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-ABSTRAK-

a) Latar Belakang Masalah

i) 'Access to Justice'

'Access to justice' merupakan salah satu hal yang paling penting bagi pemerintah di
seluruh dunia. Sistem keadilan ialah lembaga yang sangat penting karena institusi
ini menjelaskan hak dan pertanggungan jawab orang terhadap masyarakat. Dalam
masyarakat yang adil, keadilan seharusnya dapat diperoleh semua penduduk.

Hal 'access to justice' merupakan masalah besar di Indonesia terutama karena
masyarakat Indonesia sangat berlapis-lapis. Kalau hak-hak penduduk Indonesia
tidak dilindungi dan keadilan tidak dijunjung tinggi, maka pemerintahan melalaikan
kewajibannya pada tingkat yang paling dasar.

ii) Bantuan Hukum

Di negara manapun di seluruh dunia, diakui dengan baik bahwa bantuan hukum
penting sekali. Seperti negara lain, Indonesia punya sistem memberikan bantuan
hukum kepada orang yang tidak mampu. Ada Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum)
yang terletak di pengadilan negeri dan didirikan oleh organisasi profesi Ikatan
Advokat Indonesia (IKADIN).

Ada banyak informasi tentang bantuan hukum dan lembaga-lembaga yang memberi
bantuan hukum di Indonesia. Kebanyakan informasi ini merupakan analisa teori
bantuan hukum atau penjelasan pelaksanaan program yang dikaitkan dengan hal
ini. Tidak ada informasi yang mendiskusikan masalah sehari-hari yang dihadapi
pengacara bantuan hukum dan kliennya, dan tidak ada informasi tentang kenyataan
kenyataan menyediakan pelayanan seperti itu.

Sangat perlu untuk mengetahui data subyektif tentang pengalaman pengacara di
garis depan perjuangan masyarakat yang adil. Kalau ada kesulitan-kesulitan dengan
keadilan pada tingkat bantuan hukum sebagai tingkat yang paling dasar, rakyat akan
merasa bahwa hukum tidak berjalan untuk mereka dan akibatnya konsep keadilan
yang ditetapkan di Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terhalang.

b) Rumusan Masalah

Ketika isu-isu bantuan hukum diteliti, setidaknya hams bisa menunjukkan beberapa
masalah lain di dalam bidang hukum umum karena ada banyak persoalan di luar
bantuan hukum yang masih mempengaruhi bantuan hukum itu sendiri. Misalnya,



pada umumnya, masyarakat tidak punya kepercayaan di dalam sistem hukum. Sikap
ini menyebabkan masalah karena kalau orang tidak mau memakai sistem keadilan,
hak-haknya tidak dapat dilindungi.

Dari uraian tersebut di atas, maka yang penulis jadikan permasalahan dari penulisan
laporan ini adalah sebagai berikut:

• Pos Bakum didirikan oleh siapa, kapan, bagaimana dan mengapa?

Hal-hal apa ditemukanoleh pembela/pengacara dalam perkerjaan sehari-
hari?

• Apa terlibat dalam memberikan pelayanan ini?

Masalah-masalah apa, baik luar maupun dalam, yang dihadapi oleh
pengacara Pos Bakum Malang?

c) Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

• Ingin memahami sedikit tentang Pos Bakum dan tujuannya dan induk
perusahaan (IKADIN).

• Ingin mengetahui hal-hal yang dijumpai pengacara waktu mereka praktek
dalam bidang bantuan hukum.

• Ingin mengetahui tentang isu yang terlibat dalam pemberian bantuan hukum.

Secara singkat penelitian bertujuan untuk memahami bermacam-macam aspek
bantuan hukum - membuat profil Pos Bakum, konsentrasi pada masalah-masalah
yang dihadapi dalam memberikan pelayanan ini dan hal-hal yang terlibat dalam
bantuan hukum dari sudut baik pegacara maupun kliennya.

a) IKADIN

Ikatan Advokat Indonesia didirikan pada tanggal 10 Nopember 1985, di Jakarta.
Diharapkan bahwa IKADIN merupakan wadah organisasi profesi advokat Indonesia.
Perkerjaan IKADIN didasarkan pada prisip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945.

Maksud IKADIN ialah mempersatukan semua advokat Indonesia. Keanggotaan
IKADIN menetapkan menghargai martabat profesi yang tinggi dan mereka menerima
tanggung jawab mengabdi, mempertahankan dan menegakkan hukum juga



mempelopori pembaruan, pembangunan dan pembentukan hukum Indonesia.
Disamping itu, memperjuangkan prinsip-prinsip keadilan dengan menegakkan hak-
hak azasi manusia dan menyadarkan masyarakat tentang hukum merupakan salah
satu janji lain.

Ada lebih dari 2200 anggota IKADIN. Dewan Pimpinan Pusat terletak di Jakarta,
tempat kedudukan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tetapi ada cabang-cabang
IKADIN di seluruh Indonesia.

Sikap pengacara terhadap bantuan hukum sangat baik. Semua pengacara yang
diwawancarai mengakui bahwa tidak wajib memberi bantuan hukum. Namun,
mereka semua mengatakan bahwa pemberian pelayanan itu merupakan salah satu
tugas pengacara. Kelihatannya, bantuan hukum sudah menjadi sebagian
kebudayaan advokat IKADIN.

b) Pos Bakum

Pos Bakum didirikan sebagai pelaksana bantuan hukum melalui pengadilan negeri.
Atas prakarsa IKADIN, Pos Bakum memenuhi kebutuhan untuk pelayanan hukum
yang gratis dan dapat diperoleh dengan mudah.

Pos Bakum Malang didirikan oleh IKADIN pada tanggal 5 September 2000. Sejak
waktu itu, kantor ini mengambil 694 perkara, baik perkara pidana maupun perdata.
Pos Bakum terletak di Pengadilan Negeri Malang. Ada lebih banyak daripada 200
pengacara IKADIN di Malang dan kebanyakan orang itu akan ambil kasus Pos
Bakum, kalau bantuan mereka diperlukan.

Semua advokat yang mengambil perkara bantuan hukum di Pos Bakum merupakan
sukarelawan dan mereka semua anggota IKADIN. Semua orang dalam profesi ini
mengambil misi kemanusian dan kebanyakan pengacara mendapat kepuasan hati
dengan kerjaanmu di bidang bantuan hukum.

Waktu perkara masuk Pos Bakum, perkara itu diterima oleh petugas atau sekretaris.
Kalau kliennya mencari bantuan hukum, ketidak mampuan ekonomi itu harus
dibuktikan. Sesudah itu, pendistribusian kasus tersebut oleh direktur diserahkan
kepada pengacara yang paling cocok untuk kasus itu.

Pengacara yang giat ikut dalam Pos Bakum Malang mempunyai komitmen yang
kuat dalam memberikan bantuan hukum kepada kaum lemah di masyarakat.
Pengacara Pos Bakum menjembatani pembedaan antara rakyat dan sistem hukum,
bantuan hukum merupakan pelayanan masyarakat yang diperlukan.

c) Pertimbangan Memberikan Bantuan Hukum

i) Klien

Ada banyak masalah yang berasal dari klien yang mempersulit pengacara bantuan
hukum.
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• Kebanyakan orang yang menerima bantuan hukum punya tingkat pendidikan
yang rendah.

• Keadaan setiap klien berbeda.

• Banyak orang, khususnya di desa tidak tahu tentang bantuan hukum.

• Banyak orang berpendapat bahwa pengacara hanya diperlukan penjahat
saja, dan akibatnya mereka sering ragu-ragu menggunakan hukum untuk
menyelesaikan sengketanya.

« Ada kecenderungan dalam kebudayaan Indonesia untuk menghindari
konfrontasi, dan itu merupakan masalah dalam bidang hukum, karena dasar
perkara hukum ialah ide konfrontasi.

• Banyak orang dalam masyarakat Indonesia tidak punya kepercayaan dalam
sistem hukum dan akibatnya mereka tidak mau mempergunakannya.

• Semua faktor seperti korupsi, mafia keadilan dan penyuapan tidak
mendorong orang untuk memakai hukum.

• Banyak orang Indonesia tidak mengerti hukum dengan baik tetapi mereka
masih mencela sistem itu. Pengacara sering dianggap tidak baik karena
mereka membela penjahat.

Ada sangat banyak persoalan di dalam hukum di Indonesia, dan setiap masalah
tersebut mempengaruhi hak-hak masyarakat. Dari tingkat dasar bantuan hukum
sampai Mahkamah Agung, bidang hukum harus direformasi agar seluruh penduduk
Indonesia punya kepercayaan terhadap sistem keadilan, kesadaran hak-haknya dan
pengertian bagaimana melindungi hak-haknya.

ii) Pengacara

Pengacara adalah salah satu alat penegak hukum (yang lain ialah polisi, hakim dan
jaksa). Sebagai penghubung antara masyarakat dan sistem hukum, mereka
memainkan peran yang sangat penting. Mereka tidak hanya harus mengerti cara
berpikir kliennya tetapi juga harus mengerti sistem hukum.

• Sifat pengacara yang tidak professional. Sering, mereka kelihatan tidak
peduli terhadap kliennya.

• Di sekolah hukum, mahasiswa tidak diajari cukup tentang hukum secara
praktek.



Penutup

a) Kesimpulan

Sistem keadilan adalah salah satu institusi negara yang paling penting. Pengalaman
peneliti di kantor Pos Bakum menyadari tentang persoalan hukum baik yang
dikaitkan dengan bantuan hukum maupun dengan masalah umum dalam hukum.

Pengaruh IKADIN harus dipertanyakan. DPP IKADIN tidak punya kekuasaan untuk
meralat perilaku anggota, jadi walaupun ada aturan yang berlaku, tetapi peraturan
itu sendiri kadang tidak advokat patuhi, peraturan tersebut sebaiknya diadakan suatu
sangsi bagi yang melanggar. Di samping itu, walaupun IKADIN aktif dalam memberi
saran-saran kepada pengacara, pemerintah dan masyarakat di dalam bidang hukum
dan menunjukkan kesalahan dalam hukum, sering tidak ada tindakan untuk
mengimbangi apa yang telah mereka sarankan.

