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KATA PEXAITTAH

Tahap-tahap perkuliahan ya-nj telah say a tempuh di 
Fakultas Hulruin Universitas Airlan^^a nen^antarkan diri sa- 
ya sehin^ga sampai pad a tahap penulisan scrips i ini#

Dal am skripsi ini ditelaah k ait an antara ha!: ac°si 
mpuiisia den^an pr ale tele bantuan hulao di Indonesia. Den^an- 
tema tersebut diharapkan tulisan ini bis a nenanpalckan pola 
dan prospek bantuan hulam dalam newujjudkan hak asasi mcnu- 
sia di negara kesatuan Hepublik Indonesia,

Sebagai mahasiswa. yan^ mendapat kesenpaton menpe - 
roleh pendidikan di perguruan tin~£i den~an berba,jai be ban 
dan keharusannya, asiat patutlah untuk men^edepankan puji 
syukur ke hadirat Tuhan Yang Mahaesa, Rasa s an sat hormat 
tertujukan kepada para bapak dan ibu dosen Fakultas Hulam 
Universitas Airlansja yan^ tel ah mencurahkan jerih pay ah 
dan amal iliniah beliau-beliau sehin~ *a sryapun dapat ne~e-\ 
til: hileiahnya*

Perasasm. san~at horaa/fc dan terina kasih saya san- 
paikan ke hadapan bapaic Profesor Abdoel Gani, S*H. 
dan brpak: Phillipus T.Tandiri Hadjon, S.H. yan^ telah men- 
bimbin^ saya sehing~a tersusun dan tenvujudlah skripsi 
ini,

Akhirnya kepada segenap pinpinan Fakultas Hukum 
Universitas Airlan^ga dan kepada sees nap pi hale yan" telah

iii

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi HAK ASASI MANUSIA DALAM PRAKTEK BANTUAN HUKUM DI INDONESIA BAGUS WULYOADI



mengulurkan sumbangsih untuk penulisan ini, tiada lain te- 
rima kasih yang tak terhingga jualah adanya.

Surabaya, Maret 1981 
Penulis

M ! I.. X 
PEEP STAKAAN 

"UNIVERSITAS AIRLANGGA" 
S U R A B A Y A
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P E N D A H U L U A N

1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusannya
Serentak dengan diproklamirkannya Kemerdekaan Bang- 

3a Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 maka lahirlah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat. Seba- 
gai negara yang konstitusional telah ditetapkan suatu un- 
dang-undang Dasar (UUD 1945) sebagai landasan pengisian 
kemerdekaannya.

Pengisian kemerdekaan suatu negara adalah merupa- 
kan pekerjaan besar yang berupa pembenahan di segala bi- 
dang di antaranya adalah bidang hukum. Dengan kalimat pen- 
dek bisa dikatakan bahwa pembenahan tersebut adalah untuk 
"mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya".

Bertolafc dari pengisian kemerdekaan, akandibahas
i

pemikiran tentang hak asasi manusia terutama di Indonesia * .

dan permasalahan mengenai usaha perwujudannya di dalam 
era pembangunan simultan negara Republik Indonesia.\

Sel&njutnya akan diungkapkan sebuah analisa dalam 
konteks pemikiran di atas, dengan pokok masalah: HAK 
A3A3I MaNUSIA DALAM PRAKTEK BANTUAN HUKUM DI INDONESIA.

<■

2. Pen.jelaaan Judul
Dengan judul di atas akan dibentangkan pengertian 

dan asas-asas hak asasi manusia.
1
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Hak asasi manusia sangat erat hubungannya dengan 
bantuan hukum baik mengenai konsepsinya maupun sejarah 
perkembangannya, Bantuan hukum merupakan salah satu upaya 
agar harkat dan martabat manusia memperoleh penghormatan 
yang wajar baik dari sesama manusia maupun dari negara. 
Mengenai bantuan hukum struktural itu sendiri gagasannya 
sedang dikembangkan yang nampaknya aengarah kepada suatu 
perluasan ruang lingkup kerja bantuan hukum konvensional.

3* Alasan Pemilihan Judul
Sebagaimana diungkapkan di atas, hak asasi manusia 

dan bantuan hukum peranannya sangat besar dalam arti meng- 
isi kemerdekaan.

Tiĉ ak lepas dari permasalahan di atas, diperlukan 
juga pemerataan keadilan dengan menegakkan prinsip kema- 
nusihan yang adil dan beradab. Dalam rangkaian -pemikiran 
inilah diperlukan perhatian terhadap hak asasi manusia 
dalam kaitannya dengan bantuan hukum.

Pengalaman kerja saya di Biro Bantuan Hukum Fakul
tas Hukum Universitas Airlangga maupun di Lembaga Bantuan 
Hukum Surabaya, merupakan latar belakang perhatian saya 
untuk membentangkan persoalan yang bersangkut paut dengan 
judul skripsi ini,

4* Tujuan Penulisan
Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan
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bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechts- 
staat), Di dalam negara hukum, hak asasi manusia mendapat- 
kan penghormatan yang layak. Di sini hendak ditelaah, apa- 
kah kemajuan yang telah dicapai dalam merealisir ketentu- 
an itu; dari sekian banyak usaha yang dilakukan apakah 
bantuan hukum mempunyai prospek untuk menyumbangkan peran- 
annya.

5. Metodologi
Penulisan ini memakai metode deduksi evaluatip. 

Penguraiannya didasarkan atas berbagai pemikiran umum 
yang ditelaah secara evaluatip* Di sajnping menggunakan 
pendekatan yuridis juga diterapkan multi disipliner ap
proach agar lebih memahami persoalannya. Data diperoleh 
dari literatur mengenai pendapat para sarjana hukum baik 
di kalangan praktisi maupun teoritisi. Disertakan juga 
berbagai hasil observasi dari beberapa badan bantuan hu
kum yang antara lain: Biro Bantuan Hukum Unair, Lembaga 
Bantuan Hukum Surabaya, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan 
sebagainya. Data yang didapat dari bahan bacaan maupun 
dari hasil observasi dikompilasi, dianalisa dan pada 
akhimya disusun secara sistematis.

6. Sistematika
Diawali dengan pendahuluan, kemudian ditinjau 

pengertian hak asasi manusia, perkembangannya di Indonesia.

3
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Mengenai bantuan hukum, dibahas dalam bab II, meliputi 
asas, sejarah perkembangan dan pelaksanaannya di Indone
sia. Gagasan “bantuan hukum struktural" dibahas dalam bab
III. Pemaparan data serta analisanya terpakai sebagai ba- 
han menarik kesimpulan yang terletak di bab IV.
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BAB I 
HAK ASASI MANUSIA

1. Pengertian Hak Asasi Manusia
Pada saat kelahiran manusia bahkan sejak dalam kan- 

dungan ibu telah melekat haknya yang bersifat kodrati.
Hak asasi manusia yang melekat pada hakikat hidup manusia 
seharusnya dijamin eksistensinya - secara sadar - dalam 
budaya manusia - dengan begitu setiap orang akan mendapat- 
kan hak-haknya baik di bidang moral maupun materiil dalam 
kehidupannya. Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyata- 
kan dalam pasal 2 , bahwa "anak yang ada dalam kandungan 
dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana kepentingan 
anak itu menghendakinya". Ketentuan dalam sistem hukum la
in menyebutkan, bahwa "seorang isteri baru boleh kawin de
ngan lelaki lain apabila telah lampau masa iddahnya"* Hal 
ini berarti bahwa janin yang ada dalam kandungan si ibu 
telah dilekati hak, Dari sini timbul berbagai ketentuan 
hukum, antara lain: hukum orang dan keluarga, hukum waris 
dan sebagainya,

Keberadaan ummat manusia dapat dilihat secara in
dividu, sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga ne
gara, Pada dasarnya seorang manusia sebagai individu da
pat berbuat sekehendaknya, tidak ada yang membatasi ruang 
geraknya. Pembatasan ruang gerak individu itu baru timbul

5
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M l  Lis'

dalam pergaulan masyarakat. Seorang Robinson Croosou tidak 
memasalahkan hak asasinya. Pada hakikatnya persoalan me
ngenai *hak asasi manusia itu adalah berkisar pada hubungan 
antara individu dan masyarakat.^" Apabila individu tersebut 
berada di tengah-tengah masyarakat barulah ada masalah hak 
asasi manusia.

Sebagai anggota masyarakat sadar atau tidak seseo- 
rang pasti terkena pembatasan untuk tidak berbuat semena- 
mena. Hubungan antara sesama manusia akan member! pemba
tasan bagi diri masing-masing untuk tidak mengganggu hak 
orang lain atau menyalahgunakan haknya sendiri sehingga 
mungkin dapat mengganggu hak orang lain. Hal yang memba- 
tasi kehendak bebas itu pada mulanya dikenal orang berupa 
"kaidah moral" atau "mores". Dalam suatu masyarakat ter- 
tentu mores tersebut lebih bersifat kaidah kebiasaan se- 
tempat atau "folkways". Mores dan folkways pada asasnya 
adalah merupakan kaidah yang tidak sengaja dibuat tetapi 
hal itu ada berdasarkan kebiasaan umum yang dirasa patut. 
Namun dalam masyarakat yang sangat besar dan kompleks ti- 
daklah cukup hanya diatur dengan mores dan folkways. Da
lam proses perkembangan budaya manusia mengenai sesuatu 
bentuk organisasi untuk menyelenggarakan kepentingan umum. 
Kepentingan umum tersebut tidak bisa diselenggarakan sen- 
diri-sendiri secara terlepas oleh masing-masing warga ma
syarakat karena sangat kompleks sehingga perlu dibentuk 
suatu badan pengurus. Hal inilah yang kemudian oleh
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J.J. Rousseau disebut "kontrak sosial" (1712-1748). Warga 
masyarakat yang banyak ragam dan besar jumlahnya bersepa- 
kat untuk menyerahkan sebahagian urusannya kepada bebera- 
pa orang di antara sesamanya. Orang-orang yang mendapat 
penyerahan urusan itulah yang disebut wakil-wakil rakyat 
dan bertugas menentukan kebijakan untuk mengatur terse- 
lenggaranya kepentingan bersama. 01 eh karenanya diperlu- 
kan adanya pejabat pelaksana atau penyeleggara kepenting
an umum tersebut. Penyelenggaraan kepentingan umum berda- 
sarkan kontrok sosial itu memerlukan suatu aturan atau pe- 
doman pelaksanaan yang nyata dan pasti, sehingga pada 
akhirnya dikenallah istilah negara dan hukum.

