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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Pengantar 

Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan 

Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil 

and Political Rights (ICCPR)). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua 

orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala 

bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat 

terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2) 

tidak mampu membayar Advokat.  

Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung 

jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah 

negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi 

manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum.  

Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara 

merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara 

hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara 

akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di 

hadapan hukum (equality before the law). Jaminan atas hak konstitusional tersebut 

belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-

Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin 

warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk 

mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, 

tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-

Undang Bantuan Hukum.  

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak 

menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk 

mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk 

mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian 

Bantuan Hukum dalam Undang-Undang merupakan jaminan terhadap hak-hak 

konstitusional orang atau kelompok orang miskin. 

Mempalajari dan memahami “BANTUAN HUKUM” adalah penting 

terutama bagi mahasiswa yang kuliah di Fakultas Hukum agar nantinya ketika 

menerapkan ilmunya di masyarakat dapat berguna terutama bagi masyarakat tidak 

mampu atau miskin. 
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B. Sejarah Bantuan Hukum 

Kalau bantuan hukum diartikan sebagai charity maka bantuan hukum di 

Indonesia sudah ada sejak tahun 1500-an bersamaan dengan datangnya bangsa 

Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda. Praktek bantuan hukum terlihat adanya 

praktek gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat di mana dalam masalah-

masalah tertentu masyarakat meminta bantuan kepada kepala adat untuk 

menyelesaikan masalah tertentu. Kalau hukum diartikan luas maka bantuan adat 

adalah juga bantuan hukum. 

Dalam hokum positif Indonesa, bantuan hukum sudah diatur dalam pasal 

250 HIR. Dalam pasal ini jelas mengatur tentang bantuan hukum bagi terdakwa 

dalam perkara-perkara tertentu yaitu perkara yang diancam dengan hukuman mati 

dan atau hukuman seumur hidup walaupun dalam pasal ini prakteknya lebih 

mengutamakan bangsa Belanda daripada bangsa Indonesia. Dan bagi ahli hukum 

yang ditunjuk wajib memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma. 

Meskipun HIR berlaku terbatas namun bisa ditafsirkan sebagai awal mula 

pelembagaan bantuan hukum ke dalam hukum positif Indonesia. Sebelum adanya 

undang-undang yang mengatur tentang hukum acara maka ketentuan HIR masih 

tetap berlaku. Pada tahun 1970 lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 

tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang di dalam Pasal 35, 36, dan 37 

mengatur tentang bantuan hukum. 

Secara institusional, lembaga atau biro bantuan hukum dalam bentuk 

konsultasi hukum pernah didirikan di Rechtshoge School Jakarta pada tahun 1940 

oleh Prof. Zeylemaker. Biro ini didirikan dengan maksud untuk memberikan 

nasehat hukum kepada rakyat tidak mampu dan juga untuk memajukan kegiatan 

klinik hukum. 

Pada tahun 1953 didirikan semacam Biro Konsultasi Hukum pada sebuah 

perguruan Tionghoa Sim Ming Hui atau Tjandra naya. Biro ini didirikan oleh Prof, 

Ting Swan Tiong. Pada sekitar tahun 1962 Prof. Ting Swan Tiong mengusulan 

kepada Fakultas Hukum Universitas Indonesia agar di Fakultas Hukum didirikan 

Biro Konsultasi Hukum. Usulan ini disambut baik dan didirikan Biro Konsultasi 

Hukum di Universitas Indonesia. Pada tahun 1968 diubah namanya menjadi 

Lembaga Konsultasi Hukum lalu pada tahun 1974 diubah menjadi Lembaga 

Konsultasi dan Bantuan Hukum. Di daerah lain biro serupa juga didirikan di 

Fakultas Hukum Universitas Pajajaran pada tahun 1967 oleh Prof. Mochtar 

Kusumatmadja. 

Berbicara tentang sejarah bantuan hukum di Indonesia tidak lepas dar 

peranan dua tokoh penting yaitu S. Tasrif, S.H. dan Adnan Buyung Nasution, S.H. 

S. Tasrif dalam sebuah artikel yang ditulisnya di Harian Pelopor Baru tanggal 16 

Juli 1968 menjelaskan bahwa bantuan hukum bagi si miskin merupakan satu aspek 

cita-cita dari rule of the law. Kemudian untuk mewujudkan idenya tersebut, S. 
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Tasrif mohon kepada Ketua Pengadilan Jakarta untuk diberikan satu ruangan yang 

dapat digunakan untuk para advokat secara bergiliran untuk memberikan bantuan 

hukum. Adnan Buyung Nasution, S.H. dalam Kongres Peradin III tahun 1969 

mengajukan ide tentang perlunya pembentukan Lembaga Bantuan Hukum yang 

dalam Kongres tersebut akhirnya mengesahkan berdirinya Lembaga Bantuan 

Hukum di Indonesia. Kemudian ditindaklanjuti dengan berdirinya LBH Jakarta 

yang pada akhirnya diikuti berdirinya LBH-LBH lainnya di seluruh Indonesia. 