Meskipun gagal dalam bidang tersebut di atas, tetapi dalam rangka bantuan hukum
IKADIN telah mencapai beberapa tujuannya. Melalui Pos Bakum, IKADIN
membuktikan komitmennya terhadap persoalan 'access to justice' yang telah
berjalan selama satu tahun, sistem hukum bisa dimasuki oleh lebih banyak orang
karena adanya Pos Bakum.

Hal-hal yang berkaitan dengan bantuan hukum dan hal-hal hukum umum
mempersulit perjalanan keadilan. Sikap rakyat mungkin merupakan masalah yang
paling besar di bidang hukum. Hukum ialah institusi yang paling dasar, mengatur
hubungan antara orang dengan sesamanya, dan antara orang dengan
pemerintahnya. Kalau hukum tidak bisa dipercayai, tidak ada apapun yang bisa
dipercayai. Hukum harus dapat diperoleh secara mental maupun fisik. Kepercayaan
dalam hukum harus diperolehkan.

b) Saran

Ada masalah yang akan selalu inheren dalam bantuan hukum dan di dalam bidang
hukum umum, tetapi yang penting adalah bahwa solusi akan dicari secara terus
menerus.

Perubahan harus dilakukan diseluruh bidang hukum. Kalau pendidikan diperbaiki
dan masyarakat menjadi lebih sadar tentang haknya, organisasi yang memberikan
bantuan hukum bisa membantu lebih banyak orang dan lebih banyak orang bisa
dilindungi hak-haknya. Juga, kalau orang tahu lebih banyak tentang sistem keadilan
mereka akan merasa lebih leluasa memakai sistem keadilan tersebut.
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Saran penulis tentang bantuan hukum terutama dalam bidang pendidikan hukum.

i) Pendidikan

Pendidikan harus diperbaiki. Program pendidikan diperlukan baik untuk masyarakat
maupun pengacara itu sendiri.

Pengacara harus belajar tentang keadaan sehari-hari yang akan ditemukan dalam
praktek dan bagaimana mereka menangani keadaan yang akan ditemui waktu
mereka mulai praktek.

ii) Pendekatan perorangan kepada bantuan hukum

Dikaitkan dengan hal-hal seperti bahasa, kalamin dan latar belakang sosial,
pelayanan harus menjadi lebih pribadi.

Hi) Uang

Pemerintah seharusnya memberi dana untuk memperbaiki kesadaran hukum di
masyarakat dan memastikan bahwa hukum dapat diperoleh setiap penduduk
Indonesia.

Juga, kalau petugas negara menerima gaji yang cukup, mereka tidak bisa disuap.

iv) Penegakan harkat profesional

Pengacara adalah anggota profesi dan kenyataan ini harus dicerminkan dalam cara
mereka praktek, baik itu kasus besar atau kecil, ataupun kliennya orang kaya
ataupun orang miskin.

Organisasi seperti IKADIN perlu lebih banyak kekuasaan untuk mendisiplinkan
anggotanya. Harkat profesional harus dipelihara dengan keras.

v) Memperbaiki sumbur-sumber hukum

Pemerintah, organisasi profesi, dan pengusahaan hukum semua harus bekerja
sama menciptakan sumber-sumber hukum yang baik dan lengkap.

vi) Pelaksanaan

Pemerintah dapat membiayai ribuan program dan mengesahkan undang-undang
dan perjanjian selama tahunan, tetapi kalau alat hukum tersebut tidak dilaksanakan
dan digunakan dengan pantas maka hal tersebut tidak bermanfaat.

Reformasi harus dilakukan dengan maksud yang baik dan harus dilakukan diseluruh
tingkat sistem keadilan, dari kantor pengacara yang paling kecil hingga hakim
Makhamah Agung yang paling terhormat.
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Bab 1 ~ Pendahuluan

a) Latar Belakang Masalah

i) 'Access to Justice'

'Access to justice' merupakan salah satu hal yang paling penting bagi pemerintah di

seluruh dunia. Sistem keadilan ialah lembaga yang sangat penting karena institusi

ini menjelaskan hak dan pertanggungan jawab orang terhadap masyarakat. Dalam

masyarakat yang adil, keadilan seharusnya dapat diperoleh semua penduduk.

Namun, pada zaman ini, keadilan menjadi komersial. Menyelesaikan sengketa

membutuhkan baik waktu untuk proses persidangan, maupun uang untuk biaya

pengadilan dan pengacara. Jadi walaupun dalam teori semua orang boleh

memdapatkan keadilan, namun dalam kenyataannya ada golongan di masyarakat

yang tidak mampu untuk membiayai pelayanan hukum .

Hal 'access to justice' merupakan masalah besar di Indonesia terutama karena

masyarakat Indonesia sangat berlapis-lapis. Kalau hak-hak penduduk Indonesia

tidak dilindungi dan keadilan tidak dijunjung tinggi, maka pemerintahan melalaikan

kewajibannya pada tingkat yang paling dasar.

Pasal 26 United Nations, International Covernant on Civil and Political Rights

menyatakan bahwa,

All persons are equal before the law and are entitled without
any discrimination to equal protection of the law. In this
respect, the law shall prohibit any discrimination and
guarantee to all persons, equal and effective protection
against discrimination on any ground such as race, colour,
sex, language, religion, political or other opinion, national or
social origin, property, birth orother status.'*-2

1United Nation, International Covenant on Civil and Political Rights, 1966
2International Covenant on Civil and Political Rights belum disahkan oleh pemerintah Indonesia



Namun dalam kenyataan, orang yang mampu, yaitu yang bisa membayar pengacara

dan biaya lain, punya kesempatan yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang

tidak mampu.

Masalah lain yang bisa dilihat dalam sistem hukum Indonesia berasal dari sikap

masyarakat. Penduduk Indonesia sudah hilang kepercayaan kepada institusi

keadilan. Ketidakpercayaan ini disebabkan oleh sejarah yang dikotori oleh korupsi,

kolusi dan nepotisme (KKN), mafia keadilan, suap, dan ketidak adilan yang luas.

Banyak orang Indonesia merasa bahwa keadilan untuk orang kaya saja, dan kalau

seorang punya uang, pasti bisa memenangkan kasusnya. Kepastian dalam hukum

sendiri kadang bermasalah, sehingga hukum dianggap seperti berjudi. Oleh karena

semua persoalan ini, maka tidak ada kehormatan untuk hukum, akibatnya orang

tidak ingin menggunakan hukum itu sendiri. Hukum harus dapat diperoleh baik

secara mental maupun fisik.

ii) Bantuan Hukum

Di negara manapun di seluruh dunia, diakui dengan baik bahwa bantuan hukum

penting sekali. Seperti negara lain, Indonesia punya sistem memberikan bantuan

hukum kepada orang yang tidak mampu. Ada beberapa organisasi bantuan hukum,

misalnya LBH (Lembaga Bantuan Hukum) yang paling terkenal. Juga ada Pos

Bantuan Hukum (Pos Bakum) yang terletak di pengadilan negeri dan didirikan oleh

organisasi profesi Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN). Masih banyak orang yang

belum tahu tentang institusi ini, tetapi sebagian dari mereka bisa mendapatkan

banyak manfaat dari bantuan hukum tersebut. Pemerintah bisa membiayai program,

mengesahkan undang-undang dan berjanji untik memberikan keadilan bagi orang,

tetapi kalau komitmen ini tidak dilaksanakan di tingkat dasar, akan percuma.

Ada banyak informasi tentang bantuan hukum dan lembaga-lembaga yang memberi

bantuan hukum di Indonesia. Kebanyakan informasi ini merupakan analisa teori

bantuan hukum atau penjelasan pelaksanaan program yang dikaitkan dengan hal

ini. Tidak ada informasi yang mendiskusikan masalah sehari-hari yang dihadapi

pengacara bantuan hukum dan kliennya, dan tidak ada informasi tentang kenyataan

kenyataan menyediakan pelayanan seperti itu. Pos Bakum Malang masih dalam

masa pertumbuhannya dan pengacara di sana belum punya banyak pengaiaman
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dengan bantuan hukum. Pengacara di sana jarang menangani perkara dengan profil

tinggi atau perkara besar, tetapi dengan 'wong cilik* yang merupakan kebanyakan

rakyat Indonesia. Pengacara bantuan hukum bukan saja memainkan peran advokat

dan penegak hukum tetapi juga harus bertindak sebagai karyawan kemasyarakatan

disamping menghadapi masalah kliennya seperti kesulitan bahasa dan pengertian

hukum.

Sangat perlu untuk mengetahui data subyektif tentang pengaiaman pengacara di

garis depan perjuangan masyarakat yang adil. Masalah-masalah dan hal-hal harus

ditunjukkan dan dibicarakan sebelum bisa dipecahkan. Kalau ada kesulitan-kesulitan

dengan keadilan pada tingkat bantuan hukum sebagai tingkat yang paling dasar,

rakyat akan merasa bahwa hukum tidak berjalan untuk mereka dan akibatnya

konsep keadilan yang ditetapkan di Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

terhalang.

b) Rumusan Masalah

Para pengacara komersial memerlukan buku-buku dan informasi tentang hukum

komersial, sedangkan pengacara bantuan hukum memerlukan bahan untuk

memudahkan penegakan hukum untuk orang yang tidak mampu atau buta hukum.

Khususnya di kantor bantuan hukum yang kecil, seperti Pos Bakum Malang,

dibutuhkan kumpulan informasi yang relevan terhadap prakteknya karena mungkin

tidak ada banyak pengaiaman didalam kantornya atau macam perkara yang harus

dibela.

Ada kekurangan informasi tentang bantuan hukum dalam tingkat dasar. Penting

untuk pengacara saling menceritakan tentang pengalamannya agar mempertinggi

kesadaran masalah-masalah bantuan hukum dan berkembang pengetahuan umum

yang akan bermanfaat bagi semua pengacara dan organisasi yang memberikan

pelayanan ini.