Kebangkitan bangsq-bangsa di dunia menimbulkan ne
gara kebangsaan yang pada umumnya bertujuan mencapai kese- 
Jahteraan bersama, Ontuk mencapainya diperlukan keadaan 
yang tertib dan berkeadilan di dalam segala segi kehidupan 
masyarakat. Di sinilah hukum dituntut untuk berperan seca
ra aktip. Koentjoro Poerbopranoto berpendapat, bahwa "soal 
hak asasi manusia itu adalah suatu persoalan dalam ilmu
hukum dan pengetahuan masyarakat yang belum menemui peru-

2musannya yang terakhir".
Jelaslah bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar 

manusia yang berupa hak bawaan sejak proses kelahirannya 
di dunia yang harus dilindungi agar tidak dilanggar oleh 
sesama manusia. Sebagai titik tolak pembahaa an maka dalam 
tulisan ini pengertian hak asasi manusia adalah hak - un-
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tuk berbuat serta diperlakukan layak sebagai manusia - 
yang melekat pada diri setiap manusia dalam kehidupannya 
yang harus mendapatkan penghormatan atau jaminan yuridis.

2. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia
Keberadaban manusia dalam suatu kehidupan bemega- 

ra tidak bisa lepas dengan proses sejarah budaya manusia 
yang amat panjang, Peradaban kuno di Babylonia, Me sir dan 
Assyria menampakkan kekejaman di luar batas kemanusiaan. 
Pencampuradukan bangsa-bangsa taklukan dan pemusnahan ter- 
hadap mereka untuk selama-lamanya^ adalah merupakan trage- 
di sejarah peradaban yang - tidak layak - tertulis dalam 
sejarah ummat manusia*

Sejarah juga mencatat dan mengenai raja-raja yang 
baik budi misalnya Raja Babylonia Chammurabi (1800 SM). 
Raja yang baik tersebut mempersatukan Babylonia dengan ke- 
kuatan yang .dilandaskan’ pada semacam undang-undang,

Socrates, Plato dan Aristoteles dengan kekuatan pe- 
nalarannya berhasil mengerahkan rakyat untuk menyadari ke- 
dudukannya sebagai warga negara. Diajarkannya bahwa hanya 
mereka yang turut ambil bagian dalam pemerintahan itulah 
yang dianggap sebagai warga negara. Sedangkan negara di- 
adakan untuk mencapai kehidupan yang baik bagi seluruh 
warganya sehingga urusan negara diputuskan bersama pula* 
Berkat ajarau filosof-filosof inilah yang kemudian menim- 
bulkan krisis dalam “Polis" (negara kota) di Yunani, Polis
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itu semula dibentuk untuk menyelenggarakan kepentingan 
bersama sehingga tercapai kehidupan yang baik bagi seluruh 
warganya. Dengan sistem demokrasi langsung yang antik di- 
selenggarakanlah kepentingan bersama itu, Naaun kemudian 
sifat Polis yang mutlak menimbulkan masalah. Satu sifat 
khas dari Polis-Polis Yunani yang perlu dicatat ialah si- 
fatnya yang mutlak "total" ia bersifat mutlak totaliter, 
Totaliter dalam arti bahwa tidak dikenal pemisahan antara 
negara dan masyarakat, Jadi Polis itu sekaligus negara dan 
masyarakat, sehingga sesungguhnya merupakan negara masya
rakat atau society state.^ Dengan lebur dan jumbuhnya ma
syarakat ke dalam negara maka kebebasan individu tidak 
tampak berarti dalam negara yang totaliter tersebut. De- 
ngan perkataan lain dalam negara totaliter tentu tidak 
ada penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Mengenai 
krisis yang terjadi di Athena berakhir dengan kehancuran 
kota itu. Kekejaman-kekejaman yang tidak dapat teratasi 
karena adanya tirani berakibat sangat fatal. Socrates sen- 
diri dituduh merusak pemuda-pemuda dengan kecendekiaannya 
akhirnya ia dihukum dan dipaksa minum racun. Hal itu ter- 
jadi pada tahun 399 sebelum Masehi.

Pada tahun 622 Masehi di Madinah berdirilah negara 
kota (city state) di jaman Nabi Muhammad SAW, Konstitusi 
negara Madinah tersebut menjamin kebebasan para penduduk 
untuk menganut agamanya masing-masing tanpa gangguan dari 
salah satu pihak terhadap pihak lain. Prinsip persamaan
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di hadapan hukum (equality before the law) juga dij'yiin
di dalaranya. Perabebasan budak dengan tebusan, perkar/inan
dun aebagainya, merupakan real is as i jaminan dal urn konnti-
tusi tersebut, Sehubungan dengan hal ini M, Tahir A~.h vry
aongatakan bahwa:

Negara Ladinah di zaman Rosulluloh itu telah men^itur 
sedemikian rupa hubungan antara penguasa/pemerint *h 
dan warga negara/penduduknya. llak-hak penduduk dijamin 
sepenuhnya, sehingga tidak mungkin terjadi pelanr'“aran 
hak-hak penduduk oleh pen^tsa baik hak itu yan^ ber- 
talian dengan keselamatan aan kearaanan fisik (jc-ĵ jii) 
dan jiwa penduduk maupun terhadap harta benda/ke^ya- 
an mereka . , , Prinsip ke^dilan, persamaan dun 
syawarah merupakan prinuLp-prinoip utama nê '-ra Itu, 
3ehingga setiap penduduk a pa ̂  " pangkatnya rend ih 
atau tin^i, kaya atau miakin, muslim atau bukan, raem- 
peroleh perlakuan yang samu dalam hukum (kecuali hu
kum keluarga) . . * Alanuaia ketika itu tidak pemuh 
:itemisahkan kehidupan agama dari kohidupan maoyur X b/ 
negara, Antara agama dan no^ara senantiasa terdapat 
kaitan yin,̂  tidik dapat dipiJihkan,5

Dalum abad-abad berikutnya torjadi semac i/n pr?rMe
lakan antara pendukung monarkhi abuolut di satu pihak de
ngan penentangnya di pihak lain. Thomag Hobbes yang hidup 
dalam tahun 1588-1679, berpendapat bahwa "di dalam negara 
pada saat dia hidup, kemerdekaan kehendak adalah barang
yang mustahil adanya, naluri untuk raempertahankan dirilah

£
yang membimbing seseorang dengan kakasnya". Karena pen- 
iapatnya itulah maka dalam jamannya orang menganggap b^i- 
vm aj^ran Thomas Hobbes semata-mata sebagai suatu pembul^- 
an untuk suatu pemerintahan absolut dalam bentuknya yang 
aesangat-sangatnya.

Charles Secondat Baron de Labrede et de Montesquieu 
dan Jean Jaques Rousseau adalah dapat disebut pejoang hak

10
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asasi manusia dalam ilmu hukum. Mereka hidup di abad XVII- 
XVIII. Montesquieu terkenal dengan trias politicanya yang 
merencanakan pemisahan kekuasaan negara dalam tiga macan 
kekuasaan, yaitu; kekuasaan legislatip; kekuasaan ekseku- 
tip dan kekuasaan yudiciil. Sedangkan J.J. Rousseau asne- 
lorkan buah pikiran (reasoning) yang sangat berpengaruh 
dalam teorinya yang terkenal bernama "kontrak sosial". 
Berkat pengaruh pemikiran para ahli tersebut kemudian me- 
nimbulkan bentuk negara monarkhi konstitusional.

Sebagai buah usaha para pejoang hak asasi manusia 
yang banyak dipengaruhi oleh para pemikir besar itu, ada
lah di antaranya berupa piagam-piagam tentang hak asasi 
manusia. Piagam-piagam yang patut dicatat adalah Magna 
Charta ditandatangani di Inggris pada tahun 1215 oleh Raja 
John Lackland. Piagam tersebut memuat perlindungan - ter- 
batas - bagi bangsawan dan gereja. Kemudian ditandatangani 
Petition of Rights pada tahun 1628 oleh Raja Charles I. Di 
sini raja berhadapan dengan parlemen yang terdiri atas 
utusan rakyat (The House of Commons). Perkembangan beri- 
kutnya adalah ditandatanganinya Habeas Corpus Act pada ta
hun 1679 dan Bill of Right, tahun 1689 antara Raja Willem 
III dengan parlemen sebagai hasil Glorius Revolution yang 
dilengkapi dengan Act of Settlement pada tahun 1701.

Perjoangan hak asasi manusia di Amerika Serikat 
menghasilkan Virginia Bill of Rights dan Declaration of 
Independence pada tanggal 4 Juli tahun 1776 yang mendasari

11
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Konstituai Amerika Serikat tahun 1787. Perancis telah ber- 
joang lebih dulu daripada Amerika Serikat. Piagam yang 
berhasil dicetuskan adalah La Declaration Des Droits De 
L'homme Et Du Citoyen pada tanggal 26 Agustua 1798. Sete
lah perang dunia II akibat fasisme Jerman, Italia dan Je- 
pang yang berhadapan dengan Amerika Serikat dan sekutunya 
maka lahirlah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB berha
sil mencetuskan sebuah piagam yang bersifat umum yang ter- 
ke-nal dengan nama Universal Declaration of Human Rights 
dinyatakan di Paris pada tanggal 10 Desember 1948. Piagam- 
piagam tersebut di atas merupakan "gema" dari usaha para 
pemikir besar tentang negara dan hukum. Para pemikir ter
sebut pada abad XVIII, dikenal orang beraliran liberal me- 
reka mempunyai pandangan yang rendah terhadap negara.
Negara dianggap sebagai suatu yang buruk yang terpaksa di- 
terima adanya. Negara dipandang sebagai organisasi yang 
menjamin keamanan dan ketertiban para warganya dan diisti-

7lahkan dengan "penjaga malam". Berbeda dengan negara ma
syarakat pada jaman Yunani kuno yang totaliter, negara pen
jaga malam sama sekali dilarang mencampuri urusan individu 
para warganya.

Sejak jaman Socrates, Plato, Ariatoteles sampai 
Montesquieu dan J.J. Rousaeau telah memprediksikan adanya 
suatu kekuasaan yang terorganiair, di bumi ini. Kekuasaan 
itu dimaksudkan bukan pada tangan satu orang yang menghen- 
daki ketundukan buta. Ramalan ilmiah dari para pemikir
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negara dan hukum tersebut keaiudian terjelma dalam wujud 
kekuasaan negara kebangsaan yang konstitusional. Kekuasaan 
negara-negara yang mapan itu ternyata berkembang terus me- 
lampaui prediksi di atas, Negarapun berub^h peran dari 
"penjaga malam" menjadi t!negara kese jahteraan". Negara- 
negara di abad modern pada dewasa ini tidak bisa mengelak- 
kan tugas positipnya yaitu untuk mensejahterakan seluruh 
warganya, Sadar akan tanggung jawab untuk mencapai kese- 
jahteraan bersama itu maka interdepedensi antar negara tak 
dapat dihindari. Amerika Serikat, Perancis dan Uni Soviet, 
sepakat mengenai peranan negara yang makin menonjol untuk 
mengelola bumi dan energinya, dalam rangka mewujudkan ga
gas an negara kesejahteraan itu mampu menyampingkan perbe- 
daan politik ideologis. Misalnyat penjelajahan ruang ang- 
kasa menampakkan persaingan yang harmonis antara dua keku-

o
atan besar Amerika Serikat dan Uni Soviet di bumi ini.
Namun interdependensi antara masing-masing negara tidak
selalu berjalan lancar. Penyimpangannya akan tetap menim-
bulkan ketegangan yang menghendaki "detente11 apabila tidak
memilih peperangan untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini
Yusuf Wanandi berpendapat:

