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Hanya gara-gara membongkar bekas pondasi tiang yang ada di tanahnya sendiri, Abdul 

Rahim (45) harus diproses lewat sidang biasa. Padahal Peraturan Mahkamah Agung (Perma) 

mengatur kasus seperti itu cukup dengan sidang cepat seperti layaknya sidang perkara 

tilang.[3] Abdul Rahim Dg. Lili seorang tukang batu merupakan salah seorang dampingan 

LBH Makassar yang kemudian divonis bebas oleh majelis hakim PN Makassar. 

Kasus ini merupakan potret dimana keadilan menjadi sesuatu yang masih jauh dan mahal 

bagi masyarakat miskin dan marjinal seperti Dg. Lili. Sebuah kondisi dimana keadilan belum 

bisa diakses oleh semua warganegara. Padahal prinsip hukum dan hak asasi manusia, 

keadilan harus dapat diakses semua orang atau warga negara (justice for all atau accessible to 

all). Prinsip inilah yang selama ini diusung organisasi bantuan hukum seperti LBH Makassar 

lewat mandat utamanya yakni bantuan hukum (legal aid). 

  

Bantuan Hukum 

Secara terminologi bantuan hukum dapat diartikan dalam beberapa arti seperti: Free or 

inexpensive services of an attorney; the services available for “people” who are unable to 

afford the cost of the lawyer: disadvantage atau insufficient financial capacity. Sedangkan 

menurut UU No.16 Tahun 2011, Bantuan Hukum Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang 

diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan 

Hukum. 

Bantuan hukum merupakan wujud dan implementasi dari beberapa prinsip dan ketentuan hak 

asasi manusia yakni prinsip persamaan di depan hukum (equality before the law) sebagimana 

tertuang dalam Pasal 14 ICCPR, Pasal 28 UUD 45 dan UU No.12 Tahun 2005. Prinsip fair 

trial dan Imparsial (The rights to legal representation sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 

ayat (1), (2),(3) ICCPR dan UU No.12 Tahun 2005. Ketentuan ini melahirkan prinsip Access 

to Justice (akses terhadap keadilan). Dalam makna yang luas Access to Justice tidak hanya 

diartikan sebagai pemenuhan akses seseorang terhadap pengadilan, namun harus pula 

memberikan jaminan bahwa hukum dan hasil akhirnya layak dan berkeadilan. Salah satu 

betuk promosi Access to Justice adalah Bantuan Hukum (legal aid & counsel). Dimana dalam 

konteks hak asasi manusia menjadi obligasi negara dalam bentuk Bantuan Hukum terutama 

bagi masyarakat miskin dan marjinal. 

Namun dalam realitas, negara belum maksimal dalam pemberian bantuan hukum bagi 

warganya. Sementara pada aras Civil Society pemberian bantuan hukum telah lama dilakukan 

oleh masyarakat sipil yakni NGO seperti YLBHI/LBH dan perguruan tinggi seperti 

BKBH/PKBH. Mereka inilah yang selama ini memiliki komitmen terhadap pemberian 

bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan marjinal. Gayung bersambut, negara 

kemudian mencoba menjalankan kewajiban pemberian bantuan hukum kepada masyarakat 

miskin. Wujudnya dimulai lewat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 

Hukum yang menjadi acuan dalam sistem bantuan hukum nasional. 
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Momentum ini di satu sisi merupakan alamat baik, dimana negara telah mengambil peran 

dalam pemenuhan hak warganya lewat pemberian bantuan hukum. Tetapi di sisi lain, dengan 

kebijakan tersebut memiliki konsekwesi terhadap penyediaan layanan bantuan hukum (legal 

aid provider). Sementara negara (pemerintah) sendiri belum memiliki pengalaman dalam 

pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum dimaksud. Sebaliknya justeru organisasi 

masyarakat sipil (OMS) dalam bentuk lembaga lantuan hukum dalam naungan YLBHI, 

termasuk LBH Makassar dengan konsep Bantuan Hukum Struktural (BHS). 