Ketika isu-isu bantuan hukum diteliti, setidaknya harus bisa menunjukkan beberapa

masalah lain di dalam bidang hukum umum karena ada banyak persoalan di luar

bantuan hukum yang masih mempengaruhi bantuan hukum itu sendiri. Misalnya,



pada umumnya, masyarakat tidak punya kepercayaan di dalam sistem hukum. Sikap

ini menyebabkan masalah karena kalau orang tidak mau memakai sistem keadilan,

hak-haknya tidak dapat dilindungi.

Dari uraian tersebut di atas, maka yang penulis jadikan permasalahan dari penulisan

laporan ini adalah sebagai berikut:

Pos Bakum didirikan oleh siapa, kapan, bagaimana dan mengapa?

Hal-hal apa ditemukanoleh pembela/pengacara dalam perkerjaan sehari-

hari?

• Apa yang terlibat dalam memberikan pelayanan ini?

Masalah-masalah apa, baik luar maupun dalam, yang dihadapi oleh

pengacara Pos Bakum Malang?

c) Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

• Ingin memahami sedikit tentang Pos Bakum dan tujuannya dan induk

perusahaan (IKADIN).

Ingin mengetahui hal-hal yang dijumpai pengacara waktu mereka praktek

dalam bidang bantuan hukum.

• Ingin mengetahui tentang isu yang terlibat dalam pemberian bantuan hukum.

Secara singkat penelitian bertujuan untuk memahami bermacam-macam aspek

bantuan hukum - membuat profil Pos Bakum, konsentrasi pada masalah-masalah

yang dihadapi dalam memberikan pelayanan ini dan hal-hal yang terlibat dalam

bantuan hukum dari sudut baik pegacara maupun kliennya.



d) Metode Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kwalitatif. Data dikumpulkan dengan cara:

observasi dan wawancara tidak resmi; wawancara mendalam; dan data sekunder.

Hampir semua penelitian dilakukan di kantor Pos Bakum Malang dengan pengacara

IKADIN yang memberikan pelayanan ini. Kantor ini agak kecil sehingga peneliti bisa

menjalin hubungan erat dengan orang-orang di kantor. Hubungan ini menolong

memperoleh informasi dan mengadakan wawancara.

i) Observasi

Banyak waktu dipakai dalam obvervasi di kantor Pos Bakum, selama enam minggu

pada jam kerja. Pengaiaman ini mendekatkan peneliti terhadap responden

penelitian, yaitu pengacara dan klien Pos Bakum. Observasi memberikan banyak

informasi yang tidak bisa diperoleh melalui wawancara saja. Misalnya, dinamika

kantor, hubungan pengacara/klien dan sikap orang bisa diobservasi. Biasanya hal-

hal seperti ini tidak disadari responden sendiri tetapi bisa dilihat oleh orang luar.

ii) Wawancara Tidak Resmi

Ini merupakan metode utama untuk menjaring opini dan pikiran tentang bantuan

hukum, Pos Bakum dan IKADIN. Selama observasi banyak hal-hal dijelaskan

pengacara tentang perkaranya, masalahnya dan lain lain, cara yang paling baik

untuk mendapatkan informasi tentang klien. Karena ada banyak waktu bebas dalam

kantor pengacara, menunggu untuk sidang, atau klien, sering ada kesempatan untuk

wawancara seperti ini. Juga, karena perkara sering sedikit sensitip, wawancara tak

resmi cara yang paling baik untuk mendapatkan informasi tentang klien.

iii) Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam cara yang baik sekali memperoleh informasi yang spesifik

tentang pos Bakum, IKADIN, dan rincian perkara. Beberapa wawancara ini

dilakukan, tetapi responden dipilih dengan hati hati agar informasi yang diperoleh



sangat berguna. Wawancara dilakukan dengan pengacara yang sangat aktif dalam

organisasi IKADIN dan yang banyak melakukan bantuan hukum.

Ini juga termasuk pertanyaan yang lebih umum, misalnya pendapat tentang hukum

di Indonesia dan perannya sebagai pengacara. Jawaban atas pertanyaan tersebut

penting karena walaupun isu ini tidak dikaitkan dengan penelitian dengan erat

namun masih bersangkut paut. Informasi umum ini menunjukan banyak tentang

motivasi berpraktek hukum, komitmen dan ideologi pengacara, kesemuanya

dicerminkan dalam cara mendekatkan hal yang ditemukan dalam perkerjaan sehari

hari, dan khususnya bantuan hukum.

iv) Data Sekunder

Peneliti mendapatkan banyak buku tentang bantuan hukum dan profesi hukum di

Indonesia. Walaupun buku ini berisi informasi yang sangat menarik, tetapi tidak ada

yang relevan untuk penelitian, kecuali memberikan sedikit mengenai latar belakang

bantuan hukum di Indonesia dan informasi umum tentang perkembangannya.

e) Kegunaan Penelitian

Laporan ini diharapkan punya beberapa kegunaan. Pengacara Pos Bakum bisa

mengevaluasi kembali bagaimana mereka memberikan pelayanan bantuan hukum.

Walaupun ada banyak faktor di luar kekuasannya, tetapi masih ada yang bisa

diubah, agar pemberian bantuan hukum bisa berjalan lebih lancar dan tepat guna.

Sebslum masalah bisa diatasi, dibutuhkan kesadaran tentang persoalan-persoalan,

dan laporan ini memberikan komentar, baik tentang masalah pemberian bantuan

hukum maupun persoalan hukum lain.

Guru-guru dan dosen hukum bisa mendapatkan keterangan berguna dari laporan ini

tentang cara memperbaiki pendidikan hukum. Juga, mahasiswa bisa

mempergunakan laporan ini untuk menemukan masalah-masalah praktis yang

mungkin akan dihadapinya waktu mereka mulai praktek.



Pemerintah bisa menunjukkan bidang di dalam hukum yang belum berkembang

dengan baik, dan melaksanakan penyediaan dana berdasarkan keterangan yang

didapatkan dari laporan ini. Misalnya, meningkatkan kesadaran hukum dalam

masyarakat atau menciptakan bahan-bahan hukum yang lebih lengkap.

Laporan ini berguna untuk organisasi seperti IKADIN. Laporan menunjukkan

beberapa kelemahan dalam bidang hukum Indonesia. Menurut pendapat peneliti,

tugas organisasi seperti itu berubah sesuai apa saja yang mereka mampu, lalu

mendesak pemerintah dan aparat lain untuk merubah apa saja yang di luar

pengaruh IKADIN.

f) Batasan Penelitian

Ada beberapa batasan yang ditemukan di penelitian.

i) Sumber-sumber Data Sekunder

Waktu peneliti mulai penelitiannya di dalam bantuan hukum, ditemukan bahwa ada

kekurangan bahan bersifat cerita, banyak informasi teoritis, saja. Berbeda dari

hukum perdata, yang penting di dalam perkara bantuan hukum ialah bagaimana

dilakukan dan bagaimana hal-hal diatasi bukan hukum apa yang dipakai. Karena

keterangan subyektif semacam ini sangat berguna, peneliti berharap bisa mencari

dengan mudah. Namun keterangan tidak bisa dicari dan akibatnya penulis

mengubah tujuan utama penelitiannya meliputi hal ini. Penelitian dibatasi oleh

kekurangan informasi karena hanya bisa menguraikan pengaiaman dari tangan

pertama penulis tanpa keterangan latar belakang yang akan membuat laporan lebih

luas.

ii) Waktu

Batasan waktu merupakan masalah yang paling besar dalam penelitian ini.

Penelitian dijalankan selama dua bulan tetapi dalam bidang hukum masa ini agak

pendek. Penulis hanya bisa menonton beberapa sidang untuk setiap perkara yang

diambil oleh pengacara pos Bakum dan karena alasan itu sulit untuk

mengembangkan ringkasan penuh. Untuk perkara yang sudah selesai, jangankan
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klien, kadang-kadang pengacaranya pun juga sulit dihubungi. Sebaliknya, dalam

perkara yang masih dijalankan selama masa penelitian, rincian perkara belum

lengkap karena perkara baru mulai atau setengah selesai. Keadaan ini menjadi lebih

buruk karena perkara sering ditunda, biasanya disebabkan oleh perkara lain yang

berjalan terlalu lama.

Kesulitan lain yang dikaitkan dengan kesulitan waktu ialah bahwa karena pengacara

sibuk sekali, beberapa kali mereka lupa tentang janjinya dan akibatnya, peneliti

membuang-buang banyak waktu untuk menunggu orang yang akan diwawancarai.

iii) Hal-hal Morildan Etis

Masalah moril dan etis sering menggangu peneliti. Banyak perkara yang diteliti

belum selesai. Oleh karena itu peneliti merasa tidak mau menanyakan hakim atau

pengacara yang melawan klien pos Bakum tentang keterlibatannya dan

pendapatnya perkara yang disidangkan. Akibatnya, penelitian dibatasi oleh

pandangan perkara yang berat sebelah.

Masalah lain ialah bahwa kebanyakan perkara yang diamati terlibat isu yang agak

sensitif sehingga peneliti merasa tidak enak untuk mencoba bertanya kepada klien

tentang pengalamannya. Orang sering tidak mau menceritakan kepada pengacara

apalagi kepada orang lain, khususnya persoalan yang sangat sensitif.

Persoalan lain adalah sebagai berikut. Semula peneliti bermaksud bertanya kepada

klien mengenai pelayanan yang didapat, pendapatnya tentang bantuan hukum dan

pengacaranya. Akhirnya disadari bahwa pertanyaan seperti itu tidak pantas karena

menggambarkan pengacara secara negatip, mengatakan secara yang tidak

langsung bahwa mungkin ada sesuatu yang salah dengan pengacaranya atau cara

menangani perkara klien. Kepercayaan klien dalam pengacaranya merupakan

hubungan yang paling penting, peneliti merasa kurang enak mengurangi

kepercayaan ini.

iv) Prasangka Penulis



Sistem hukum di Indonesia sering dicela, dalam bulan-bulan belakang ini banyak

kecaman ini disebabkan karena keputusan perkara Tommy Soeharto. Disamping ini,

kecamaan juga ditujukan terhadap kebudayaan korupsi, kolusi dan kepastian hukum

di Indonesia. Kebanyakan laporan pers mengenai hukum di Indonesia negatip.