. . , dalam dasarwarsa 1980 an, usaha utama di bidang 
hubungan intemasional adalah untuk mencegah terjadi- 
nya krisis, Sebab krisis lokal cenderung berkembang 
menjadi pertikaian global, dan pemecahannya akan men
jadi sulit karena konstelasi kekuatan baru di dunia 
dewasa ini.9

Satu hal yang tidak usah diragukan adalah peranan 
negara yang makin besar dan aktip. Menurut G.M. Carter dan
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J.H. Herz menyatakan bahwa peranan negara itu pada pokoknya 
adalah sebagai berikut:

Peranan negara untuk mewujudkan hajad hidup para varga- 
nya itu akan berakibat meningkatnya jumlah pegawai ne- 
gerl dan kekuasaan terutama ekonomi akan terpusatkan 
pada satu penguasa tertentu dengan stabilitaa dan keoan- 
tapan yang selalu ditingkatkan, Hal ini juga didorong 
oleh terlalu kompleksnya tugas negara, Banyak urusan 
pribadi para warga negara yang menjadi tanggung jawab 
negara* Dengan demikian betapa sulit dan rumitnya pe- 
ngendalian terhadap segi teknis pelaksanaan prograa pe- 
merintahan yang sangat luas itu^^

Selanjutnya beliau berpendapat:
Menghadapi tantangan semacam itu pemegang kekuasaan 
agak cenderung memakai cara yang totaliter daripada 
yang demokratis, hanya demi kecepatan kerja dan effisi- 
ensi. letapi bagaimanapun negara-negara demokrasi yang 
telah maju temyata lebih unggul daripada diktator apa- 
pun juga. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa hal itu 
terjadi karena faktor sumfcer alam yang cukup, keaktipan 
para warganya serta kesungguhannya.H

Dari fakta yang ada di dalam masalah negara dan hu
kum di manapun tetap ada krisis. Krisis yang bersifat kla- 
sik tersebut mengundang jawaban dari para ileiawan dan pe- 
Joang hak asasi manusia* Itu pula sebabnya maka sejak tahun 
1948 sampai pada saat ini tiap-tiap tanggal 10 Desember, 
selalu diperingati oleh orang di seluruh dunla sebagai hari 
hak asasi manusia*

Upaya untuk melegitimasikan piagam PBB terus diusa- 
hakan* Baru 18 tahun kemudian yaitu pada tahun 1966, sidang 
umum PBB oenyetujui secara aklamasi perjanjian (covenant) 
tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights). Di samping itu juga 
disetujui mengenai perjanjian tentang hak-hak sipil dan po- 
litik (Covenant on Civil and Political Rights)* Perjanjian
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pertama telah mempunyai faktor detterent (mengikat secara 
yuridis) sejak berlakunya yaitu pada tahun 1976. Sedangkan 
perjanjian kedua masih menunggu terpenuhinya ratifikasi le- 
bih lanjut.*^

3. Hak Aaasi Manusia di Indonesia
Dengan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada 

tanggal 17 Agustus 1945, maka lahirlah negara Indonesia. 
Sehari berikutnya disahkan undang-undang dasar negara Indo
nesia yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-TJndang Dasar 
1945.

Kelahiran negara Republik Indonesia dalam era budaya 
modern, maka dipakailah tujuan yang umum dianut di kalangan 
negara-negara aodern yaitu untuk mencapai kesejahteraan ber
sama. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terurai- 
kan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Di dalam Pembukaan Undang^Undang Dasar 1945 juga ter- 
cantum Pancasila yang berfungsi sebagai dasar negara dan 
sebagai falsafah bangsa Indonesia.

Dengan Ketetapan MPR No. II/KP'R/IQ , ditetapkan Pedo- 
man Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang tserupa- 
kan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasya- 
rakat dan bernegaxa bagi setiap warga negara Indonesia, se- 
tiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan
dan lembaga kemasyarakatan, balk di pusat maupun di daerah

13dan dilaksanakan 6ecara bulat dan utuh.
Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dijumpai
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ketentuan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan 
atas hukum, Demi tegaknya hukum (rule of law) dan agar hu
kum ber jalan beriringan dengan kekuasaan maka dijaminiah 
hak asasi manusia Indonesia, Jaminan yuridis itu tidak ter- 
muat dalam satu piagam tersendiri tetapi tersebar dalam 
struktur perundang-undangan yang berlaku di negara hukum 
Indonesia*

Hak asasi manusia dalam art! umum tampak dalam ber- 
bagai piagam hak asasi manusia dengan latar belakang pence- 
tusannya* Di antara piagam hak asasi manusia adalah Univer
sal Declaration of Human Rights* Pada akhir tahun 1966 ang- 
gota-anggota PBB juga Indonesia telah meratifikasi covenant 
tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya*

Berpegang pada tata urutan perundang-undangan di In
donesia (ketetapan MPR No, XX/MPR/66) dapatlah diketahui 
becara sepintas sampai sejauh mana perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia mencerminkan jaminan hak asasi manusia 
Sebenarnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu sendiri me- 
rupakan titik kulminasi yang merupakan tonggak keberhasilan 
perjoangan hak asasi manusia di Indonesia, Undang-Undang 
Dasar 1945 menyatakan dalam Pembukaan dan Batang Tubuhnya 
antara lain alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar 
1945 mengatakan bahwa "Sesungguhnya kemerdekaan adalah hak 
segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas 
dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikema- 
nusiaan dan perikeadilan1*. Kalimat tersebut mengandung per- 
nyataan bahwa kemerdekaan adalah sebuah hak (Right to be
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Free).
Pada alinea kedua dan ketiga terkandung pernyataan 

sikap bangsa Indonesia dalam menanggapi dan menghormati ke
merdekaan dan hak asasi manusia baik secara moral maupun 
secara yuridis,

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 
secara padat mencakup segala aspek hak asasi manusia, yaitu 
hak-hak politik dan sipil juga hak-hak sosial, ekonomi dan 
budaya,

Di samping menuju kepada pencapaian kesejahteraan 
bangsa Indonesia, juga membuka diri ke dalam kancah perga- 
ulan bangsa-bangsa yang beradab. Dengan landasan Pancasila 
yang mantap, bangsa dan negara Indonesia meyakini posisinya 
di bidang kebudayaan manusia dan pergaulan bangsa-bangsa di 
dunia,

Undang-Undang Dasar 1945 disahkan mendahului piagam 
hak asasi manusia yang dicetuskan oleh PBB 1948. Hak-hak 
asasi manusia yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 
1945 secara prinsipiil tidak berbeda dengan hak asasi manu
sia yang dicetuskan oleh PBB. Hak asasi manusia yang tersu- 
rat maupun yang tersirat dalam Pembukaan dan Batang Tubuh 
Undang-Undang Dasar 1945 adalah di dalam pasal I ayat 2 Un- 
dang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "Kedaulatan adalah 
ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR)M. Pasal tersebut merupakan 
pancaran hak asasi manusia yang terkandung dalam sila keem- 
pat Pancasila, Dasar "kerakyatan" atau Gouvernement Pour
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M  J L1 5. 
PEKPISTAKAAN 

•UNTVFRSITAS AIRLANGGA" 
— S U R A B A  Y A

et Partous (Perancis), menurut DJojodigoeno mengandung arti 
khas Indonesia yang disebut dengan istllah "Kaula ngiras 
Sang Noto". Di samping sebagai "rakyat" Indonesia, sekali- 
gus juga sebagai "penguasa" Hegara Kesatuan Republik Indo
nesia.^^ Atau menurut Soepomo dlsebut sebagai "kesatuan an
tara Kawula Gusti”, . . . makrokosmos dan mikrokosmos. Ke-

15eatuan rakyat dan pemimpin". '
Kedaulatan rakyat tersebut dilaksanakan tidak secara 

langsung oleh rakyat tetapi melalui perwakilan (DPR-MPR). 
Sebagai penjelmaan seluruh rakyat, MPR berkuasa menentukan 
pokok-pokok kebijakan yang berupa ketetapan-ketetapan maje- 
lis. Pelaksanaan kebijakan aecara operasional dilaksanakan 
oleh DPR dan Presiden. Selanjutnya dalam Undang-Undang Da
sar 1945 tampak tersurat berbagai rumusan hak-hak asasi an
tara lain dalam pasal-pasal 21 ayat 1, 27 ayat 1 dan 2, 28, 
29 ayat 2, 30, 31 ayat 1 dan 33 ayat 3.

Sejumlah pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang disebut 
di atas kemudian dijabarkan - secara materiil - ke dalam 
perundang-undangan yang menurut tata urutannya berderajat 
lebih rendah. Penjabaran itu tertampung dalam ketetapan MPR 
undang-undang, peraturan pemerintah serta berbagai kebijak- 
an pemerintah lainnya.

Hak asasi manusia di Indonesia tidak diperinci di 
dalam suatu piagam tersendiri. Alasan umum yang mendasari 
hal ini adalah karena Undang-Undang Dasar 1945 diundangkan 
lebih dahulu daripada Universal Declaration of Human Rights 
Walaupun tidak memerinci hak asasi manusia secara panjang
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20
lebar, namun secara prinsip negara Indonesia telah meneriraa 
hak asasi manusia tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut 
Asvab Kahasin melihatnya dari riwayat penyusunan Undang-Un- 
darvg Dasar 1945 ada dua teori ten tang model sistem pemerin- 
tahaa yang sedikit banyak menyebabkan tak diperincinya hak 
asasi munusia di Indonesia. Adapun dua teori tersebut ada
lah:

Pertama, teori tentang negara "integralis" dari Soepomo 
yang menyebutkan bahwa dalam Negara yang integralis ini 
Beluruh makhluk saling aeopengaruhl dan saling berkait- 
an tidak ada pertentangan antara Negara dan individu 
karena pada pokoknya tidak ada dualisme Negara dan indi
vidu. Kedua, adalah model "sintetis" antara demokrasi 
liberal dan demokrasi rakyat, yang diutarakan oleh Soe- 
karno dan. Mohammad Hatta. Model ini menitikberatkan ke- 
bersamaan, integrasi dan kesetiakawanan.l®

Lebih jauh Aswab Mahasln oengutarakan; " . . ♦ konstitusi-
onalisae kita tidak memiliki kecurigaan terhadap kemungkin-
an penyalahgunaan kekuasaan. Konstitusionalisme kita pada

17dasamya berpandangan optimis terhadap kekuasaan*.
Riwayat penyusunan Undang-Dndang Dasar 1945 menunjuk-

kan bahwa tidak diperincinya hak asasi manusia di dalam
konstitusi bukanlah pendapat yang bulat. Salah seorang yang
turut aktip terlibat dalam penyusunan Undang-Undang Dasar
1945 adalah Mohammad Yamin yang pada saat itu berkata:

Supaya aturan kemerdekaan warga negara dimasukkan dalam 
Undang-Undang Dasar seluas-luasnya. Saya menolak segala 
alasan-alasan yang dimajukan untuk tidak aemasukkannya 
dan seterusnya dapatlah saya memajukan beberapa alasan 
pula, selain daripada yang dimajukan oleh anggota yang 
terhormat Drs. Mohammad Hatta tadi. Segala constitution 
lama dan baru di atas dunia berisi perllndungan aturan 
dasar itu, misalnya Undang-Undang Dasar Dai Nippon, Re
publik Pilipina dan Republik Tiongkok. Aturan dasar ti- 
daklah berhubungan dengan liberalisme, melainkan semata- 
mata suatu keharusan perlindungan kemerdekaan yang harus
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diakui dalam Undang-Undang Dasar.18 
Anggota Mohammad Hatta juga menegaskan bahwa " . . .  tang- 
gungan Itu perlu untuk menjaga supaya negara tidak menjadi 
negara kekuasaan".

