaya yang diberikan untuk melindungi kepentingan 

seseorang yang akan atau sedang beracara di muka pengadilan. Dari 

sudut pandang objektif, bantuan hukum berangkat dari tujuan atau 

maksud yang hendak dicapai demi terselenggaranya peradilan itu sendiri.  

Dapat disimpulkan bahwa penasehat hukum dalam memberikan 

bantuan hukum berfungsi melindungi hak-hak terdakwa dari 

kemungkinan penyalahgunaan hukum, fungsi ini tidak boleh 

disalahtafsirkan seakan-akan berfungsi sebagai penolong terdakwa atau 

tersangka lepas atau bebas dari segala tuntutan. Dalam menjalankan 

fungsinya, seorang penasehat hukum tetap harus memegang dan 

mengabdi kepada kebenaran dan nilai-nilai luhur profesi yang tercantum 

dalam etika profesinya. Seorang advokat wajib menjunjung tinggi 

keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi semua pihak yang 

terlibat sesuai dengan bidang dan tugasnya.  

Penyalahgunaan wewenang yang diberikan oleh hukum kepada 

penasehat hukum dalam menjalankan profesinya sebagai pemberi 

bantuan hukum, dapat menghambat tercapainya penegakan hukum. 
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Bambang Poernomo mengungkapkan bahwa kewenangan yang 

diberikan oleh hukum boleh jadi disalah gunakan, yang pada akhirnya 

tindakan penasehat seperti sikap para pelaksana penegak hukum (Vide 

Konsideran KUHAP). Ketika menjalankan kewenangan tugas sewenang-

wenang seperti pada masa HIR dahulu (Bambang Poernomo; 1988:135).  

Hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa selama menjalani proses 

pemeriksaan perkara pidana di pengadilan secara ringkas dapat diperinci 

sebagai berikut: 

1) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum : Pasal 54 KUHAP, 

Pasal 37 dan Pasal 38 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

2) Hak untuk tidak dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan 

pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah 

memperoleh kekuataan  hukum tetap: Pasal 8 UU No. 4 Tahun 

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

3) Hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya : Pasal 29 

UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

4) Hak untuk diadili disidang pengadilan yang terbuka untuk umum 

: Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

Pasal 64 KUHAP. 

5) Hak untuk mengusahkan dan mengajukan saksi atau keterangan 

yang menguntungkan bagi dirinya : Pasal 56 KUHAP. 

6) Hak untuk mengajukan Banding : Pasal 67 KUHAP atau Kasasi. 

7) Hak untuk memperoleh rehabilitasi : Pasal 97 KUHAP, ganti 

kerugian dan lain-lain. 
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Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. 

Sebagai negara yang berdasarkan hukum maka perlindungan atas hak 

asasi manusia menjadi salah satu kewajiban negara. Hak asasi 

merupakan hak dasar manusia secara kodrati, melekat dan tidak 

terpisahkan dari manusia. Hak asasi adalah hak yang harus dihormati dan 

ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan dan keadilan. Hak 

untuk mendapatkan bantuan hukum bagi seorang terdakwa dalam 

pemeriksaan di pengadilan, pada dasarnya adalah hak asasi di bidang 

politik yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum 

dan pemerintahan.  

Perlindungan hak asasi manusia secara umum dituangkan dalam 

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Adapun hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan 

perlindungan terhadap hak asasi terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) UU 

No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa 

: ”Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau 

perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan 

martabat kemanusiaannya”.  

Jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia tersebut 

diperlukan dalam rangka melindungi hak asasi warganegara dari 

kemungkinan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dimiliki 

oleh negara terhadap warganegaranya dan juga melidungi tiap individu 

dari pelanggaran hak yang dilakukan oleh individu lainnya. 

Hak-hak tersebut antara lain adalah hak untuk hidup, hak untuk 

tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak 

kebebasan beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui 

sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak 

dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia 

yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.  
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Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh 

keadilan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta 

diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai 

dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh 

hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan 

benar.  

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum adalah hak asasi 

manusia yang perlu dijamin dalam rangka pencapaian keadilan sosial, 

khususnya dalam bidang hukum. Seseorang yang tersangkut perkara 

pidana berhak untuk mendapatkan bantuan hukum sejak saat 

penangkapan dan atau penahanan sampai dengan putusan hakim dari 

seorang atau lebih dari penasehat hukum, hal tersebut dapat dilihat dalam 

Pasal 37 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman : Dalam 

perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan 

atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan Advokat. 

KUHAP secara tegas juga memberikan jaminan tentang hak 

bantuan hukum bagi terdakwa atau tersangka. Ketentuan ini harus 

dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan pada setiap 

proses pemeriksaan perkara pidana. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 54 

KUHAP : Guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak 

mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum 

selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata 

cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.  

Pemerintah bertanggungjawab untuk memenuhi hak asasi warga 

negara. Pengaturan mengenai tanggungjawab pemerintah bagi 

terpenuhinya hak asasi warganegara dimuat dalam Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal-pasal yang 

mengatur tentang tanggungjawab pemerintah tersebut antara lain :  
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Pasal 71 

Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, 

menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam 

undang-undang ini,  peraturan perundang-undangan lain dan hukum 

internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara 

Republik Indonesia. 

Pasal 72 

Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah sebagaimana diatur dalam 

Pasal 71 meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang 

hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan negara, 

dan bidang lain.  

 

Uraian pasal diatas menjelaskan bahwa perlindungan dan 

penegakan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab pemerintah. 