Dibandingkan dengan Indonesia, hukum di Australia jauh lebih dihormati dan

walaupun hukum negara itu terus menerus dicela (sesuatu yang diperlukan untuk

sistem hukum yang dinamis, bertanggung jawab dan responsif/reaktif). Tetapi

masalah di Australia tidak berakar seperti di Indonesia. Ini tidak berarti bahwa

hukum di Indonesia tidak bisa meraih banyak hasil yang baik, karena peneliti hanya

tahu sedikit saja tentang hukum di Indonesia akibatnya ada kecenderungan melihat

faktor negatifnya saja, khususnya sesudah belajar tentang hukum yang sudah

didirikan dan sudah punya reputasi bagus, seperti Australia. Ada prasangka karena

peneliti berasal dari Australia dan sudah belajar tentang hukum Australia selama

beberapa tahun. Maksud peneliti ialah bahwa tidak banyak diketahui tentang baik

aspek positif maupun aspek negatif hukum di Indonesia.

v) Pengetahuan Latar Belakang Pengetahuan Peneliti

Peneliti belum selesai S1, sebetulnya hanya melengkapi dua tahun saja dari

gelamya. Disamping itu penulis hanya belajar bantuan hukum di Australia secara

singkat, belum tahu semua masalah yang terlibat dalam bidang itu. Juga, hukum

Indonesia tidak pernah dipelajari secara mendalam. Walaupun keadaan ini bisa

dilihat sebagai hal positif (penulis dalam kedudukan obyektif) penulis menghadapi

beberapa masalah karena dia bukan hanya harus belajar tentang bantuan hukum

dalam konteks Indonesia tetapi juga sedikit tentang bantuan hukum sendiri.

g) Deskripsi wilayah penelitian

Wilayah penelitian ialah Malang. Orang yang diwawancarai ialah pengacara Pos

Bakum, kliennya dan organisasi IKADIN. Penelitian dilakukan terutama dalam

Pengadilan Negeri Malang di Kota Malang, tetapi peneliti juga menghadiri Rapat

Kerja Nasional IKADIN yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat. .
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a) IKADIN

Ikatan Advokat Indonesia didirikan pada tanggal 10 Nopember 1985, di Jakarta.

Diharapkan bahwa IKADIN merupakan wadah organisasi profesi advokat Indonesia.

Advokat yang menghadiri musyawarah yang pertama mengadopsi motto "Fiat justitia

mat coelum" (Demi keadilan, sekalipun langit runtuh). 3 Perkerjaan IKADIN

didasarkan pada prisip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mereka

mengemukaan tujuan dan harkat yang akan dihargai oleh IKADIN, misalnya pasal 5

dari Anggaran Dasar IKADIN:

Tujuan IKADIN adalah:

• Menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan serta kesadaran hukum

anggota masyarakat dalam negara hukum Indonesia.

• Menegakkan hak-hak manusia dengan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945.

Menumbuhkan dan memelihara rasa setia kawan diantara para Advokat.

Membela dan memperjuangkan hak dan kepentingan para Advokat dalam

melakukan tugasnya.

Turut aktif dalam pembangunan hukum Nasional.

• Menegakkan kekebalan dalam menjalankan profesi.

• Lebih meningkatkan integritas moral dan profesionalisme.4

Lasdin Wlas, CakrawalaAdvokat Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1989, p 109 -115
IKADIN, Anggaran Dasar, pasal 5
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Maksud IKADIN ialah mempersatukan semua advokat Indonesia. IKADIN mau

menciptakan kelompok advokat yang bertanggung jawab, dan yang mengabdikan

hukum secara berbakti. Berusaha memperbaiki pelayanannya, meningkatkan harkat

profesi, membangun dan membina hukum Nasional, menyampaikan bahan-bahan

hukum dalam bentuk prasaran dan publikasi, mendidikan masyarakat tentang hak-

haknya, menerbitkan sumber-sumber hukum, mempermudahan 'access to justice'

dan Iain-Iain.5

Keanggotaan IKADIN menetapkan menghargai martabat profesi yang tinggi dan

mereka menerima tanggung jawab mengabdi, mempertahankan dan menegakkan

hukum juga mempelopori pembaruan, pembangunan dan pembentukan hukum

Indonesia. Disamping itu, memperjuangkan prinsip-prinsip keadilan dengan

menegakkan hak-hak azasi manusia dan menyadarkan masyarakat tentang hukum

merupakan salah satu janji lain.

Ada lebih dari 2200 anggota IKADIN.6 Ada tiga jenis keanggotaan IKADIN, anggota
biasa, anggota muda dan anggota kehormatan. Anggota biasa adalah warga negara

Indonesia yang sudah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dan yang sudah diangkat

menjadi advokat. Anggota mudah adalah warga negara Indonesia yang sudah

punya gelar Sarjana Hukum dan yang sudah diangkat menjadi pengacara. Anggota

kehormatan adalah advokat yang sudah membuktikan komitmennya terhadap

IKADIN, hukum dan pembangunan hukum nasional.7 Advokat atau pengacara yang

ingin menjadi anggota IKADIN harus mengajukan permohonan secara tulis kepada

Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Permohonan ini harus termasuk bukti-bukti syarat

menjadi anggota biasa atau muda yang di atas, serta surat rekomendasi dari dua

orang anggota.8 Uang pangkal dan iuran harus dibayar oleh setiap anggota IKADIN
dan mereka harus menandatangani surat yang menunjukkan bahwa mereka akan

ikut Anggaran Dasar, Peraturan Rumah Tangga dan Kode Etik IKADIN.9

5IKADIN Anggaran Dasar
6IKADIN Konperensi Pers Rapat Kerja Nasional 2001 di Bandung
7IKADIN Anggaran Dasar pasal 7 ayat 2,3,4
8IKADIN Peraturan Rumah Tangga pasal 1ayat 1
9IKADIN Peraturan Rumah Tangga pasal 1ayat 4
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Dewan Pimpinan Pusat terletak di Jakarta, tempat kedudukan Mahkamah Agung
Republik Indonesia, tetapi ada cabang-cabang IKADIN di seluruh Indonesia agar

tujuan IKADIN bisa dilaksanakan di berbagai daerah sebanyak-banyaknya.10
Cabang IKADIN bisa didirikan dalam setiap daerah hukum Pengadilan Negeri.11
Tetapi ada juga persyaratan mengatakan bahwa paling sedikit harus ada tiga orang

advokat di suatu daerah untuk dapat mendirikan cabang IKADIN. Ada lebih banyak

200 anggota IKADIN Cabang Malang.

Menurut pengamatan peneliti, IKADIN Cabang Malang melaksanakan tanggung

jawabnya secara serius. Uang untuk membangunkan kantor Pos Bakum Malang

disiapkan oleh pengacara IKADIN, mereka bekerja sama dalam pengumpulan dana

untuk mempermudah perolehkan bantuan hukum.12 Sikap pengacara terhadap

bantuan hukum sangat baik. Semua pengacara yang diwawancarai mengakui

bahwa tidak wajib memberi bantuan hukum. Namun, mereka semua mengatakan

bahwa pemberian pelayanan itu merupakan salah satu tugas pengacara, memenuhi

misi kemanusiaan yang ideal berpusat di dalam profesi advokat. Kelihatannya,

bantuan hukum sudah menjadi sebagian kebudayaan advokat IKADIN.

Di antara anggota IKADIN di Malang, sering ada pembicaraan tentang peran

pengacara dalam masyarakat Indonesia dan kesadaran masyarakat tentang hukum.

Menurut Ketua DPC IKADIN Cabang Malang, pengacara belum mempunyai
kedudukan di masyarakat yang cocok dengan perannya. Dia mengatakan, kalau
seorang dokter membuat kesalahan, satu orang mati. Kalau insinyur membuat

kesalahan, mungkin beberapa orang mati. Tetapi, kalau pengacara membuat

kesalahan, masyarakat mati.13 Menurut pendapatnya, pendidikan hukum di
Indonesia tidak punya status yang cukup tinggi, tetapi hukum penting sekali untuk
Indonesia, dan harus dihormati dengan baik. Hal-hal seperti ini yang mempengaruhi
peran pengacara di masyarakat, dan sering didiskusikan dalam rapat kerja.

|°IKADIN Anggaran Dasar Pasal 10
IKADIN Anggaran DasarPasal 9 ayat 3

wSurabaya Post Setahun Pos Bakum IKADIN Pengabdian Untuk Si Lemah 11 September, 2001
Dan wawancara dengan Abdul Wahab Adinegoro, Ketua IKADIN Malang, 14 September, 2001
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Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) diselenggarakan oleh IKADIN setiap tahun

(pada tanggal peringatan Ulang Tahunnya) supaya informasi bisa disebarkan

kepada cabang-cabangnya dan hal-hal yang menyangkut bidang hukum bisa

dibicarakan. DPP IKADIN menerima masukan dari cabang-cabangnya. "RAKERNAS

IKADIN Tahun 2001 akan berupa untuk menampung semua aspirasi anggota dan

sekaligus menanggapi situasi serta perkembangan penegakan hukum di Indonesia

dengan tema pokok: Dengan Supremasi Hukum Kita Wujudkan Reformasi Nasional.

Sub tema: Meningkatkan Peran Advokat Dalam Merespon Tuntunan Keadilan"u

IKADIN menerbitkan bahan-bahan untuk anggotanya, yang bisa diperoleh di setiap

RAKERNAS. Majalah 'Info IKADIN' termasuk keterangan mengenai perkembangan

baru dalam bidang hukum, undang-undang baru, berita tentang IKADIN sendiri dan

opini atas hal-hal yang dianggap penting.