Pemlkiran di atas kemudian membias dalam Konstitusi 
Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementa- 
ra 1950. Konstitusi tersebut berhasil memasukkan perincian 
hak asasi manusia. Hamun kemudian Dekrit Presiden tanggal 
5 Juli 1959 memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 
yang cukup menerima konsep hak asasi manusia secara prin- 
b ip.

Orde baru mengkonstantir adanya ketidakmurnian pe- 
laksanaan Undang-Undang Dasar 1945 di masa orde lama. Maje- 
lis Permusyawaratan Rakyat Sementara 1966 merancang piagam 
hak asasi manusia yang akan diwujudkan dalam bentuk kete- 
tapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara). Dalam 
rancangan piagam itu ditentukan pertimbangan:

a* Bahwa dalam rangka kembali kepada pelaksanaan Panca- 
sila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan 
konsekwen perlu diadakah penyusunan perincian hak 
asasi manusia dan hak-hak serta kewajiban warga ne
gara.

b. Bahwa untuk tidak mengurangi kemurnian Undang-Undang 
Dasar 1945# penyusunan perincian hak asasi manusia 
dan hak-hak serta kewajiban warga negara dituangkan 
dalam suatu Piagam Hak-hak Asasi Manusia dan Hak- 
hak serta Kewajiban Varga Negara. “
Piagam tersebut tidak berhasil ditetapkan sebagai

ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sementara). Rupa-
rupanya perbedaan pendapat antara beberapa golongan tidak
dapat diatasi. Dengan demikian perumusan dan pengaturan
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hak asasi manusia seperti yang ditentukan pada Undang-Un- 
dang Dasar 1945 tidak mengalami perubahan.^

22
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BAB II 
BANTUAN HUKUM

1. Ide dan Prinsip Dasar Bantuan Hukum
Pada asasnya dalam setiap diri manusia selalu aele- 

kat hak dan keharusan untuk berbuat sesuatu, Hak seseorang 
merupakan batas dari kekuasaan orang lain. Hak adalah keku
asaan tetapl kekuasaan tidaklah selamanya hak, might is not
Right. Hanya pencuri yang mendalilkan bahwa "sejumput keku-

21aflaan leblh bermanfaat daripada sekarung hak".
Demi harkat dan eksistensinya, orang harus memperta- 

hankan dan merebut haknya dari tindakan kekerasan yang di- 
lakukan oleh perampok ataupun dari gangguan orang lain.
Hamun mereka tidak selalu bisa dan berhasil mempertahankan
- merebut - haknya yang terganggu maupun yang dikuasai oleh 
orang lain. Banyak faktor yang melemahkan pemilik hak untuk 
dap at bebas dari gangguan dan ramp as an oleh pihak lain yang 
lebih kuat. Hal itu bisa berupa kelemahan fisik, psikologis 
■aupun kelemahan yang ada pada kondisi masyarakat lingkung- 
annya. Dalam masyarakat manusia, selalu berlsi orang yang 
kuat di samping orang yang lemah, orang yang kaya dan juga 
yang aiskin dan orang bodoh sekaligus yang pintar dan cer- 
dik. Kompleksitas masyarakat menghendaki adanya batasan 
yang tegas antara hak dan kekuasaan.

Pembiaran ketimpangan dan kelemahan yang terjadi da
lam masyarakat tersebut berarti kembali ke jaman pra sejarah

23

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi HAK ASASI MANUSIA DALAM PRAKTEK BANTUAN HUKUM DI INDONESIA BAGUS WULYOADI



peradaban manusia* Pencegahan keadaan serba kekerasan itu
dipikirkan oleh Thomas Hobbes, John Locke dan J*J* Rousseau*
Menurut "trio" sarjana tersebut keadaan alamiah itu bera-
khir dengan diadakannya "perjanjian bersama" dan dengan ja-
lan perjanjian manusia memasuki keadaan bersama masyarakat

22atau negara,
Upaya manusia untuk memilih keadilan dan menolak ke- 

kejaman merupakan proses yang tiada henti sejalan dengan 
sejarah manusia* Sampai sekarang permasalahan demokrasi da
lam praktek masih perlu usaha-usaha penegakan* Negara demo- 
kratis merupakan tumpuan harapan manusia untuk menggalang 
tercapainya kesejahteraan bersama. Nam on tidaklah masalah- 
nya hanya sampai di sini. Hak dasar dan kekuasaan masih se- 
ring berbenturan* Dengan diintrodusirnya. lembaga sosial 
yang disebut negara, masalah "hak" versus "kekuasaan" hanya 
secara potensiil agak rendah.

Sebenarnya inti teori perjanjian masyarakat mengan- 
dung dua faset perjanjian. Semula diadakan perjanjian untuk 
■embentuk "super power" yang berwenang menetapkan tujuan 
bersama* Pada tahap kedua super power tersebut mendelegasi- 
kan wewenangnya (mandatum) kepada aparat ang dipercayai 
untuk menyelenggarakan tujuan bersama yang masih berupa 
idola* Aparat penyelenggara ini sekarang disebut pemerintah 
(government).

Kemiskinan dan kebutuhan bantuan hukum merupakan ci- 
ri hakiki yang mewarnai masyarakat di negara-negara ber- 
keobang. Maka benarlah bahwa pencapaian kesejahteraan di-
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lihat dari hak dasar manusia di negara ketiga dirasakan 
■engidap masalah yang berpengaruh terhadap tata ekonomi in- 
ternasional. Jelaslah bahwa prinsip dasar bantuan hukum 
adalah bertegak pada perjoangan hak asasi manusia dalam 
menghadapi gangguan kekuasaan,

Sejauh itu Barry Metzger berpendapat bahwa arti dan 
tujuan bantuan hukum adalah "Pertama, bantuan hukum yang 
efektif merupakan syarat essensial untuk berjalannya dengan
baik fungsi maupun integritas peradilan; kedua, bantuan hu-

2*5kum adalah merupakan tuntutan rasa kemanusiaan", ^
Selanjutnya Barry Metzger merumuskan bahwa peranan 

bantuan hukum adalah:
a. untuk membangun suatu kesatuan sistem hukum nasional;
b. untuk pelaksanaan yang lebih efektif daripada pera- 

turan-peraturan kesejahteraan sosial untuk kepenting
an si miskin;

c. untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih be
sar dari pejabat-pejabat pemerintahan atau birokrasi 
kepada masyarakat;

d. untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat yang lebih 
luas ke dalam proses pemerintahan;

e. untuk memperkuat profesi h u k u m ,24

2. Sejarah Perkembangan Konsep Bantuan Hukum
Melacak perkembangan konsep bantuan hukum dapat di- 

awali dari jaman Romawi s etnas a pemerintahan kekaisaran yang
- pada umumnya - bersifat absolut. Pada masa itu telah ter- 
laksana bantuan hukum dalam bentuk yang khas.

Suatu penelitian yang mendalam tentang perkembangan 
bantuan hukum telah dilakukan oleh Mauro Cappelleti, peneli
tian tersebut menyatakan bahwa "pada setiap masa konsepsi

25
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bantuan hukum adalah erat hubungannya dengan nilai-nilai
moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku

25pada jaman itu".
Pada jaman Rotnawi program bantuan hukum dilaksana

kan orang karena dorongan hendak meraperjoangkan tugas-tugaa 
memenangkan keadilan. Tugas itu dilakukan oleh pemuka ma
syarakat yang kebanyakan di antaranya bukan ahli hukum. 
Pelaksana atau pemberi bantuan hukum pada waktu itu pasti 
memiliki kemampuan/kemahiran mempengaruhi massa, sehingga 
mereka itu dikenal dengan sebutan para Orator. Oratores ini- 
lah yang eeringkali dipatronkan orang untuk menjawab masa- 
lah-masalah yang timbul dalam masyarakat pada masa itu da
lam rangka itu pula juga menjawab masalah-masalah hukum 
yang timbul dalam masyarakat.

Model pelaksanaan bantuan hukum seperti itu dikata- 
kan orang sebagai "Clientela System". Dalam arti seseorang 
atau beberapa orang memperjoangkan kepentingannya dengan 
menokohkan seorang pemuka masyarakat/orator. Orator inilah 
yang berbuat dengan kemampuannya yang cukup menonjol meng- 
dapl dan mencari jalan keluar bagi masalah yang dihadapi 
oleh kliennya. Model clientela system menimbulkan suasana 
ketergantungan kepada tokoh yang dianggap sebagai patron 
tersebut. Agaknya hal ini mengakibatkan timbulnya kultus 
individu di antara warga masyarakat itu sendiri. Lebih jauh 
bisa menghambat kreatifitas seseorang atau warga masyarakat 
yang mempunyai kepentingan langsung terhadap keadilan yang 
diperjoangkan itu*

26
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Pada jaman Pertengahan sampai abad XVI konsep bantu
an hukum semakin menunjukkan peranannya dalam masyarakat.
Pada masa itu sedang *berbiaknya pengaruh gereja dalam ke-

26hidupan kenegaraan.
Kehidupan masyarakat dan negara yang banyak mendapat-

kan nafas keagamaan tersebut memberikan motivasi kepada ke-
bijakan pemerintah dan warga masyarakatnya. Dengan semakin
berkembangnya agama Kristen di dalam kehidupan masyarakat
dan negara, berpengaruh juga terhadap semakin menggemanya
ide dan konsep bantuan hukum.

Perasaan kasih sesama manusia (charity) yang mendasari 
agama Kristen turut pula menjadi dasar percepatan pe- 
ngembangan bantuan hukum. Gereja-gereja merapunyai pro
gram bantuan hukum yang cukup terarah di sini dikenal 
apa yang disebut Advocatus Pauperium yaitu tenaga-tena- 
ga gerejani yang bergerak dalam lapangan kerja sosial 
termasuk memberikan bantuan hukum, . , Di luar itu ad
vocatus pauperium berkembang ke arah sekuler dan aulai 
mengenal honoraria.27

Pemberian bantuan hukum yang semula dilandasi kelu- 
huran ajaran agama Kristen, kemudian bergeser menjadi sema- 
cam mata pencaharian dalam bentuk pemberian jasa dengan men- 
dapatkan bayaran,

Kemenangan kaum liberal di Perancis sangat besar pe- 
ngaruhnya terhadap perkembangan konsep bantuan hukum. Seba- 
gaimana pengaruhnya terhadap struktur kenegaraan pra revolu- 
8i Perancis demikian juga terasa pada bantuan hukum. Pada 
masa itu kebebasan individu sangat menonjol. Perjoangan hak 
asasi manusia mengarah kepada keadilan individual dilandasi 
oleh konsep Judicial Rights dan Political Rights. Negara 
pada saat itu diperankan sebagai was it penjaga untuk mener-
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tibkan pertarungan betas antara sesama warga negara. Kondi- 
si seperti ini membuka lebar terhadap konflik antara indi
vidu. Persengketaan di hadapan hukum (litigasi) menonjolkan 
kepastian hak yang legalistik dan individual.