  

Gerakan Bantuan Hukum Struktural 

BHS adalah sebuah konsep yang bertujuan menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya 

hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju kearah struktural yang lebih 

adil. Inilah yang membedakan dengan konsep lainnya seperti bantuan hukum tradisional dan 

bantuan hukum konstitusional. Bantuan hukum konvensional misalnya, bantuan hukum yang 

sangat pasif, tidak responsif terhadap kondisi hukum yang ada, serta pendekatannya yang 

legalistik formal. Jelasnya kehendak bantuan hukum dilakukan atas landasan semangat belas 

kasihan (Charity) dengan pola patron-client. Termasuk konsep bantuan konstitusional, 

konsep bantuan hukum ini lebih aktif dan progresif dibanding konsep bantuan hukum 

tradisional tidak hanya ditujukan kepada individu, akan tetapi juga ditujukan kepada anggota 

masyarkat secara kolektif dan dirahkan kea rah yang lebih luas yakni penyadaran hak-hak 

masyarakt miskin. 

Konsep ini merupakan anti tesis dari bantuan konsep bantuan hukum tadisional-

konstitusional. Bentuk bantuan hukum yang muncul dari pengaruh mashab critical legal 

study (cls bahwa hukum adalah sarana pembebasan dan bukan penindasan. Sebuah gerakan 

pembaruan hukum dan anti tesis dari aliran postivisme hukum, dimana munculnya pemikiran 

akan ketidakpercayaan dan netralitas hukum, struktur sosial yang hirarkis dan dominasi 

ideologi kelompok tertentu dan keinginan merombak struktur sosial. BHS merupakan bentuk 

bantuan hukum bersifat kolektif dengan tujuan mempersoalkan kekuasaan negara lewat 

regulasi/kebijakan negara dengan memperkuat hadirnya rakyat atau civil society. 

  

Terma BHS erat kaitannya dengan kemiskinan struktural atau oleh ilmuwan sosial disebut 

dengan “kemiskinan buatan” karena memang sengaja orang dibuat atau dilegalkan untuk 

menjadi miskin baik secara ekonomi, informasi maupun akses untuk berpartisipasi dalam 

setiap kebijakan pemerintah atau negara. Karenanya untuk konteks YLBHI istilah yang tepat 

adalah legal aid karena memang kerja-kerja YLBHI dan 15 LBH Daerah seluruh Indonesia 

selalu dihubungkan dengan orang miskin secara ekonomi dan buta hukum. Inilah pula yang 

menjadi pembeda dengan beberap istilah bantuan hukum yang ada seperti probono public, 

Legal asistance ataupun Bantuan Hukum oleh Pemerintah lewat BPHN. Menurut salah satu 

penggagas konsep ini sekaligus pendiri YLBHI Adnan memandang lahirnya konsep BHS 

sebagai konsekwensi dari pemahaman kita terhadap hukum. Realitas yang kita hadapi adalah 

adalah produk dari proses-proses sosial yang terjadi di atas pola hubungan tertentu di antara 

infrastruktur masyarakat yang ada. Hukum sebenarnya merupakan superstruktur yang selalu 

berubah dan merupakan hasil interaksi antar infrastruktur masyarakat. Oleh karena itu, 

selama pola hubungan antar infrastruktur menunjukan gejala yang timpang maka hal tersebut 

akan mempersulit terwujudnya hukum yang adil (Adnan Buyung Nasution:1981). 



Dalam perjalanannya YLBHI-LBH menjadikan BHS sebagai ideologi gerakan dan menjadi 

roh atau “gairah magis” dalam pendekatan hukum dan advokasi hukum atau pembelaan yang 

dilakukannya. Seperti umunnya sebuah gagasan dan model bantuan hukum, BHS selalu bisa 

dilihat dalam berbagai aspek yakni ontologis/ paradigmatik, epistemologis/metodologi serta 

aksiologis/aksi strategi. Bantuan hukum yang dilakukan tidak sekedar dilihat sebagai 

pelayanan bantuan hukum litigasi maupun non-litigasi kepada masyarakat marjinal. Tetapi 

bantuan hukum dijadikan sebagai aktivisme masyarakat sipil atau rakyat untuk menggunakan 

hukum sebagai alat untuk mendorong perubahan lewat pemahaman hak asasi warga dan 

demokratisasi. Oleh T. Mulya Lubis dipandang sebagai gerakan bantuan hukum dalam upaya 

perjuangan penegakan Ham bagi si miskin (T.Mulya Lubis,1980). Dalam konteks yang lebih 

luas, bantuan hukum yang dijalankan oleh YLBHI-LBH lewat BHS adalah merupakan bagian 

dari gerakan sosial. 
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