Sebagai pelaksanaan tanggungjawab tersebut, maka pemerintah harus 

berperan aktif dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan 

pemenuhan hak asasi manusia. Salah satunya implementasi dalam 

bidang hukum, yaitu adanya peraturan perundang-undangan untuk 

memberikan perlindungan hukum bagi warganegaranya.  

 

 

B. Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum bagi 

Terdakwa dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri 

Surakarta. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dalam pelaksanaan 

pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana 

di Pengadilan Negeri Surakarta, yang menjadi permasalahan sehingga 

menghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum justru datang dari 
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terdakwa itu sendiri, dimana terdakwa tidak mau didampingi oleh penasehat 

hukum karena hal-hal sebagai berikut: 

1. Kurangnya kesadaran tersangka atau terdakwa akan arti pentingnya 

keberadaan penasehat  hukum yang disebabkan ketidaktahuan mereka 

dan keinginan agar perkara yang dihadapi cepat selesai. 

2. Adanya anggapan atau rumor yang berkembang di masyarakat bahwa 

hadirnya seorang penasehat hukum akan menyulitkan dirinya sebagai 

seorang tertuduh di muka pengadilan, karena berpendapat bahwa yang 

mengetahui masalahnya adalah dirinya sendiri, apalagi kalau penasehat 

hukum tersebut berasal dari pemerintah (ditunjuk oleh pengadilan), 

disamping menyulitkan juga merasa martabat dirinya akan jatuh. 

Dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan 

sebaiknya terdakwa memang didampingi oleh seorang Penasehat Hukum. 

Tanpa adanya pendampingan Penasehat Hukum, terdakwa yang awam 

hukum memiliki posisi yang lemah. Bagi terdakwa yang tidak mampu 

sekalipun, seharusnya tetap mengunakan haknya mendapat bantuan hukum 

secara cuma-cuma dari Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh pengadilan, 

karena kebanyakan terdakwa yang menjalani proses pemeriksaan perkara 

pidana di Pengadilan adalah orang-orang yang awam terhadap hukum maka 

dari itu kehadiran seorang Penasehat Hukum untuk mendampingi terdakwa 

sangat berguna untuk melindungi hak-hak terdakwa agar jangan sampai hak-

hak terdakwa dilanggar selama proses pemeriksaan berlangsung. 

 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka 

penulis mengambil simpulan sebagai berikut: 

1. Pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri Surakarta terdiri 

dari pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (peodeo) dan 

pemberian bantuan hukum tidak secara cuma-cuma. Pemberian 

bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu yang terkena 

perkara khususnya pidana maka Pengadilan Negeri wajib 

menyediakan seorang penasehat hukum sebagai pembelanya apabila 

tidak mampu akan dibiayai oleh pemerintah. Atas tunjukan 

pengadilan tersebut, Penasehat Hukum melakukan pembelaan secara 

cuma-cuma dalam pengertian tidak memungut apapun dari tersangka  

atau terdakwa. Atas jasa yang diberikan, Penasehat Hukum 

memperoleh imbalan dari negara yang dibayarkan melalui bendahara 

pengadilan. Besarnya imbalan berdasarkan perkara yang ditangani 

atau perkasus. Pemberian bantuan hukum tidak secara cuma-cuma 

bagi terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan 

Negeri Surakarta dilakukan oleh seorang Penasehat Hukum secara 

profesional dengan memberikan kontraprestasi berupa honorarium. 

Bahwa seluruh rangkaian kegiatan Penasehat Hukum dalam memberi 

bantuan hukum kepada pihak tersangka atau terdakwa tersebut 

bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kebenaran dan pengakuan 

hak asasi manusia berdasarkan peraturan perundang undangan yang 

berlaku. 

2. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam 

pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Surakarta yang 

menjadi permasalahan sehingga menghambat pelaksanaan pemberian 

bantuan hukum justru datang dari terdakwa itu sendiri, yaitu 

kurangnya kesadaran tersangka akan arti pentingnya keberadaan 

pembela atau penasehat hukum disebabkan karena ketidaktahuan 
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mereka dan keinginan agar cepat selesai perkara yang dihadapi serta 

adanya anggapan atau rumor yang berkembang di masyarakat bahwa 

hadirnya seorang penasehat hukum akan menyulitkan dirinya sebagai 

seoang tertuduh di muka pengadilan, karena berpendapat bahwa yang 

mengetahui masalahnya adalah dirinya sendiri, apalagi kalau 

penasehat hukum tersebut berasal dari pemerintah (ditunjuk oleh 

pengadilan), disamping menyulitkan juga merasa martabat dirinya 

akan jatuh. 

 

B. Saran-saran 

Dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan pemberian bantuan 

hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan 

Negeri Surakarta, penulis memberikan saran saran sebagai berikut: 

1. Terhadap Penasehat Hukum yang memberikan bantuan hukum 

supaya berpegang kepada pada kode etik profesinya untuk menjaga 

peran dan fungsi profesi, yaitu membela peraturan hukum jangan 

sampai peraturan hukum tersebut salah atau tidak adil diterapkan 

terhadap suatu perkara pidana. 

2. Sebaiknya bantuan hukum diatur dalam undang-undang tersendiri 

mengingat perannya cukup besar untuk melindungi kepentingan 

hukum itu sendiri maupun perannya dalam melindungi hak-hak asasi 

manusia. 

3. Meningkatkan anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin, 

sehingga penasehat hukum bisa memperjuangkan hak-hak kliennya 

secara penuh. 
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