RAKERNAS IKADIN 2001 yang berlangsung di Bandung, menggambarkan bahwa

organisasi ini punya komitmen berat kepada hukum di Indonesia, sekurang-

kurangnya secara teori. Selama dua hari, ada rapat kerja kecil dan membicarakan

tentang hal-hal yang dianggap penting untuk menegakkan hukum di Indonesia pada

zaman ini. Beberapa persoalan dikemukakan dalam RAKERNAS 2001. Ada hal-hal,

baik yang di dalam profesi advokat maupun yang di luar. Misalnya, menurut

Sudjono, Ketua IKADIN, makin bertambahnya perilaku untuk menang-menangan

bisa dilihat, khususnya dari advokat berumur muda. Akibatnya sikap seperti itu,

keadilan dan kebenaran dihargai lebih kurang daripada kemenangan di pengadilan.

Peran advokat adalah menegakkan keadilan, tidak "...memuaskan ego dan mengisi

kantung".™

Juga selama pertemuan itu ada beberapa pembicara mengkritik profesi advokat dan

menunjukkan bahwa masih ada banyak masalah yang disebabkan oleh hukum dan

penegaknya, menurut pandangan masyarakat. Dari perspektif masyarakat, profesi

advokat ialah omong kosong, dan banyak pengacara waktu mereka bertindak tidak

memikirkan tentang ideologi, martabat, harkat dan tanggung jawab profesinya.

Pendapat ini membawa pengacara IKADIN kepada pengakuan bahwa perilaku

14 IKADIN Rancangan Peraturan Tata Terbit: Pembukaan Rakernas 2001
15 Kompas Omong Kosong, Peran Advokat Menegakkan Hukum 10 November, 2001
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advokat atau pengacara yang 'di luar koridor hukum' harus diawasi.16 Beberapa
anggota IKADIN mengucapkan keinginan 'mengembalikan orientasi advokat kita

kepada tempat semestinya'.™

Pada akhir pertemuan itu, IKADIN membuatkan beberapa rekomendasi. Diutarakan

bahwa reformasi konstitusi dan reformasi kelembagaan hukum (Mahkamah Agung,

kejaksaan Agung dan kepolisian) diperlukan. Disamping itu korupsi, kolusi dan

nepotisme (KKN) harus diberantas dan mereka mendesak untuk pemberdayaan

profesi advokat dimulai dengan mengesahkan Rencana Undang-Undang Advokat

yang sudah berjalan selama dua tahun. Mereka mendesak bahwa seorang advokat

tidak melakukan dan terlibat dalam perbuatan KKN dan mereka seharusnya

mendukung semua usaha untuk membongkar pelaku dalam menjalankan perkara.18

Sebagai penutup, IKADIN membuat kontribusi berharga kepada hukum di Indonesia

berbicara dan menilai terus menerus aparat hukum di negaranya, khususnya

advokat sebagai salah satu unsur dalam catur wangsa penegak hukum. Namun,

pada saat ini, pengaruhnya tidak bisa dilihat secara jelas. Sebagaimana dikatakan

oleh beberapa kritik dan kebanyakan saran, walaupun baik secara teori, tetapi

biasanya IKADIN tidak selalu melaksanakan saran tersebut.

b) Pos Bakum

Salah satu usaha IKADIN untuk mencapai tujuannya diwujudkan dalam pasal 6, ayat

5 Anggaran Dasar, yang menyatakan: "Melakukan pemben'an bantuan hukum

kepada mereka yang tidak mampu membayar uangjasa."19

Pos Bakum didirikan sebagai pelaksana bantuan hukum melalui pengadilan negeri.

Atas prakarsa IKADIN, Pos Bakum memenuhi kebutuhan untuk pelayanan hukum

yang gratis dan dapat diperoleh dengan mudah. Dua tujuan pokok program ini,

16 Kompas Perilaku Advokat Tak Lepas Dari Pengaruh External 12November 2001
17 Info Ikadin Volume II - Nomor 11 Redaksi
18 IKADIN Rekomendasi Rakernas 2001
19 IKADIN Anggaran Dasar pasal 6 ayat5
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pertama, memberi kesempatan untuk orang yang tidak mampu mendapatkan

keadilan dan kedua meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.20

Pos Bakum Malang didirikan oleh IKADIN pada tanggal 5 September 2000. Sejak

waktu itu, kantor ini mengambil 694 perkara, baik perkara pidana maupun perdata.21

Pos Bakum terletak di Pengadilan Negeri Malang. Ada kantor kecil di sana, dan

orang-orang bisa datang ke kantor itu mencari bantuan hukum. Ada lebih banyak

daripada 200 pengacara IKADIN di Malang dan kebanyakan orang itu akan ambil

kasus Pos Bakum, kalau bantuan mereka diperlukan. Tidak pernah sampai terjadi

saat ada orang memerlukan bantuan hukum tetapi tidak ada pengacara yang

membantunya. Pos Bakum akan memberi nasihat hukum kepada siapa saja kalau

memerlukan bantuan, termasuk orang yang mampu, tetapi pelayanan utama

ditujukan untuk membantu orang miskin.

Informasi tentang Pos Bakum disebarkan lewat pers, biasanya media cetak seperti

koran, tetapi juga lewat masyarakat, dari mulut ke mulut akhirnya banyak orang tahu

bahwa ada Pos Bakum untuk orang yang tidak mampu. Kadang-kadang kalau

terdakwa menghadap di pengadilan tanpa pengacara, dan kalau penuduhan

terhadapnya keras, hakim akan menunjukkan orang itu kepada Pos Bakum.

Semua advokat yang mengambil perkara bantuan hukum di Pos Bakum merupakan

sukarelawan dan mereka semua anggota IKADIN. Menurut satu pengacara Pos

Bakum yang diwawancarai, kira-kira 20% tugasnya dalam bantuan hukum.22 Tetapi

persen perkara Pos Bakum ini tergantung pada pengacara itu sendiri. Bukan wajib

mengambil perkara bantuan hukum tetapi sebagai anggota IKADIN mereka semua

membuat komitmen untuk menolong orang yang tidak mampu dan akibatnya mereka

punya tanggung jawab sebagai pengacara dalam memberikan pelayanan itu. Semua

pengacara yang bekerja untuk Pos Bakum juga bekerja untuk kantor lain, dan

mengambil kasus swasta. Semua pengacara yang diwawancara bilang salah satu

alasan menjadi pengacara adalah membantu orang. Semua orang dalam profesi ini

20 Data Informasi Bantuan Hukum Departemen Kehakiman R.I, Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta 1999 p 14
21 Surabaya Post Setahun Pos Bakum IKADIN Pengabdian Untuk SiLemah 11 September, 2001
22 Dari wawancara dengan Erpin, Advokat IKADIN Malang, 2 Oktober 2001
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mengambil misi kemanusian dan kebanyakan pengacara mendapat kepuasan hati

dengan kerjaanmu di bidang bantuan hukum.23

Walaupun pelayanan ini disampaikan untuk orang yang tidak mampu, mereka masih

harus membayar sedikit untuk menutup harga transportasi pengacara. Ongkos ini

murah sekali kalau dibandingkan dengan perkara swasta, harganya bisa mencapai

beberapa juta. Kalau pengacara menang kasus, tidak ada kewajiban klien

membayar pengacaranya, terserah klien sendiri. Pos Bakum menerima uang dari

pemerintah, lewat pengadilan. Menurut wakil direktur Pos Bakum, lebih baik kalau

dana tersebut tidak diterima langsung dari pemerintah karena dapat mengakibatkan

pengacara Pos Bakum dan IKADIN bisa mencela pemerintah tanpa memperhatikan

sumber dana yang berasal dari pemerintah itu sendiri.24 Dengan kata lain, tidak ada

perselisihan kepentingan.

Waktu perkara masuk Pos Bakum, perkara itu diterima oleh petugas atau sekretaris.

Kalau kliennya mencari bantuan hukum, "ketidak mampuan ekonomi itu harus

dibuktikan dengan surat keterangan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan kelurahan.

Ini bukan mempersulit, tapi supaya niat baik kami tidak disalahgunakan".25 Sesudah

itu, pendistribusian kasus tersebut oleh direktur diserahkan kepada pengacara yang

paling cocok untuk kasus itu. Direktur menilai berdasarkan hal-hal seperti

spesialisasi pengacara dan kesiapan dalam mengambil perkara baru. Pengacara di

Pos Bakum sering bekerja bersama-sama. Pengacara tidak bisa menolak perkara

yang diberi kepada mereka, semua kasus akan diterima. Demikian juga, Pos Bakum

akan mengambil setiap kasus yang datang ke kantomya.

Tidak ada prioritas antara perkara pidana dan perdata, Pos Bakum akan terima

semua kasus yang datang ke kantor itu termasuk perkara yang akan ke pengadilan

atau orang yang ingin sekedar konsultasi. Misalnya ada dua kasus yang diteliti yang

seperti dibawah ini yang mungkin tidak masuk dalam pengadilan.

23 Dari wawancara dengan Netti Yusmiati, Advocat IKADIN Malang, 9 November 2001
24 Dari wawancara dengan Mohammad Umar, Wakil Direktur Pos Bakum Malang, 17 September 2001
25 Surabaya Post Setahun Pos Bakum IKADIN Pengabdian Untuk Si Lemah 11 September, 2001
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Contoh yang pertama, seorang laki laki masuk Pos Bakum meminta bantuan

mencari alamat isterinya. Pada waktu itu, isterinya ini bekerja di Malaysia sebagai

tenaga kerja Indonesia (TKI). Dia sudah berhubungan dengan direktur TKI meminta

alamat isteri tetapi dia diberi alamat palsu. Klien takut bahwa isterinya merupakan

TKI illegal karena alamatnya tidak terdaftar. Klien tersebut pernah bekerja sebagai

TKI illegal di Malaysia dan dia tahu bahwa kalau isterinya bekerja di sana secara

illegal dan kalau dia ditemukan, dia akan dipelakukan dengan buruk. Di Malaysia,

tenaga kerja Indonesia yang tidak resmi dianggap sebagai mata-mata. Hukum di

Malaysia lebih keras dibandingkan Indonesia dan waktu klien ditemukan oleh polisi

Malaysia, mereka menamparnya dan dia dikembalikan ke Indonesia dan menderita

banyak luka. Klien minta tolong agar direktur TKI mau memberi alamat asli/alamat

sebenarnya kepadanya. Pos Bakum akan menulis surat yang resmi kepada direktur

meminta alamat isterinya. Kantor ini akan mengirim tiga surat, dan kalau semua

surat ini diabaikan, Pos Bakum akan memasukkan ke pengadilan. Dalam kasus ini,

Pos Bakum bertindak atas nama suami karena surat dari Pos Bakum mempunyai

lebih banyak wewenang dibandingkan dengan orang itu sendiri.