Timbulnya negara kesejahteraan yang merubah peran 
negara dari penjaga ketertiban menjadi pencapai kesejahtera- 
an nampak sejalan dengan perkembangan konsep bantuan hukum. 
Di dalam suasana pencapaian kesejahteraan fungsi negara me- 
ngalami perluasan. Bidang yang dulu dianggap tabu malahan 
merupakan lapangan bergeraknya program negara. Di sini ne
gara diberi tambahan wewenang untuk memasuki masalah manu- 
eia agak lebih mendalam. Penduduk yang berkembang cepat dan 
masalah sumber alam yang terbatas memaklumkan orang untuk 
membiarkan kehidupan pribadinya dijangkau oleh program nega
ra. Perjoangan hak asasi manusia dengan bantuan hukumnya 
melihat sasaran pandangannya tidak semata-mata terhadap ju
dicial rights tetapi lebih diarahkan kepada welfare rights.

Pengusahaan ketijakan yang dapat dirasakan manfaat- 
nya secara merata lebih mendapat perhatian orang. Bahaya 
abaolutisme kekuasaan negara nampak membayang kembali. Tang 
tampak menghadang di depan adalah berbagai ketegangan indi
vidual maupun ketegangan sosial. Hadangan tersebut menghas- ; 
rapkan jawaban dari partisipan bantuan hukum untuk lebih 
mantap dalam menyadari posisinya. Bisa jadi pekerja bantuan 
hukum pada masa seperti ini akan berperan sebagai peronda 
yang sewaktu-waktu harus membunyikan kentong demi pengelo- 
laan konflik yang terjadi antara individu maupun antara ke-
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kuasaan (negara) dengan individu.
29

3. Struktur Kenegaraan dan Bantuan Hukum di Indonesia
Membahas struktur kenegaraan lebih mudah apabila me- 

ninjaunya bertolak dari konsep Trias Politica. Pada dasar- 
nya Trias Politica menganggap bahwa kekuasaan negara terpi- 
sah menjadi tiga macam kekuasaan. Pertama, kekuasaan membu- 
at undang-undang; kedua, kekuasaan melaksanakan undang-un
dang; dan ketiga, kekuasaan mengadili atas pelanggaran un- 
da ng-undang.

John Locke (1632-1704) seorang filosof kelahiran 
Bristol menulis buku yang bernama Two Treaties on Civil Go
vernment. Buku tersebut membentangkan masalah pemisahan ke
kuasaan antara kekuasaan pembuat undang-undang dengan keku
asaan pelaksana undang-undang. Dibahas juga oleh John Locke 
untuk menjaga ketertiban dan kelancaran hubungan dengan ne
gara lain diperlukan badan tersendiri yang memegang keku-

ppasaan federatif.
Montesquieu (1688-1755) mengembangkan pemikiran John 

Locke dan menegaskan pemisahan kekuasaan negara menjadi ti
ga bagian yaitu legislatif - pembuat undang-undang ekse- 
kutif - pelaksana undang-undang - dan yudikatif - kekuasaan 
kehakiman - Montesquieu menekankan kebebasan badan yudicatif 
oleh karena di sinilah terletak kemerdekaan individu dan 
hak asasi manusia dijamin dan dipertaruhkan. Dia memandang 
kekuasaan peradilan (yudiciil) sebagai kekuasaan yang ber- 
diri sendiri.
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Dalam perkembangannya - juga di Indonesia - temyata 
teori Trias Politica itu mengalami pergeseran pengertian 
yang cukup mendasar. Pada prakteknya tidaklah kekuasaan itu 
terpisah sedemikian tegas. Seringkali badan eksekutif ber- 
fungsi legislatif yaitu pada saat membuat rancangan undang- 
undang , apabila Presiden membuat surat keputusan, instruksi, 
peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan pada saat 
Presiden sebagai Kepala Pemerintahan membuat peraturan pe- 
merintah, Pada saat yang lain Presiden sebagai Kepala Nega
ra yang bertindak berdasarkan kekuasaan yudikatif misalnya 
pada saat member ikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabili- 
tasi terhadap pihak yang terlibat dalam perkara di peradil- 
an. Maka untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tepatlah 
kiranya apabila Trias Politica itu diartikan sebagai "pem- 
bagian kekuasaan" atau Division of Powers dan bukan pemi- 
sahan kekuasaan atau Separation of Powers. Hal ini lebih je- 
las nampak dalam struktur kenegaraan Indonesia yang tersu- 
rat dalam Undang-Unaang Dasar 1945*

Bergesernya pengertian Trias Politica mendorong usa-
ha mencari istilah yang lebih memadtai. G.A. Almond mengguna-
kan "Rule Making Function" dalam arti pembuat peraturan
yang tidak hanya dilakukan oleh legislator tetapi juga men-
cakup peraturan yang dibuat oleh badan eksekutif maupun yu-
dikatif (rechtsvinding). Rule Application Function menggan-
tikan istilah kekuasaan eksekutif dan Rule Ajudication

29Function mengganti istilah kekuasaan yudikatif.
Bertolak dari pemikiran mengenai kekuasaan negara

30
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tersebut dapatlah dilihat struktur kenegaraan di Negara Ke- 
satuan Republik Indonesia pada dewasa ini,

Indonesia mempunyai leabaga-lembaga negara baik yang 
tertinggi maupun lembaga tinggi. Lembaga tertinggi yang di- 
anggap jelmaan seluruh rakyat Indonesia adalah MPR.

Secara riil pada mulanya rakyat Indonesia mewakilkan 
tokoh-tokohnya untuk menduduki kursi Dewan Perwakilan Rak
yat tDPR), melalui pemilihan umum yang diselenggarakan lima 
tahun sekali, Wakil-wakil rakyat tersebut kemudian mengge- 
napkan dirinya dengan memasukkan unsur utusan daerah dan 
unsur golongan-golongan. DPR yang sudah dilengkapi dengan 
unsur-unsur tersebut kemudian dinamakan MPR dan bertugas 
menetapkan undang-undang dasar dan menetapkan garis-garis 
besar haluan negara (GBHN) serta memilih Presiden dan Wakil 
Presiden. MPR juga berwenang membuat ketetapan-ketetapan 
yang merupakan prinsip kebijakan bagi penyelenggaraan kegi- 
atan negara selama periode tersebut. Selanjutnya DPR sendi- 
ri tetap merupakan badan permanen yang bertugas menjabar- 
kan ketetapan-ketetapan yang telah diambil oleh MPR. Leaba- 
ga tinggi negara yang lain di samping Presiden dan DPR ada
lah Badan Pemeriksa Keuangan (BPX) dan Mahkamah Agung (MA). 
Mekanisme kerja lembaga tinggi dan lembaga tertinggi nega
ra tersebut, telah jelas tersurat dalam Undang-Undang Da
sar 1945. Naraun begitu, demi eksistensi fungsi masing-ma- 
sing lembaga yang demokratis maka dirumuskanlah suatu ke
tentuan pokok. Ketentuan dimaksud berupa ketetapan MPR 
No. YI/MPR/73 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja
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Lembaga Tertinggi Negara dengan atau antar Lembaga-lembaga 
Tinggi Negara.

Di samping Pemerintah Pusat dengan aparat yang ada 
di ibukota negara Republik Indonesia, juga dikenal adanya 
Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh Kepala Daerah 
dan Devan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik daerah ting- 
kat I maupun daerah tingkat II. Wilayah Negara Kesatuan Re
publik Indonesia terbagi dalam 27 propinsi (termasuk Timor
Timur), 233 kabupaten, 54 kotamadya dan 3060 vilayah keca-

30matan Ibelum termasuk Timor Timur).
Praktek bantuan hukum di Indonesia mendapatkan legi-

timasi dari berbagai peraturan perundang-undangan antara
lain: Reglemen op de Rechterlijke Organisatie en Het Beleid
Der Justitie in Indonesia Ŝ. 1847 No. 23 jo S. 1848 No. 57)
pada pasal 185 sampai dengan pasal 192 mengatur tentang ad-
vocat dan pengacara; Undang-undang No. 14 tahun 1970 (LN
1970 No. 74 dan TIN No. 2951)* dalam pasal 35 sampai dengan
pasal 38 menentukan bahwaj

Setiap orang yang tersangkut perkara berhak untuk mem- 
peroleh bantuan hukum; Dalam perkara pidana seseorang 
tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan 
atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan 
penasehat hukum; Dalam memberi bantuan hukum tersebut 
di atas penasehat hukum membantu melancarkan penyele- 
saian perkara cengan menjunjung tinggi Pancasila, hu
kum dan keadilan.

Menurut Undang-undang No. 14/1970 tentang Ketentuan-keten-
tuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut pada pasal 10 ayat
1 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pe-̂
ngadilan dalam lingkungan: a. Peradilan umum; b. Peradilan
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agama; c. Peradilan militer; dan d. Peradilan tata usaha 
negara. Dari keempat lingkungan peradilan ini baru tiga 
lingkungan yang dapat dilaksanakan di Indonesia. Peradilan 
tata usaha negara masih dalam taraf perintisan. Dalam kait- 
annya dengan bantuan hukum yang nampak terlaksana adalah 
dalam lingkungan peradilan umum, untuk perkara pidana dan 
perdata. Dalam lingkungan peradilan agama sering diterapkan 
bantuan hukum dalam hukum perkawinan bagi yang beragaaa 
Islam. Dalam perkara sengketa perumahan dan perburuhan juga 
terlaksana bantuan hukum yang penyelesaiannya dilakukan 
oleh departemen tertentu bukan oleh peradilan yang ada. 
Rancangan undang-undang bantuan hukum menimbang bahwa hukum 
berfungsi pengayoman dan bertujuan mencapai masyarakat Indo
nesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila; dan kepa
da setiap orang berhak memperoleh bantuan hukum dan kepada- 
nya wajib diberi perlindungan hukum yang vajar. Batasan me- 
ngenai pengertian bantuan hukum menurut rancangan undang- 
undang tersebut adalah "jasa memceri bantuan hukum dengan 
bertindak baik sebagai pembela dari seorang tersangka dalam 
perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata 
atau tata usaha negara di muka pengadilan dan atau memberi 
nasehat hukum di luar pengadilan”. Dengan batasan-batasan 
tersebut dikandung pengertian seseorang berhak mendapatkan 
jasa bantUAn hukum dalam tiga macam hukum yaitus

a. hukum pidana yang menyangkut kepentingan umum de
ngan perseorangan;

b. hukum perdata yang menyangkut kepentingan perse-
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orangan dengan perseorangan yang lain;
c* h ukum tata us aha negara yang menyangkut kepenting

an perseorangan dengan kepentingan pemerintah.
Sejauh itu MPR Republik Indonesia telah menentukan 

kebijaksanaan umum yang tercermin dalam ketetapannya No* IV/ 
MPR/78 tentang Garis-garis Besar Haluan Hegara yang menya- 
takan bahwa:

Pembangunan dan pembinaan bidang hukum diarahkan agar 
hukum iiiampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat 
kemajuan pembangunan di segala bidang * * * dalam rang- 
ka ini perlu dilanjutkan usaha untuk di antaranya ada
lah . , . membina penyelenggaraan bantuan hukum untuk 
golongan masyarakat yang kurang mampu.