Tidak ketinggalan pula organisasi-organisasi politik, buruh, dan perguruan tinggi 

juga ikut pula mendirikan LBH-LBH seperti, LBH Trisula, LBH MKGR, LBH 

Kosgoro, dan sebagainya. 

Dengan adanya LBH-LBH di seluruh Indonesia maka muncul Yayasan 

Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang bertujuan untuk 

mengorganisir dan merupakan naungan bagi LBH-LBH. YLBHI menyusun garis-

garis program yang akan dilaksanakan bersama di bawah satu koordinasi sehingga 

diharapkan kegiatan-kegiatan bantuan hukum dapat dikembangkan secara nasional 

dan lebih terarah di bawah satu koordinasi. 

 

C. Pengertian Bantuan Hukum 

Beberapa pengertian Bantuan Hukum : 

1. UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat . Dalam Pasal 1 butir (9) disebutkan 

bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara 

cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu. 

2. Pasal 1  UU No. 16 No. 16 Tahun 2011, Bantuan  Hukum adalah jasa hukum 

yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada 

Penerima Bantuan Hukum (pengertian ini sama dengan PP No. 42 Tahun 2013). 

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. 

Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi 

kemasyarakatan ang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-

Undang ini. 

3. Penjelasan Pasal 56 UU  No. 48 tahun 2009  tentang Kekuasaan Kehakiman 

disebutkan Bantuan Hukum adalah pemberian jasa hukum secara cuma-cuma 

yang meliputi konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, 

membela, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan 

yang tidak mampu. 

4. PP No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Tatacara Pemberian Bantuan 

Hukum Secara Cuma-Cuma disebutkan Bantuan Hukum adalah jasa hukum 

yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran meliputi konsultasi, kuasa, 

mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan lain untuk 

kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu (pengertian ini sama dengam 
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SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan hukum di 

Peradilan Umum). 

Bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat 

tanpa menerima pembayaran honorarium. 

5. Meskipun Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tidak merumuskan secara jelas 

tentang pengertian bantuan hukum, tetapi dari pasal 54 undang-undang tersebut 

dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan hak tersangka atau 

terdakwa untuk didampingi seorang Penasehat Hukum atau lebih, untuk 

kepentingan pembelaan perkara pidana bagi tersangka atau terdakwa, selama 

dalam waktu pemeriksaan dan pada setiap tingkat pemeriksaan. 

6. LEGAL AID (Bantuan Hukum) dalam bentuk pemberian jasa bidang hukum 

kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara. Dalam hal ini : 

a. Pemberian jasa bantuan hukum  dilakukan dengan cuma-cuma  

b. Dikhususkan kepada yang tidak mampu. 

c. Motivasi utama dalam konsep Legal Aid adalah menegakkan hukum dengan 

jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak  mampu 

dan buta hukum. 

7. LEGAL ASSISTANCE (Bantuan Hukum) adalah memberi bantuan hukum, 

baik kepada mereka yang mampu membayar prestasi, maupun pemberian 

bantuan kepada rakyat yang miskin secara cuma-cuma. Atau pemberian 

bantuan hukum dilakukan kepada siapa saja tanpa kecuali.    

8. LEGAL SERVICE (pelayanan hukum) Bantuan Hukum adalah segaala bentuk 

pemberian layanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di dalam 

masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorangpun di 

dalam masyarakat yng terampas haknya untuk memperoleh nasihat-nasihat 

hukum yang diperlukannya hanya olh karena sebab tidak dimilikinya sumber 

daya financial yang cukup. 

9. Frans HendraWinata,  Bantuan Hukum dalam pengertian luas dapat diartikan 

sebagai upaya untuk membantu golongan tidak mampu dalam bidang hukum. 

Frans Hendra Winarta menjelaskan bahwa dalam bantuan hukum terdapat 

beberapa unsur, yaitu: 

a. Penerima bantuan hukum adalah fakir miskin atau orang yang tidak mampu 

secara ekonomi; 

b. Bantuan hukum diberikan baik di dalam atau pun di luar proses persidangan; 

c. Bantuan hukum diberikan baik dalam lingkup peradilan pidana, perdata, 

maupun tata usaha negara; 

d. Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma. 
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10. Jaksa Agung Republik Indonesia, yang berpendapat yang dimaksud dengan 

bantuan hukum adalah pembelaan yang diperoleh seorang terdakwa dari 

seorang Penasehat Hukum, sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan 

pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya di muka pengadilan.  
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11.  Todung Mulya Lubis dalam tulisannya berjudul “Gerakan Bantuan Hukum di 

Indonesia (Sebuah Studi Awal)” merumuskan bantuan hukum yang lebih luas 

yaitu Bantuan hukum merupakan salah satu upaya mengisi hak asasi manusia 

HAM) terutama bagi lapisan termiskin rakyat kita, yang tujuan bantuan hukum 

tidak saja terbatas pada bantuan hukum individual tetapi juga structural Santoso 

Poedjosoebroto berpendapat bahwa bantuan hukum atau legal aid diartikan 

sebagai berikut Bantuan hukum baik yang berbentuk pemberian nasehat hukum 

maupun yang berupa menjadi kuasa dari seseorang yang berperkara yang 

diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak dapat 

membayar biaya (honorarium) kepada seorang Pembela atau Pengacara”.18Dari 

rumusan diatas mengenai bantuan hukum diperoleh gambaran umum  

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, 

pengertian bantuan hukum lebih mengarah kepada legal aid.  