Contoh kedua, ibu rumah tahgga datang ke Pos Bakum menanyakan supaya

pengacara menasihati suaminya karena dia sering menganiayanya. Isteri sering

ditinggal oleh suaminya. Nafkah diberi dengan cara curiga atau marah dan kadang-

kadang tidak diberi sama sekali dan suami tidak memberi fasilitas rumah tangga

kepada isterinya. Dia selalu diadukan macam-macam ke saudara suami dan suami

tidak pernah berkumpul dengan keluarga. Isteri datang ke Pos Bakum supaya

pengacara menasihati suaminya tentang perasaannya, itu saja.

Seperti ditunjukkan oleh contoh-contoh tersebut, Pos Bakum tidak hanya mewakili

orang yang dihadapi di pengadilan. Juga, mereka akan menulis surat resmi yang

dikaitkan dengan hal hukum, menasihati klien atas hal-hal hukum (konsultasi) dan

membantu klien dalam perjalanan hukum, misalnya mengantarkan orang ke kantor

polisi kalau mereka belum melaporkan kejadiannya.

Pengacara yang giat ikut dalam Pos Bakum Malang mempunyai komitmen yang

kuat dalam memberikan bantuan hukum kepada kaum lemah di masyarakat.

Walaupun kantor tersebut agak kecil dan sumbangannya kepada 'access to justice'
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dalam Indonesia kecil, upayanya masih mempunyai pengaruh, paling tidak karena

Pos Bakum orang-orang bisa memperoleh keadilan. Pengacara Pos Bakum

menjembatani pembedaan antara rakyat dan sistem hukum, bantuan hukum

merupakan pelayanan masyarakat yang diperlukan.

c) Pertimbangan Memberikan Bantuan Hukum

i) Klien

Ada banyak masalah yang berasal dari klien yang mempersulit pengacara bantuan

hukum.

Kebanyakan orang yang menerima bantuan hukum punya tingkat pendidikan yang

rendah, akibatnya kadang-kadang menggunakan bahasa Indonesia saja tidak benar,

apalagi pengetahuannya bahasa hukum. Hal ini merupakan masalah untuk

pengacara, karena walaupun Pos Bakum ialah organisasi Malang, ada advokat yang

bekerja di kantor itu yang tidak bisa berbahasa daerah (bahasa Jawa). Misalnya

wakil direktur Pos Bakum bukan orang Jawa, tetapi salah satu kliennya orang Jawa

kuno yang tidak bisa berbahasa Indonesia lancar. Orang ini mengeluh kepada

sekretaris Pos Bakum bahwa pengacaranya tidak bisa berbahasa Jawa. Keadaan ini

kurang baik, keadilan tidak bisa ditegakkan dengan baik kalau diskusi antara

pengacara dan klien tidak lancar dan bebas. Ada lebih banyak dari 300 dialek di

Indonesia dan sulit mencari pengacara yang bisa menceritakan dalam semua

bahasa, sesuatu yang harus dihadapi oleh sistem hukum dan orang yang terlibat

dalam bantuan hukum. Itu realitas untuk negara yang terdiri dari beberapa ratusan

suku bangsa.

Hal seperti ini juga muncul dalam sebuah perkara lain yang diambil Pos Bakum

Malang. Ada wanita yang bertunangan dengan laki-laki dan mereka sudah

mengadakan perkawinan, mengatur tempat dan mengundang tamu-tamu.

Kemudian, beberapa minggu sebelum perkawinan, calon isteri ditinggal oleh calon

suami tersebut. Bukan hanya dia menderita penghinaan yang disebabkan

pemikahan yang sudah diatur dan tamu-tamu yang sudah diundang tetapi juga dia
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hamil. Hal dalam perkara ini ialah penipuan. Wanita tersebut ingin menuntut mantan

tunangannya karena keluarganya telah mengeluarkan biaya yang besar untuk

perkawinan. Walaupun kehamilan tidak ada sangkut paut dengan perkara sama

sekali, tetapi masih mempengaruhi perjalanan perkara ini karena wanita ini sangat

murung. Mungkin lebih pantas untuk perkaranya diambil oleh pengacara

perempuan. Klien kelihatan jauh lebih enak waktu berbicara dengan sekretaris Pos

Bakum dibandingkan dengan pengacara laki-laki. Pengacara yang mengambil

kasusnya bersimpati kepada wanita ini dan mereka masih bisa memperjuangkan

perkaranya dengan baik tetapi pasti karena pengacara perempuan bisa mengerti

perasaan dan keadaan menjadi lebih mudah dari pada pengacara laki laki.

Mungkin ini menggambarkan bahwa pendekatkan kepada bantuan hukum yang

lebih untuk perorangan diperlukan, yang mana pengacara ditunjuk dalam suatu

perkara bukan hanya karena pengetahuan hukum mereka dalam bidang tertentu

tetapi juga untuk kepantasan mereka terhadap klien. Pengacara tidak bisa mewakili

kliennya dengan baik kalau tidak ada saling komunikasi dan pengertian.

Banyak orang, khususnya di desa tidak tahu tentang bantuan hukum. Pengacara

IKADIN sudah mengunjungi desa diluar Malang untuk menyebarkan informasi

tentang bantuan hukum. Juga ada informasi dalam Koran dan media lain, tetapi

masih ada banyak penduduk Indonesia yang belum sadar tentang pelayanan itu.

Walaupun pengacara bilang bahwa banyak orang tahu tentang bantuan hukum,

banyak orang yang bicara dengan peneliti yang tidak sadar tentang Pos Bakum dan

orang itu merupakan kelompok yang memerlukan pelayanan ini, orang yang akan

mendapat manfaat paling banyak. Mungkin, hal itu menggambarkan bahwa pada

umumnya, orang tidak tahu tentang hukum sebelum hukum diperlukan. Keadaan ini

kurang baik, hak tidak bisa dijamin kalau cara melindunginya tidak diketahui dan

pada saat ini di Indonesia ada hak sebuah kelompok yang belum dilindungi oleh

sistem hukum.

Banyak orang berpendapat bahwa pengacara hanya diperlukan penjahat saja, dan

akibatnya mereka sering ragu-ragu menggunakan hukum untuk menyelesaikan

sengketanya. Pandangan ini terdapat dalam sebagian kebudayaan masyarakat

Indonesia, orang menganggap sistem hukum sebagai sesuatu yang tidak diperlukan
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oleh warganegara yang baik. "To become involved in the police is to shame and

humiliate me, and whoever does become mixed up in a police affair is unfit to be

near me.'26 Dikaitkan dengan sikap itu, ada kecenderungan dalam kebudayaan

Indonesia untuk menghindari konfrontasi, dan itu merupakan masalah dalam bidang

hukum, karena dasar perkara hukum ialah ide konfrontasi. Walaupun Indonesia

merupakan negara hukum dan bukan kebudayaan hukum. Menurut pengacara Pos

Bakum, khususnya kaum lemah di Indonesia tidak mempercayai pihak yang

berwenang sama sekali, dan hukum pasti sesuatu yang dicurigai. Sikap ini

disebabkan karena kebanyakan para elit politik pada masa Orde Baru memanipulasi

hukum untuk memanfaatkan keinginan mereka.

Sikap rakyat Indonesia merupakan masalah besar dalam menegakkan hukum di

Indonesia. Banyak orang dalam masyarakat Indonesia tidak punya kepercayaan

dalam sistem hukum dan akibatnya mereka tidak mau mempergunakannya. Cara

pikiran ini berasal dari bermacam-macam fakta. Sejarah hukum di Indonesia tidak

punya reputasi yang positf. Di masa lalu, hukum tidak digunaakan agar orang bisa

menegakkan haknya tetapi untuk memajukan kepentingan resim order baru dan

para elitnya. Pada waktu ini, walaupun sudah ada perubahan yang besar, masih ada

persoalan yang dikaitkan dengan hal itu. Tidak adanya kepastian hukum. Masih ada

KKN di bidang hukum dan menurut salah satu pengacara Pos Bakum, reformasi

hanya merupakan "slogan aja'27. Masih ada praktek mafia di pengadilan. Hakim

masih menerima suap. Semua alasan yang tersebut menyebabkan kemerosotan

dalam kepercayaan masyarakat akan hukum.

Semua faktor tersebut (korupsi, mafia keadilan, penyuapan) tidak mendorong orang

untuk memakai hukum. Sebaliknya, tindakan seperti itu menjadi biasa di masyarakat

Indonesia. Banyak orang mencela sistem hukum di Indonesia, dan mereka berhak

untuk melakukan itu karena ada banyak persoalan, namun, dalam prakterk

kehidupan sehari-hari mereka sering mengikuti kebiasaan jelek untuk

kemudahannya. Misalnya, memberi uang kepada seorang polisi kalau melanggar

peraturan lalu lintas dan menyuap petugas untuk mendapatkan surat-surat penting,

26 Pramoedya Ananta Toer This Earth ofMankind (English version) Penguin Books, USA, 1996
27 Dari wawancara dengan Erpin, Advokat IKADIN Malang, 2 Oktober 2001
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salah satunya adalah Surat Izin Mengemudi (SIM) yang bisa dibeli tanpa melakukan

ujian untuk mendapatkan SIM sama sekali. Petugas kantor imigrasi dibayar uang

suap untuk pelayanan 'kilat' dan contoh lainnya, kalau orang naik kereta api tanpa

karcis, petugas karcis bisa dibayar secara langsung. Perilaku seperti tersebut

mengabadikan kebudayaan korupsi di Indonesia. Rakyat Indonesia mendesak untuk

menciptakan masyarakat yang adil, tetapi pada tingkat individu, mereka sendiri

sering senang mengabaikan keadilan untuk kemudahannya.