Praktek bantuan hukum di Indonesia telah berjalan 
eejak lama bahkan semenjak penjajahan Belanda telah terse- 
lenggara bantuan hukum* Sadar akan kondisi ekonomi sebagian 
besar masyarakat Indonesia yang kurang mampu di satu pihak 
dan kebutuhan akan bantuan hukum bagi mereka, maka timbul- 
lah gagasan penyelenggaraan bantuan hukum dengan mengutama- 
kan golongan masyarakat yang kurang mampu dan awam hukum* 
Peningkatan perhatian terhadap bantuan hukum bagi si miskin 
dan awam hukum nampak dengan berdirinya lembaga-lembaga ban
tuan hukum* Kalangan profesi hukum yang tergabung dalam 
PERA2IN tergerak untuk merealisir ide bantuan hukum bagi 
golongan yang miskin dan awam hukum tersebut. Pada konggres 
PERADIN yang ketiga di Jakarta tanggal 18-20 Agustua 1969 
telah disepakati secara aklmasi untuk mendirikan "pilot 
proyek1' Lembaga Bantuan Hukum. Pada tanggal 2b Oktober 1970 
keluar. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PERADIN No. 001/

34

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi HAK ASASI MANUSIA DALAM PRAKTEK BANTUAN HUKUM DI INDONESIA BAGUS WULYOADI



Kep/DPP/X/1970 yang meresmikan berdirinya Lembaga Bantuan
*51Hukum DKI Jakarta, Kemudian disusul dengan berdirinya 

lembaga yang sama di daerah-daerah antara lain di Surabaya, 
Medan dan. lain-lainnya. Nampak bahwa bantuan hukum model 
tersebut memang dibutuhkan oleh masyarakat, Hal ini terbuk- 
ti dari tanggapan positip yang diberikan oleh masyarakat 
luas.

Dalam kalangan pendidikan hukum di universitas yang 
mempunyai fakultas hukum baik negeri maupun swasta juga me- 
laksanakan program bantuan hukum tersebut sebagai darma pe- 
ngabdian kepada masyarakat* Program bantuan hukum pada Fa
kultas Hukum Universitas Hegeri di Indonesia berangsur-ang- 
sur didirikan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas 
Hukum masing-masing Fakultas Hukum Universitas yang bersang' 
kutan yang pada pokoknya didasarkan pada:

a. Pasal 2 ayat 2 Undang-undang tentang Perguruan Ting
gi di Indonesia, Undang-undang Nomor 22 tahun 1961 
LN 1961 No. 302 TLN No. 2361;

b. Pasal 35 sampai dengan 37 Undang-undang Pokok Keku
asaan Kehakiman, Unaang-undang Nomor 14 tahun 1970 
LN 1970 No. 74 TLN No. 2951;

c. Pasal 237 Reglemen Indonesia yang dibaharui, Staats- 
blad tahun 1941 nomor 48;

d. Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebuda- 
yaan Republik Indonesia tanggal 30 Desember 1972 No. 
019B/U/1972 tentang "Pedoman mengenai Kurikulum Mi
nimal pada Fakultas Hukum Negeri maupun Swasta di 
Indonesia", butir a sampai dengan d, adalah dasar 
pengembangan perguruan tinggi c.q. Fakultas Hukum 
Universitas Negeri melalui penyelenggaraan bantuan 
hukum sebagai pelaksanaan darma pengabdian masyara- Kat.32
Gagasan lebih mendasar mengenai pendidikan hukum 

nampak dipikirkan oleh para ahli. Reorientasi pendidikan 
hukum merupakan thema yang menarik banyak kalangan dalam
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Seminar Hukum Nasional IV pada bulan Maret 1979 di Jakarta.
Orientasi pengembangan pendidikan hukum diarahkan pada:

• • . perangsangan usaha sadar agar pendidikan hukum 
atau fakultas hukum berikut hukumnya menjadi (lebih) 
diperhitungkan oleh masyarakat • * • fakultas hukum 
hendaklah mampu menjadi tempat dan sumber dari pengeta- 
huan teoritis dan pendidikan profesi; serta mampu juga 
bertindak sebagai inisiator pembaharuan masyarakat,35

Jelaslah bahwa masalah bantuan hukum di Indonesia
telah mendapat perhatian yang serius dari berbagai kalangan
baik di dalam kalangan praktisi hukum maupun di kalangan
perguruan tinggi hukum, Kiranya bantuan hukum bukanlah se-
kedar sarana pencari nafkah para advokat ataupun pengacara.
Lebih dari itu bantuan hukum - terutama di negara-negara
yang sedang berkembang - lebih berupa suatu keharusan ugtuk
mengabdi kemanusiaan (to serve humanism) daripada sisi yang
lain bantuan hukum merupakan sarana mencari kebenaran (to
search for truth).
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BAB III 
BAHTUAN HUKUM STRUKTURAL

1* Gagasan Bantuan Hukum Struktural IPengertian* Asas dan 
Teori)

Mengenai ide dan prinsip dasar serta sejarah bantuan 
hukum telah dibahas dalam bab terdahulu, Praktek bantuan 
hukum selama ini bergerak dalam bidang pembelaan llitigasi) 
dan konsultasi serta penyuluhan hukum, Kegiatan bantuan hu
kum tersebut untuk saat sekarang dirasa kurang cukup se
hingga timbul g^gasan untuk memperluas ruang kerja bantuan 
hukum* Bantuan hukum yang dimaksud tidak hanya bantuan hu
kum insidentil tetapi bantuan hukum struktural*^

Sejalan dengan itu, Hermien Hadiati Koeswadji menga-
takan:

Program 'legal aid1 harus aktif dan responsif terhadap 
gejolak hidup bermasyarakat di bidang hukum, terhadap 
semua masalah hukum yang terdapat dan dialami dalam hi
dup bermasyarakat baik yang muncul di atas permukaan, 
maupun yang masih berada di bawah permukaan. Jadi kong- 
kritnya, jangan hanya menunggu klien di kantor biro sa- 
ja, serta jangan hanya dipersenjatai dengan pengetahuan 
teknis mengenai hukum saja. Demikian pula sikap mental 
para pelakunya jangan hanya reaktif semata-mata. Tetapi 
harus aktif mendatangi masyarakat melalui misalnya: 
“community legal education* yang dapat berupa 'legal 
deffusion* ataupun ‘legal dessemination* kemudian dari
pada itu, juga legal sciencenya harus dimantapkan untuk 
dapat dipakai sebagai bekal pelaku legal aid program.

Dalam praktek bantuan hukum, sangat terasa perlunya 
pengkajian kembali secara lebih mendasar konsep bantuan hu
kum sebagaimana pengalaman saya sendiri baik di Biro Bantu-
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an Hukum Unair maupun di lembaga Bantuan Hukum Surabaya 
seringkali terhadang oleh berbagai kesulitan pada saat 
menghadapi kasus yang pada gejalanya tidak menampakkan de
ngan jelas unsur yuridisiilnya* Pada saat yang lain muncul 
masalah hukum yang menghendaki penyelesaian dan terasa ku- 
rang kena apabila diarahkan kepada proses peradilan. Dalam 
hal seperti itu penanganan secara improvisasi - valaupun 
dengan berat dan sadar - acapkali digunakan, Terhadap hal- 
hal semacam inilah kiranya sikap pelaku dan pola pemberian 
bantuan hukum akan mendapat kejelasan dan tertumpah menjadi 
gagasan adanya program bantuan hukum struktural tersebut* 

Sekedar dengan perluasan program bantuan hukum, 
Soetandyo Wignjosoebroto menilik peranan para ahli hukum 
yang hanya akan berhasil dengan baik apabila dilaksanakan 
di atas papan percaturan yang tidak bersifat yuridis sema- 
ta. Lebih jauh dikatakan:

Langkah-langkah ahli hukum yang hendak turun membantu 
golongan miskin memperjoangkan keadilan sosial tentu- 
lah akan lebih luas daripada sekedar kerja menunggu da- 
tangnya seorang dua klien miskin yang hadir menghadap 
guna minta bantuan prodeo dalam suatu perkara* Sementa- 
ra itu, perlu diketahui kembali bahwa papan percaturan 
yang seeungguhnya untuk membantu oran^-orang miskin 
{sebagai suatu kaum dan secara struktural) tidaklah ha
nya terbatas hanya di lingkungan institusi yudisial 
(ketika memberikan bantuan hukum), akan tetapi juga da- 
lara pro3es legislatif (ketika memperjoangkan hak-hak 
baru yang harus dijamin perundang-undangan bagi golong
an miskin) dan pula di hadapan punggawa-punggawa itu 
agar dengan sungguh-sungguh mengimplentasi ketentuan- 
ketentuan perundang-undangan yang menguntungkan golong
an miskin, baik dalam kasus-kasus yang menyangkut ke
pentingan individuil seseorang yang miskin maupun yang 
menyangkut kepentingan orang-orang miskin sebagai suatu 
golongan-36

Dengan demikian peranan ahli hukum yang turun seba-
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gai praktisi (lawyer) khususnya sebagai pekerja bantuan hu
kum tidak hanya melaksanakan darma bantuan hukum dalam arti 
'legal aid1 tetapi lebih bersifat pelaksanaan pelayanan hu
kum atau 'legal service'.

Sebagaimana dicanangkan oleh PBB maka hak dasar ma
nusia sebenarnya meliputi bidang ekonomi, sosial dan budaya 
serta hak-hak sipil dan politik. Berbagai hak tersebut te
lah mempunyai cabang ilmunya masing-masing sehingga mempu- 
nyai pola tersendiri dalam hal pemenuhannya. Untuk dapat 
menjangkau harapan yang di tun tut dari ilmu hukum, maka ber
bagai response telah pula diberikan oleh kalangan praktisi 
maupun ilmuwan di bidang hukum*

Para ilmuwan dalam berkarya memperhatikan obyek pe- 
nyelidikannya, mengenai berbagai metode dan pendekatan* Hal 
ini suatu keharusan untuk mendapatkan pengertian dan kenya- 
taan baru diperlukan. Socrates, Plato dan Aristoteles mau
pun orang-orang lain sebelum mereka (Anaximandes, Archime
des, Pythagoras dan lain-lainnya) juga mengenai metode pen
dekatan dalam bentuknya yang awal.