Dari pengertian bantuan hukum tersebut di atas, ditemukan persamaan-

persamaan yang merupakan prinsip dari bantuan hukum. Adapun prinsip tersebut 

secara keseluruhan dapat dikemukakan sebagai berikut:  

1. Bantuan hukum merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan suatu pendidikan 

khusus dan keahlian khusus, ia merupakan suatu pekerjaan yang bersifat 

profesional.  

2. Bantuan hukum merupakan suatu pekerjaan pemberian jasa, dimana ada orang 

tertentu yang memberikan jasa kepada orang yang memerlukan.  

3. Bantuan hukum merupakan hak, artinya ia merupakan sesuatu yang dapat 

dituntut pemenuhannya oleh setiap subjek hukum.  

 

D. Asas-Asas Bantuan Hukum 

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:  

1. Keadilan;  

2. Persamaan kedudukan di dalam hukum;  

3. Keterbukaan;  

4. Efisiensi;  

5. Efektivitas; dan  

6. Akuntabilitas.  

Asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara 

proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.  

Asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang 

mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban 

menjunjung tinggi hukum.  

Asas keterbukaan adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk 

memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam 

mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.  
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Asas efisiensi adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui 

penggunaan sumber anggaran yang ada.  

Asas efektivitas adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan 

Hukum secara tepat.  

Asas akuntabilitas adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 

penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat. 

 

E. Tujuan Bantuan Hukum 

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:  

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk 

mendapatkan akses keadilan;  

2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip 

persamaan kedudukan di dalam hukum;  

3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara 

merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan  

4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.  

 

F. Ruang Lingkup Bantuan Hukum 

1. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi 

masalah hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha 

negara baik litigasi maupun nonlitigasi. 

Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur 

pengadilan untuk menyelesaikannya.  

Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar 

jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.  

Bantuan hukum itu diberikan dengan cara menjalankan kuasa, mendampingi, 

mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk 

kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.  

2. Penerima bantuan adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak 

dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.  

Hak dasar tersebut adalah hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan 

pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.  

 

G. Penyelenggaraan Bantuan Hukum (diatur dalam Pasal 6 UU Bantuan 

Hukum No. 16 tahun 2011)  

1. Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan 

hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.  
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2. Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan 

oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan 

Undang-Undang  

3. Menteri sebagaimana dimaksud angak 2 bertugas:  

a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum; 

b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas 

pemberian Bantuan Hukum;  

c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;  

d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan 

akuntabel; dan  

e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.  

4. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana angka 3, Menteri berwenang:  

a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan 

pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang ini; dan  

b. melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau 

organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi 

Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.  

5. Untuk melakukan verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, 

Menteri membentuk panitia yang unsurnya terdiri atas:  

a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum 

dan hak asasi manusia;  

b. akademisi;  

c. tokoh masyarakat; dan  

d. lembaga atau organisasi yang memberi layanan bantuan hukum. 

6. Verifikasi dan akreditasi dilakukan setiap tiga tahun 

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan akreditasi diatur 

dengan Peraturan Menteri.  

 

H. Pemberi Bantuan Hukum  

1. Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang 

telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.  

2. Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum meliputi:  

a. berbadan hukum;  

b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;  

c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;  

d. memiliki pengurus; dan  

e. memiliki program Bantuan Hukum.  

3. Pemberi Bantuan Hukum berhak:  
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a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa 

fakultas hukum;  

b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;  

c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program 

kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;  

d. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum 

berdasarkan Undang-Undang ini;  

e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang 

menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan;  

f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, 

untuk kepentingan pembelaan perkara; dan  

g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan 

selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.  

4.  Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:  

a. melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;  

b. melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk 

pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;  

c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, 

paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut  

d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh 

dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang 

ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan  

e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan 

syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai 

perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.  

5. Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana 

dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang 

dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan 

sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan 

dan/atau Kode Etik Advokat.  

 

I. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum 

1. Hak penerima bantuan hukum, yaitu : 

a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau 

perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima 

Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa; 

b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum 

dan/atau Kode Etik Advokat; dan  
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c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

 

2. Penerima Bantuan Hukum wajib:  

a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar 

kepada Pemberi Bantuan Hukum;  

b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.  

 

J. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum 

1. Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus 

memenuhi syarat-syarat:  

a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya 

identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang 

dimohonkan Bantuan Hukum;  

b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan  

c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat 

yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.  

2. Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan 

secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.  

3. Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada 

Pemberi Bantuan Hukum.  

4. Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja 

setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan 

jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.  

5. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum 

memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima 

Bantuan Hukum.  

6. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum 

mencantumkan alasan penolakan.  

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan 

Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
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