Sikap masyarakat sering salah. Menurut pengacara Pos Bakum, banyak orang

Indonesia tidak mengerti hukum dengan baik tetapi mereka masih mencela sistem

itu. Dia bilang bahwa pengacara sering dianggap tidak baik karena mereka membela

penjahat. Pada waktu itu, dia menangani perkara pembunuhan. Terdakwa dituduh

membunuh dua orang kemudian mencuri mobil korban pertama dan menjual mobil

itu. Tidak ada saksi untuk pembunuhan, hanya ada orang yang menerima mobil

waktu dijual. Mungkin klien ini membunuh, mungkin tidak, tetapi yang penting ialah

bahwa tidak ada bukti, dan tanpa bukti, terdakwa harus dibebaskan. Keadilan tidak

bisa diberi berdasarkan keadilan subyektif. Keadilan pasti akan dicapai tetapi harus

melalui jalan yang cocok. Pengacara tersebut memberi contoh perkara Tommy.

Ditengah-tengah banyak kontroversi pada tanggal 1 Oktober 2001, Tommy

menerima vonis bebas.28 Didasarkan pada bukti-bukti, vonis tersebut betul. Semua

orang di Indonesia tahu bahwa Tommy sudah melanggar hukum banyak sekali.

Tetapi sistem keadilan harus diikuti. Peraturan sama harus digunakan untuk setiap

penduduk di negara dan kalau seorang tidak bisa dibuktikan bersalah, dia harus

dibebaskan. Pengacara bilang bahwa jalan yang benar harus diikuti sekalipun jalan

ini lebih panjang dan lebih sulit. Pada tanggal 29 November, Tommy ditangkap untuk

dakwa lain. Keadilan sekarang dilakukan. Menurut pendapat pengacara, pers sering

bertanggung jawab untuk membingungkan masyarakat.

Ada sangat banyak persoalan di dalam hukum di Indonesia, dan setiap masalah

tersebut mempengaruhi hak-hak masyarakat. Dari tingkat dasar bantuan hukum

sampai Mahkamah Agung, bidang hukum harus direformasi agar seluruh penduduk

28 Tempo Balas Budi Mahkamah Buat Tommy 14 Oktober 2001 p 117
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Indonesia punya kepercayaan terhadap sistem keadilan, kesadaran hak-haknya dan

pengertian bagaimana melindungi hak-haknya.

//) Pengacara

Pengacara adalah salah satu alat penegak hukum (yang lain ialah polisi, hakim dan

jaksa). Sebagai penghubung antara masyarakat dan sistem hukum, mereka

memainkan peran yang sangat penting. Mereka tidak hanya harus mengerti cara

berpikir kliennya tetapi juga harus mengerti sistem hukum.

Ada juga masalah dalam memberikan hukum yang disebabkan oleh pengacara itu

sendiri.

"Advokat Indonesia memerlukan...sikap mental yang tinggi menghayati tujuan murni

dari idialisme profesi Advokat'29 Memang, menurut pendapat peneliti, pengacara

Pos Bakum punya aspirasi yang terpuji. Meskipun, salah satu hal yang sangat jelas

waktu pengacara Pos Bakum diobservasi ialah adanya sifat yang tidak professional.

Misalnya ada kecenderungan untuk pengacara menerima panggilan telepon (pakai

hand phone) selama konsultasi sama kliennya. Tindakan seperti ini tidak hanya

menyebabkan klien merasa kurang enak tetapi juga komitment pengacara terhadap

perkaranya disangsikan.

Juga, karena disebabkan oleh masalah ukuran kantor (yang kecil sekali), pertemuan

sering diadakan di ruang biasa, dan biasanya disitu terdapat banyak orang,

pengacara lain, seketaris Pos Bakum Malang yang semuanya bisa mendengarkan

pembicaraan pengacara dan kliennya. Banyak orang lain yang berbicara dan

bercanda, sehingga konsultasi sering terganggu oleh pengacara sewaktu ada

seorang temannya masuk ke kantor. Peneliti sudah mengamati kejadian seperti itu.

Ada sikap kurangnya rasa hormat terhadap klien dan tidak adanya sikap untuk

menahan diri. Ini terlihat saat pengacara melakukan tindakan tersebut, mereka

kelihatan tidak peduli terhadap kliennya. Dalam perkara tersebut di atas seorang ibu

rumah tangga selama konsultasinya ada sedikitnya 4 orang lain di ruang konsultasi.

29 Lasdin Wlas, Cakrawala Advokat Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1989, p 113
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Dia menangis banyak sekali, dan untuk dia masalahnya begitu sensitif, tetapi orang-

orang disekitarnya berbicara terus menerus seolah-olah dia tidak di sana.

Contoh singkat lainnya yang tidak profesional ialah jam kantor. Walaupun kantor

terbuka jam 8:30 pagi, biasanya tidak ada petugas disana sebelum 9:30 pagi atau

lebih terlambat. Bantuan hukum seharusnya diciptakan agar bisa dipakai dengan

semudah mungkin dan kantor Pos Bakum seharusnya memperhatikan jam buka,

karena ini adalah sesuatu hal dasar yang bisa dilakukan dengan mudah. Disamping

klien harus sering menunggu pengacaranya, apalagi bagi klien yang sudah punya

janji dengan pengacara. Masalah tersebut merupakan sesuatu yang sederhana

sekali, dan bisa diperbaiki dengan mudah - klien seharusnya dihormati dan

pengacara seharusnya memperlakukan semua kliennya dengan sama.

Di universitas, mahasiswa hukum harus belajar bahasa Inggeris dan ada kebutuhan

bahwa pengacara harus bisa bahasa Inggeris dengan baik. Meskipun begitu,

kebanyakaan pengacara di Pos Bakum Malang tidak baik dalam berbicara ataupun

mengerti bahasa Inggeris dengan baik. Ternyata, kekurangan pengetahuan bahasa

ini tidak mempengaruhi kliennya secara langsung, khususnya karena klien sendiri

biasanya tidak bisa berbahasa Inggeris, tetapi hal ini berpengaruh dalam

pengetahuan umum pengacara. Menurut penelitian yang sudah dilakukan tentang

perkembangan hukum di Indonesia, kemampuan dalam bahasa Inggeris merupakan

salah satu kebutuhan pokok yang diperlukan oleh sarjana hukum Indonesia.30

Alasannya agar mereka bisa mengikuti pertemuan internasional dan

mempergunakan bahan-bahan hukum dari negara lain, dan semua yang bisa

menambah pengetahuan hukum di Indonesia, termasuk dalam bidang bantuan

hukum.

Sebelum mendapat surat izin praktek sebagai advokat atau notaris, mereka harus

magang selama dua tahun. Secara teori, gagasan ini sangat baik tetapi sering tidak

dilaksanakan secara tepat. Misalnya, di Pos Bakum Malang ada mahasiswa yang

sudah lulus S1 dan sekarang mau menjadi notaris. Dia tidak melakukan apa saja.

Setiap harinya dia datang ke kantor, mengamati pengacara bekerja selama

30PT Siber Konsultan Legal Directory of Indonesia: Law Reform In Indonesia 1998
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beberapa jam dan kemudian dia pulang. Kadang-kadang dia mengikuti sidang atau

mencatat hasil konsultasi. Magang merupakan prasyarat untuk praktek dalam

bidang hukum, namun sering pengaiaman itu tidak bermanfaat. Acara seperti itu

tidak terhingga nilainya dalam memberikan pengetahuan, pengaiaman dan wawasan

di dunia hukum.

Masih dalam lapangan pendidikan, ada kecaman bahwa di sekolah hukum,

mahasiswa tidak diajari cukuptentang hukum secara praktek.31 Sesudah mahasiswa

lulus dari kuliah mereka punya banyak pengetahuan secara teori, tetapi itu tidak bisa

dipakai tanpa ketrampilan praktis. Karena itu, tidak ada jaminan bahwa mahasiswa

yang baru lulus bisa memenuhi tugasnya dalam bidang hukum. Harusnya diakui

bahwa praktek hukum sama pentingnya dengan pengetahuan hukum itu sendiri, dan

khususnya di dalam bantuan hukum, di mana banyak situasi luar biasa yang akan

terjadi. Bagaimana pengacara tanpa pendidikan yang Iengkap bisa mengabdikan

hukum dengan baik, dan bagaimana mereka bisa menangani klien dalam bantuan

hukum atau yang lainnya?

Banyak kecaman yang tidak mempengaruhi klien itu sendiri, tetapi malah

mempengaruhi pandangan masyarakat secara umum.

31 31 PT Siber Konsultan Legal Directory of Indonesia: Law Reform In Indonesia 1998
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Bab 3 ~ Penutup

a) Kesimpulan

Hukum merupakan sistem peraturan yang mengatur perilaku anggota masyarakat.

Sistem keadilan adalah salah satu institusi negara yang paling penting. Kalau hukum

tidak dilaksanakan dengan baik maka semua masyarakat akan menderita. Ada

banyak masalah yang harus dihadapi oleh orang yang ingin memakai hukum, dan

orang-orang yang membantu masyarakat dalam mendapatkan keadilan.

Pengaiaman peneliti di kantor Pos Bakum menyadari tentang persoalan tersebut

baik yang dikaitkan dengan bantuan hukum maupun dengan masalah umum dalam

hukum.

Pusat penelitian ialah Pos Bakum itu sendiri, karena banyak waktu dihabiskan dalam

kantor itu. Tetapi agar mengerti cara kerja Pos Bakum, peneliti harus mengerti sikap

dan cara berpikir induk perusahaannya, IKADIN dan pengaiaman kliennya, karena

kedua faktor ini membentuk semua yang dilakukan oleh Pos Bakum. Sebaliknya

pengaruh tersebut, tidak pelak lagi, bahwa Pos Bakum juga dipengaruhi oleh

persoalan di dalam hukum itu sendiri, yang tidak selalu bertalian dengan bantuan

hukum.