Teori organis dari John Salisbury (+ 1150 MasehiJ 
mengandaikan negara duniawi sebagai "kepala" dan gereja di- 
umpamakan sebagai "jiwa"; Jantung masyarakat adalah parle- 
men, tangan negara adalah tentara dan pegawai kaum tani dan 
pekerja adalah "kaki" negara* Sejalan dengan pemikiran 
mengenai teori organis tersebut maka ternyata mengalami 
pengembangan dan tampak berkaitan dengan pemikiran atau te
ori tentang "sistim". Jonathan Turner mengkonstantir bahwa
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” . . .  salah satu cara yang paling berguna untuk pendekat-
an studi gejala-gejala apapun, ialah dengan mengarahkan

V/perhatian pada sifat-sifatnya yang sisteaatis". Di bidang 
ilmu falaq. (tata surya solar), ilmu anatomi dan ilmu ling
kungan banyak dipengaruhi dan aendapatkan dorongan perkea- 
bangannya dari pendekatan sistern. Demikian juga halnya de
ngan studi tentang masyarakat. Pengertian yang pasti ten-

i

tang masyarakat yang dipandang dari sudut kelembagaan, ada
lah tidak lain dari buah pikiran tentang sistem* Lebih jauh 
Jonathan mengatakan bahwa:

Sistem dalam arti umum adalah suatu kompleks dari bagi- 
an-bagian yang saling berhubungan, dikelilingi oleh su
atu batas dan ada dalam suatu lingkungan. Bagian dari 
sistem dapat berupa sel-sel, atom,' bintang-bintang, or- 
ganisasi-organisasi dan lembaga-lembaga* Suatu perubah- 
an dalam bagian itu akan berakibat pada bagian-bagian 
yang lain.

Aanalisa *ekonomi dan masyarakat* yang dilakukan 
oleh Parsons dan Smessler menghubungkan fungsi adaptasi de
ngan sistem ekonomi. Harry Bredermeier mendasarkan analisa- 
nya (tentang sosiologi hukum) kepada pemikiran Parsons dan 
Smessler tersebut lalu mengembangkan dan memperluas ruang 
lingkupnya. Ditentukan bahwa ’•ilmu dan teknologi adalah se-

70
bagai struktur penyesuai (sistem adaptip)". Pada pengli- 
hatan H. Bredermeier tampak supra sistem yang meliputi sis 
tem politik, sistem hukum dan sistem adaptip (pemeliharaan 
pola atau sistem sosialisasi). Dalam lingkup yang luas ma- 
syarakat terlihat dan ditentukan sebagai sistem sosial yang 
merupakan konsumen daripada "out put11 yang dihasilkan oleh 
kedua sistem lainnya (sistem politik dan sistem hukum).

40
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Dalam keadaan konstan, masyarakat (dalam sistem so- 
sial) mengharapkan pelayanan dari pelaksana pengelolaan 
sumber daya manusia maupun sumber alam (dalam sistem poli- 
tik) untuk memenuhi kepentingan-kepentingan dalam kaitannya 
dengan pencapaian tujuan bersama (welfare need). Produk sis
tem politik selalu berupa peraturan-peraturan dan tindak 
operasional dalam rangka memenuhi hajat hidup warga masya
rakat. Pada saat terjadi konflik antara individu dalam sis
tem sosial maka berfungsilah sistem hukum yang mengelola 
konflik dan menetapkan suatu penyelesaian yang seharusnya 
sesuai dengan harapan para pihak yang bersengketa. Apabila 
konflik yang terjadi menyangkut kepentingan publik maka da
lam sistem hukum akan bertemu para pihak (individu dengan 
negara yang diwakili oleh jaksa) kemudian terjadi out put 
yang juga harus adil. Suatu saat dapat timbul persoalan 
prive dengan pemerintah sebagai pihak lainnya, dalam hal 
begini akan menemui kesulitan apabila tidak ada sistem hu
kum khusus misalnya semacam pengadilan administrasi negara.

Tentang pengelolaan kepentingan yang acapkali mengan- 
dung konflik tersebut mengundang ilmu dan teknologi (dalam 
sistem adaptip) untuk merealisir fungsinya baik dari unsur 
formal maupun yang non formal.

Konteks tata kehidupan manusia yang terlihat dalam 
analisa sistem di atas merupakan medan yang tampak yang se
harusnya disadari sebagai ruang kerja para praktisi dalam 
mengimplementasikan profesinya. Khusus bagi praktisi bidang 
hukum (lebih khusus lagi bagi partisipan bantuan hukum)

41

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi HAK ASASI MANUSIA DALAM PRAKTEK BANTUAN HUKUM DI INDONESIA BAGUS WULYOADI



menjawabnya dengan upaya strukturalisasi program bantuan
hukum. Dalam rangkaian pandangan ini Bahrudin Surjobroto
mengartikan bantuan hukum struktural sebagai:

pola-pola dari organisasi informal yang berkembang me- 
lalui dan sejalan dengan interaksi yang spontan dari 
orang-orang dan kelompok-kelompok yang berada atau ter- 
libat atau yang seharusnya terlibat dalam penegakan hu
kum dan keadilan, Bantuan hukum struktural dengan demi
kian tidak secara eksklusif berada dalam luas lingkup 
kegiatan lembaga bantuan hukum yang konvensional, mela- 
inkan merupakan masalah bersama, bagi instansi-instansi 
peradilan ♦ ♦ . yang resmi, lembaga-lembaga bantuan hu
kum dan masyarakat .3?

Pikiran ke arah terealisirnya program bantuan hukum 
8truktural ini pada asasnya berkaitan dengan peranan negara 
modern yang makin besar dan aktif. Negara (kesejahteraan) 
telah berupaya menggali sumber daya (alam dan ilmu) untuk 
memenuhi kebutuhan manusia, Potensi teknologi ilmiah meng- 
hadapkan masalah kesenjangan di bidang penghasilan,

Pada gilirannya d̂i abad IX ini) timbul masalah dis- 
tritusi yang dikehendaki adanya pemerataan pembagian. Ada
nya kelompok Utara-Selatan; curamnya jurang pemisah antara 
kekayaan yang tertumpuk yang sekaligus berbarengan dengan 
adanya kemiskinan struktural, merupakan tantangan yang mem- 
belalakkan pengelihatan para ilmuwan dan negarawan. Untuk 
menjawabnya orang-orang banyak bertitik tolak dan menyata- 
kan perlunya perhatian terhadap masalah keadilan sosial, 
tata ekonomi internasional dan demokratisasi di bidang eko
nomi dan sebagainya.

Dalara pada itu Mulyana W. Kusuma mengkonstatir bahwa 
ketidakadilan struktural bukanlah berakar pada kurangnya
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sumber daya, pengetahuan ataupun keterampilan teknologis,
Lebih lanjut dikatakan bahwa:

pada tingkat nasional, ketidakadilan struktural ini 
bersumber pada kian mencengkeramnya struktur politik, 
ekonomi, dan sosial yang ada, yang justru dilestarikan 
oleh apparatus fisik repressip yang resmi dalaro masya
rakat yang bersangkutan. Salah satu akibat paling nyata 
dari ketidakadilan struktural adalah apa yang dikenal 
akhir-akhir ini dengan kemiskinan struktural♦40

Menghadapi masalah yang mespunyai luas lingkup yang 
kompleks atau yang struktural tersebut konsep bantuan hukum 
berusaha mengarahkan perhatian dan kegiatannya kepada garis- 
garis dan pola-pola yang sesuai dengan konteks sosiologis 
itu,

2. Kemungkinan Penerapan Bantuan Hukum Struktural di Indo
nesia.

Berpijak pada analisa sosiologis yang membuahkan te- 
ori (pendekatan) sistem, sebagaimana teruraikan di muka 
tampak bahwa bantuan hukum struktural berasaskan hak asasi 
manusia dalam kehidffpan masyarakat - bernegara. Bantuan hu
kum struktural diartikan sebagai upaya untuk mendayagunakan 
ilmu hukum dan hukum itu sendiri untuk merealisir hak dasar 
manusia yang tidak hanya berupa hak yuridis semata tetapi 
meliputi hak politik, hak sipil, hak ekonomi, hak sosial 
dan hak budaya*

Struktur negara Indonesia tergambar dalam Undang- 
Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia bukanlah sua
tu negara absolutisme atau totaliter. Rule Making Function 
diperankan oleh badan perwakilan rakyat (DPR, MPR), Lembaga
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negara yang lain (Presiden, DPA dan BFK) melengkapi badan 
perwakilan rakyat dalam memerankan fungsi "sistem politik”. 
Prinsip kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan yang de- 
mokratis menghendaki adanya pemanfaatan berbagai sumber da- 
ya yang ada dalam masyarakat baik yang riil maupun yang po- 
tensiil untuk mengaplikasikan potensinya guna pencepatan 
tercapainya tujuan bersama.

Bangsa Indonesia yang secara resmi terwadahi dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menetapkan tujuan 
yang tersurat dalam alinea keempat Pembukaan TJndang-Undang 
Dasar 1945* Penegasan tujuan negara dalam era pembangunan 
telah dijelaskan dalam ketetapan KPR No. IV/KPR/78 tentang 
Garis-garis Besar Haluan Negara CGBHN)* Tujuan negara yang 
timbul dari berbagai kepentingan dalam "sistem sosial" ter
sebut lebih jauh telah diperinci secara pokok dalam perun
dang-undangan yang pada gillrannya berbentuk kebijakan-ke- 
bijakan operasional^untuk pemenuhan berbagai kepentingan 
varga negara. Di sini tampak peranan Rule Application 
Function*

Mahkamah Agung yang dilengkapi dengan aparat dalam 
departemen*kehakiman, serta kejaksaan agung dan dalam hal- 
hal khusus juga departemen lain bekerja melaksanakan Rule 
Ajudication Function dalam gugus "sistem hukum".

Sistem adaptip untuk menjaga kelestarian pola ttkepri- 
badian bangsa" dan melaksanakan proses sosialisasi, diperan- 
kan oleh lembaga budaya seperti pendidikan dasar, pendidik
an lanjutan dan perguruan tinggi. Hal ini juga tidak jarang
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dilakukan secara serentak oleh organisasi non formal baik
di kalangan profesi, teknostruktur dengan potensi reasoning-
nya dan berbagai lembaga yang tidak selalu nampak adanya
dalam masyarakat*

Dalam hal fundamen legalistik filosofis Pancasila
merupakan milik yang sangat besar dan tinggi nilainya bagi
bangsa dan negara Indonesia. Dalam kemelut budaya manusia
Bismar Siregar menyatakan bahwa "konsep Pancasila dan Un-
dang-Undang Dasar 1945 adalah sangat patut (walaupun tidak
untuk dibanggakan dan ditonjolkan) untuk dipakai menjawab

41kemelut dan berbagai tantangan yang ada".
Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Pancasila tetap 

tidak tergoyahkan walaupun undang-undang dasar pemah menga
las i pergantian atupun perubahan sehingga kembali kepada 
undang-undang dasar yang sekarang ini. Dalam hal ini Tolchah 
Mansoer menyimpulkan dalam disertasinya sebagai berikut:

Kita sejak proklamasi kemerdekaan, . . . mengalami tiga 
macam Undang-Undang Dasar;
1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Konstitusi HIS, dengan Undang-Undang Dasar 1945 ma- 

sih berlaku untuk Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
Apabila kita lihat pelaksanaannya, ada enam macam gaya: 
1* Undang-Undang Dasar 1945 pada hari pertama;
2. Unaang-Undang Dasar 1945 ketika telah merofcah peme

rintahan menjadi Parlementer;
3. Konstitusi Republik Indonesia Serikat;
4. Undang-Undang Dasar Sementara 1950;
5. Undang-Undang Dasar 1945 di jaman dekrit;
6. Undang-Undang Dasar 1945 pada waktu Orde Earu Pemba

ngunan, murni kosekwen melaksanakan Undang-Undang 
Dasar 1945.

Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sendiri terdapat empat
gaya.42

Undang-Undang Dasar 1945 gaya keempat ini timbul ber-
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saxa kelahiran Orde Baru yang bertegak pada kemumian Pan
casila dan Undang-Undang Dasar 1945. Strategi pembinaan 
Crde Baru mendasarkan pada Consensus (kesepakatan) nasio- 
nal" yang kemudian dikukuhkan secara yuridis dalam bentuk
perundang-undangan. Ada beberapa konsensus nasional yang

43terjadi pada awal kelahiran Orde Baru, Konsensus yang 
terjadi pada tahun 1966 antara Angkatan Bersenjata Republik 
Indonesia (ABRl) dan kekuatan sosial politik waktu itu un
tuk terus mempertahankan Pancasila, Kesepakatan tersebut 
kemudian ditetapkan menjadi ketetapan MPRS No, XX/MPRS/66 
yang berintikan tentang pancasila adalah sumber dari segala 
sumber hukum Republik Indonesia, Dan Pembukaan Undang-Un- 
dang Dasar 1945 yang memuat Pancasila merupakan suatu rang- 
kaian dengan Proklamasi Kemerdekaan karena itu tidak dapat 
dirobah oleh siapapun juga termasuk MPR hasil pemilihan 
uaua. Kesepakatan tersebut meniadakan kemungkinan perubahan 
secara yuridis terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Kesepakatan kedua juga antara ABRI dengan semua ke
kuatan sosial politik yang ada tercapai pada tahun 1968, 
Intisari kesepakatan tersebut adalah member! hak kepada 
A2RI untuk menduduki sepertiga kursi MPR. Kesepakatan ini 
kemudian dilegitimasikan menjadi Undang-undang No. 16 ta
hun 1969, Di samping itu agaknya masih ada kesepakatan 
yang lainnya.

Kondisi sistem politik sebagaimana teruraikan di 
atas diharapkan bisa melestarikan kepribadian bangsa dan 
itikat baik penyelenggara untuk merealisir berbagai kepen-
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tingan dalam sistim sosial secara keseluruhan.
Menyadari akan perlunya penghayatan dan pengamalan 

Pancasila, maka ditetapkanlah sebuah Pedoman Penghayatan 
dan Pengamalan Pancasila yang berupa ketetapan MPR No,11 
/MPR/1978. Melandaskan pada Pancauila dan Undang-Undang . 
Dasar 1945 serta berbagai perundang-undangan lain, tera- 
sa adanya ajang hidup yang cukup luas untuk mengembangkan 
program bantuan hukum.

Selanjutn^a dapat ditentukan faktor-faktor pen - 
dukung/pendorong serta faktor-faktor yang menghambat di- 
terapkannya program bantuan hukum struktural di Indonesia. 
Faktor-faktor penghambat tersebut antara lain adalah :

Pertama adalah kondisi kultural yang kurang sesuai
dengan alara pembangunan, sebagaimana dikatakan oleh Sunar
yati Hartono bahwa : masyarakat kita masih bercorak feo- 

dal, atau lebih tepat bila dikatakan paternalis atau 
neo feodalis, oleh karena dalam suasana kemerdekaan 
ini eecara kenegaraan tidak lagi diakui eksistensi 
raja-raja di kepulauan Indonesia.

Demikian jugaSatjipto Rahardjo berpendapat bahwa:
Sistim feodalis yang ketet mengakibatkan hubungan 
antara pusat dan daerah pinggiran menjadi terputus 
sehingga timbul pertanyaan: manakah kultur asli In
donesia?. Hal ini menimbulkan kesulitan penerapan hu
kum karena:(l)terputusnya perkembangan budaya asli 
bangsa Indonesia karena penjajahan; (2)gangguan yang 
mengunci pertumbuhan alamiah itu juga mengakibatkan 
terjauhnya kita dari budaya asli Indonesia. 45
Kedua politik penguasa juga merupakan hambatan se

perti yang dikatakan oleh Abdurrachman Saleh bahwa:
Ada suatu image bahwa golongan pengacara,advokat di-
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curigai memelopori adanya konflik yang menurut mere- 
ka mengganggu kestabilan keamanan* Dalam hal ini pe- 
ngacara dianggap troble maker misalnya dalam kaaus 
tanah, buruh, modal asing dan kasus politik misalnya 
pengadilan mahasiswa, kasus Sawito dan sebagainya.^6
Hambatanketiga terletak dalam sistim hukum itu sen 

diri yang merupakan peninggalan kolonialis serta ketuaan 
usia aturan yang tentu saja out of date serta kehilangan 
landasan moral maupun filosofis. Misalnya aturan tentang 
perjudian, perjinahan, hatzaai artikelen dan lain seba- 
gainya* Hukum acara yang tidak sederhana sangat menyulit 
kan penyelesaian belum lagi tentang pencarian keadilannya.

Faktor-faktor pendukung/pendorong terwujudnya gagas- 
an bantuan hukum struktural di Indonesia yang sementara 
terlihat secara in abstrakto adalah adanya motif atau ci- 
ta-cita untuk mewujudkan negara hukum secara idiil,struk
tural dan operasional telah terumuskan secara baik dalam 
pembukaan Undang-Undang Dasar 1955, perundang-undangan & 
dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN);

Faktor-faktor pendukung/pendorong yang kelihatan 
riil(in konkrito) adalah antara lain : (l)Tampaknya kesa- 
daran untuk raelibatkan diri baik secara moral maupun seca- 
materiil dari person advokad, pengacara muda, para ilmiawan 
di bidang ilmu-ilmu sosial terutama para yurisnya dan para 
pejoang hak asasi manusia; Secara potensia memberikan op- 
timasi terhadap usaha-usaha strukturalisasi bantuan hukum.

(2)tela^ adanya jamir-an hukum yang melegetiraasi berpraktek-
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nya para pembela (advokat dan pengacara) yang tercantum 
dalam peraturan perundang-undangan antara lain : Undang- 
undang Nomer 14 tahun 1970, Reglemen Indonesia yang di - 
barui dan Rancangan undang-undang bantuan hukum dan se - 
bagainya;(3) sudah adanya bantuan hukum yang bersifat 
melenbaga baik yang diselenggarakan oleh organisasi pro
fesi (Peradin) maupun oleh perguruan tinggi negeri mau
pun swasta. Badan-badan bantuan hukum tersebut diantara- 
nya dikenal dengan nama: Lembaga Bantuan Hukum-LBH; Lem
baga Konsultasi dan Bantuan Hukum-LKBH; Pusat Pengabdi - 
Hukum -Pusbakum; Biro Bantuan Hukum-BBH;dan sebagainya. 
Badan-badan bantuan hukum tersebut besar kemungkinannya 
untuk diharapkan sebagai wadah bagi para pengacara, advo
kat dan berbagai pihak yang ingin menampakkan dedikasi - 
nya dan yang menaruh respek terhadap us aha penegakan hu
kum khususnya untuk membantu ai miskin dan lemah dengan 
melaksanakan bantuan hukum struktural tersebut;

Faktor pendukung lain yang paling mendasar adalah 
menggejalanya berbagai pemikiran dan usaha reorientasi 
pendidikan hukum yang tampak di berbagai seminar, merupa
kan dukungan yang memacu percepatan realisasi gagasan 
bantuan hukum struktural; Lebih jauh penegakan hukum yang 
merupakan pekerjaan besar di negara hukum Indonesia akan 
segera terasa dalam cita rasa masyarakat.
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Dari berbagai uraian tersebut di muka maka dapat- 
lah ditarik kesimpulan sebagai berikut: bahwa ada kaitan 
yang sangat erat antara hak-hak asasi manusia dengan ban
tuan hukum; Dengan bantuan hukum diupayakan agar sedapat 
mungkin nilai-nilai* yang terkandung dalam hak-hak asasi 
manusia bisa terwujud dan dapat dirasakan dalam kehidupan 
masyarakat dan kenegaraan; bahwa Bangsa dan Negara Kesa- 
tuan Republik Indonesia pada dasarnya sangat menghormati 
dan menjunjung tingginhak-hak asasi manusia; Perumusan 
yang tercantum dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang- 
Undang Dasar 1945 sudah cukup menjamin adanya negara hu - 
kum dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia seca
ra prinsip; Adapun praktek bantuan hukum itu sendiri ter- 
bentur berbagai hambatan antara lain hambatan itu terle . . 
tak dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya;un
tuk mengatasinya menghendaki partisipasi aktif dari para 
ilmiawan, para praktisi dan pemerintah secara profesional 
dan terpadu; Dengan” re orient as i pendidikan hukum", Mge - 
rakan bantuan hukum" dan "pembangunan manusia seutuhnya- 
serta pemerataan keadilan*1 menunjukkan sikap yang positip 
terhadap pentingnya peranan hukum, ilmu hukum dan bantuan 
hukum bagi masyarakat* Sikap positip tersebut memberikan 
stimulan terhadap pekerja bantuan hukum struktural dalam
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rangka usaha ekstensifikasi bantuan hukum konvensional* 
Adapun saran-saran yang bisa dikedepankan dislni 

adalah: dipandang perlu adanya pengkajian secara mendalam 
yang meliputi bidang politik, ekonomi dan sosial budaya 
di Indonesia dalam rangka penanganan dan penegakan hukum 
secara intensip; Dalam bidang pendidikan hukum dipandang 
perlu adanya penyesuaian kurikulum fakultas hukum (reori
ent as i pendidikan hukum) agar dapat selaras dengan moti- 
vasi dasar suatu pembangunan manusia seutuhnya; Jalinan 
kerja sama yang akrab dan terintegrasi perlu dibina di - 
antara badan bantuan hukum dengan berbagai kalangan untuk 
mewujudkan cita bantuan hukum struktural dengan tetap 
mempertahankan kemurnian profesi hukum; Mengenai hak-hak 
asasi manusia yang secara prinsipil telah terdapat dalam 
struktur perundang-undangan di Indonesia hendaknya diusa- 
hakan aplikasinya dalam setiap runusan perundang-undangan 
yang s if at nya lebih operatip jika perlu dirumuskan dalam 
suatu piagam tersendiri.
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