IKADIN sudah didirikan selama 16 tahun. Pada mulanya, anggota organisasi ini ikut

serta dengan sungguh-sungguh dalam perbaikan dan perkembangan hukum di

Indonesia. Tujuan IKADIN adalah menciptakan lembaga yang dinamis dan reaktif,

dan meningkatkan status advokat di Indonesia melalui mendorong anggotanya dan

bertindak secara profesional dan bertanggung jawab. Mereka ingin agar hukum

Indonesia dapat menjadi institusi yang dijunjung oleh masyarakat, dan bukan

sesuatu yang tidak dipercayai, dan bahwa advokat di negara ini bisa disandari oleh

masyarakat.

Tetapi pengaruh IKADIN harus dipertanyakan. DPP IKADIN tidak punya kekuasaan

untuk meralat perilaku anggota, jadi walaupun ada aturan yang berlaku, tetapi

peraturan itu sendiri kadang tidak advokat patuhi, peraturan tersebut sebaiknya
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diadakan suatu sangsi bagi yang melanggar.32 Di samping itu, walaupun IKADIN

aktif dalam memberi saran-saran kepada pengacara, pemerintah dan masyarakat di

dalam bidang hukum dan menunjukkan kesalahan dalam hukum, sering tidak ada

tindakan untuk mengimbangi apa yang telah mereka sarankan. Tujuan IKADIN

mempersatukan advokat dan pengacara diseluruh Indonesia. Namun tujuan tersebut

belum berhasil, karena organisasi dan lembaga hukum di Indonesia tidak mau

bekerja sama. Pasti lebih banyak yang bisa dicapai kalau mereka bersatu.

Diperlukan suatu usaha untuk menciptakan organisasi yang diinginkan oleh anggota

pertama IKADIN.

Meskipun gagal dalam bidang tersebut di atas, tetapi dalam rangka bantuan hukum

IKADIN telah mencapai beberapa tujuannya. Melalui Pos Bakum, IKADIN

membuktikan komitmennya terhadap persoalan 'access to justice' yang telah

berjalan selama satu tahun, sistem hukum bisa dimasuki oleh lebih banyak orang

karena adanya Pos Bakum. Pos Bakum memberikan pilihan lain untuk kaum lemah,

jadi hak-hak mereka bisa ditegakkan. Walaupun pelayanan tersebut bermanfaat dan

bertanggung jawab secara kemasyarakatan, penyampaian bantuan hukum masih

terlibat banyak masalah.

Kesulitan bahasa, budaya dan pengertian merupakan beberapa masalah untuk

pengacara di kantor Pos Bakum. Sering klien punya dugaan yang tidak masuk akal,

disamping itu ada juga persoalan yang disebabkan oleh pengacara itu sendiri,

termasuk sikap yang tidak professional dan pendekatkan terhadap bantuan hukum

yang tidak memperhatikan perorangan. Pada umumnya, persoalan di hukum umum

yang membatasi keadilan adalah adanya kebudayaan Korupsi dalam aparat negara

dan ketidak percayaan masyarakat dalam pihak yang berwenang.33

Penting bahwa masalah dalam bidang hukum tidak diabaikan karena yang

disebabkan karena orang yang memerlukan bantuan hukum tidak mempunyai

pengetahuan hukum dan akibatnya diperlukan orang yang dapat mewakili dengan

32 PTSiber Konsultan Legal Directory ofIndonesia: Law Reform In Indonesia 1998
33 Wawancara dengan Erpin, Advokat IKADIN Malang, 9 November 2001
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baik. Masyarakat tidak akan mengabaikan masalah - kalau keadilan tidak dapat

memudahkan mereka, mereka tidak akan memakai sistem itu.

Peneliti dikesankan oleh komitmen dan prihatin terhadap pengacara yang ditemukan

di Pos Bakum Malang. Banyak masalah yang dihadapi oleh mereka yang

menyebabkan tugas mereka menjadi lebih sulit dan sering menghalangi pelayanan

yang diberikannya. Hal-hal yang berkaitan dengan bantuan hukum dan hal-hal

hukum umum mempersulit perjalanan keadilan. Untuk orang yang mencari bantuan

hukum, selalu menemui kesulitan, dan masalah ini membingungkan orang-orang

yang mempunyai masalah dalam hukum. Sikap rakyat mungkin merupakan masalah

yang paling besar di bidang hukum. Hukum ialah institusi yang paling dasar,

mengatur hubungan antara orang dengan sesamanya, dan antara orang dengan

pemerintahnya. Kalau hukum tidak bisa dipercayai, tidak ada apapun yang bisa

dipercayai. Hukum harus dapat diperoleh secara mental maupun fisik. Kepercayaan

dalam hukum harus diperolehkan.

b) Saran

Laporan ini menyampaikan wawasan di dalam banyak masalah yang dihadapi dalam

memberikan dan menerima bantuan hukum. Ada masalah yang akan selalu inheren

dalam bantuan hukum dan di dalam bidang hukum umum, tetapi yang penting

adalah bahwa solusi akan dicari secara terus menerus. Pengakuan masalah

merupakan langkah pertama untuk mencari cara-cara mengatasinya.

Perubahan harus dilakukan diseluruh bidang hukum. Akibat-akibat pelaksanaan

perubahan dapat dilihat dalam bantuan, hukum. Misalnya, kalau pendidikan

diperbaiki dan masyarakat menjadi lebih sadar tentang haknya, organisasi yang

memberikan bantuan hukum bisa membantu lebih banyak orang dan lebih banyak

orang bisa dilindungi hak-haknya. Juga, kalau orang tahu lebih banyak tentang

sistem keadilan mereka akan merasa lebih leluasa memakai sistem keadilan

tersebut.

Saran penulis tentang bantuan hukum terutama dalam bidang pendidikan hukum.
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Pendidikan

Pendidikan harus diperbaiki. Program magang tidak yang tidak efisien atau tidak

berguna harus diubah. Mungkin sebaiknya kalau mahasiswa yang ikut program ini

harus melengkapi tugas setiap minggu atau sesuatu yang lain jadi mereka bisa

memperoleh ketrampilan.

Program pendidikan diperlukan baik untuk masyarakat maupun pengacara itu

sendiri. Masyarakat harus belajar tentang hak-haknya dan bagaimana hak tersebut

bisa dilindungi. Juga, mereka harus mengerti bagaimana sistem keadilan berjalan

dan sistem pemerintahan.

Pengacara harus belajar tentang keadaan sehari-hari yang akan ditemukan dalam

praktek dan bagaimana mereka menangani keadaan yang akan ditemui waktu

mereka mulai praktek. Pendidikan hukum di Indonesia didasarkan atas teori, tetapi

ketrampilan praktek berguna juga agar pengacara disiapkan untuk dunia pekerjaan

sesungguhnya.

Dari 'wong cilik' di desa ke hakim-hakim di Makhamah Agung, semua harus belajar

tentang hukum dan keadilan terus-menerus. Semua penduduk di Indonesia harus

menyadari tentang hak dan tanggung jawabnya, jadi masyarakat dan sistem

keadilan bisa berjalan secara yang baik dan sesusi.

Mudah-mudahan upaya seperti yang tersebut diatas akan meningkatkan peran

masyarakat dalam menegakkan hukum di Indonesia dan mengurangi

ketidakpercayaan rakyat. Hukum merupakan sebagian kehidupan modern dan harus

dipeluk.

Pendekatan peroranaan kepada bantuan hukum
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Dikaitkan dengan hal-hal seperti bahasa, kalamin dan latar belakang sosial,

pelayanan harus menjadi lebih pribadi. Kalau klien bisa berhubungan secara baik

dengan pengacaranya, maka pengacara bisa mendapatkan keterangan yang

diperlukan lebih mudah. Ada perubahan inheren antara pengacara dan klien dalam

bantuan hukum, misalnya pendidikan dan latar belakang sosial. Perubahan ini tidak

semestinya ditonjolkan dengan memberikan pengacara yang tidak cocok. Advokat

harus dilatih jadi mereka bisa menangani baik persoalan hukum maupun persoalan

sosial.

Uang

Banyak uang yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Hukum merupakan salah

satu institusi negara yang paling penting dan harus dijunjung tinggi. Pemerintah

seharusnya memberi dana untuk memperbaiki kesadaran hukum di masyarakat dan

memastikan bahwa hukum dapat diperoleh setiap penduduk Indonesia.

Mungkin kalau petugas negara menerima gaji yang cukup, mereka tidak bisa disuap.

Penegakan harkat profesional

Pengacara adalah anggota profesi dan kenyataan ini harus dicerminkan dalam cara

mereka praktek, baik itu kasus besar atau kecil, ataupun kliennya orang kaya

ataupun orang miskin. Organisasi seperti IKADIN perlu lebih banyak kekuasaan

untuk mendisiplinkan anggotanya, kalau ditemukan bahwa ada pengacara

melalukan sesuatu yang buruk. Pengacara harus bertanggung jawab atas

perilakunya dan selalu mengingat harkat tinggi yang diperlukan dalam profesinya.

Harkat profesional harus dipelihara dengan keras. Masyarakat harus merasa bahwa

mereka bisa mempercayai pengacara, tetapi pada saat ini, profesi pengacara punya

reputasi yang buruk. Pandangan masyarakat ini harus diperbaiki karena kalau orang

tidak mau berhubungan dengan pengacara, maka keadilan akan terhalang.

Memperbaiki sumber-sumber hukum
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Pemerintah, organisasi profesi, dan pengusahaan hukum semua harus bekerja

sama menciptakan sumber-sumber hukum yang baik dan Iengkap.

Pelaksanaan

Pemerintah dapat membiayai ribuan program dan mengesahkan undang-undang

dan perjanjian selama tahunan, tetapi kalau alat hukum tersebut tidak dilaksanakan

dan digunakan dengan pantas maka hal tersebut tidak bermanfaat. Reformasi harus

dilakukan dengan maksud yang baik dan harus dilakukan diseluruh tingkat sistem

keadilan, dari kantor pengacara yang paling kecil hingga hakim Makhamah Agung

yang paling terhormat.
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