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PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS SEDIAKAN 4 PAKET BANTUAN 

HUKUM GRATIS UNTUK MASYARAKAT KURANG MAMPU 

 
Sumber Gambar: https://www.rmolbengkulu.id  

 

Isi Berita: 

Pemkab Musi Rawas menyediakan empat paket bantuan hukum gratis bagi 

masyarakat kurang mampu tahun 2023 mendatang. 

Kepala Bagian Hukum Setda Musi Rawas, Mukhlisin mengatakan, seperti tahun sebelumnya, 

nilai anggaran per paket sebesar Rp7,5 juta. 

Dikatakan, dalam program bantuan hukum gratis tersebut, Pemkab Musi Rawas 

bekerjasama dengan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin). Diharapkan, 

bantuan hukum gratis untuk masyarakat miskin bisa terserap semua. Sehingga, akan 

membantu masyarakat miskin dalam mendapatkan pendampingan hukum secara cuma-cuma. 

"Harapan seperti tahun ini, semua bisa terserap. Tapi, tahun ini diutamakan untuk anak-anak 

dan perempuan, tapi selain itu tetap diterima," ujarnya, Kamis (22/12/2022). 

Dijelaskan, perkara hukum yang bisa mendapatkan bantuan hukum adalah, perkara 

pidana, perdata, tata usaha negara dan Hak Azasi Manusia (HAM). Kemudian kekerasan 

dalam rumah tangga (KDRT) dan kasus non litigasi lainnya. 

Kriterianya yakni masyarakat miskin atau kurang mampu, masyarakat yang 

mempunyai masalah hukum atau perkara hukum, dan masyarakat yang secara ekonomi tidak 

mampu membayar pengacara. 

Syarat mendapatkan bantuan hukum gratis ini diantaranya, membuat surat 

permohonan atau permintaan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum. 

Kemudian melampirkan surat keterangan miskin atau tidak mampu yang dikeluarkan oleh 

Lurah atau Kepala Desa. Dan berstatus sebagai penduduk Kabupaten Musi Rawas, ditunjukan 

dengan melampirkan foto copy KTP dan menunjukkan aslinya. 

Mekanisme mendapatkan bantuan hukum gratis itu, dapat langsung ke lembaga 

bantuan hukum atau advokat yang ditunjuk Pemkab dengan membawa persyaratan yang telah 

ditentukan. Selanjutnya lembaga bantuan hukum atau advokat meneruskan berkas 

permohonan bantuan hukum kepada bupati melalui Kepala Bagian Hukum untuk 

mendapatkan persetujuan. 

Jika permohonan telah memenuhi syarat dan disetujui, maka lembaga bantuan hukum 

dapat melakukan penelitian dan analisa kasus guna proses hukum lebih lanjut. "Bagi 

https://www.rmolbengkulu.id/
https://palembang.tribunnews.com/tag/bagian-hukum-setda-musi-rawas
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permohonan yang tidak memenuhi sarat atau tidak disetujui, maka tidak dapat diproses lebih 

lanjut," pungkasnya. 

 

 

Sumber Berita : 

1. https://palembang.tribunnews.com/2022/12/22/tahun-2023-pemkab-musi-rawas-

sediakan-4-paket-bantuan-hukum-gratis-untuk-masyarakat-kurang-mampu, Tahun 2023, 

Pemkab Musi Rawas Sediakan 4 Paket Bantuan Hukum Gratis untuk Masyarakat Kurang 

Mampu, Kamis, 22 Desember 2022. 

2. Harian Siwijaya Post, Pemerintah Luncurkan 4 Paket Bantuan Hukum Gratis, Jum’at, 23 

Desember 2022. 

 

Catatan : 

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara 

cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 

menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sedangkan Pasal 28H ayat (2) 

menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk 

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 

 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pada : 

- Pasal 2, Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:  

a. keadilan;  

b. persamaan kedudukan di dalam hukum;  

c. keterbukaan;  

d. efisiensi;  

e. efektivitas; dan  

f. akuntabilitas.  

- Pasal 3, Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:  

a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk 

mendapatkan akses keadilan;  

b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip 

persamaan kedudukan di dalam hukum;  

c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara 

merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan 

d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

- Pasal 4 ayat (1), Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang 

menghadapi masalah hukum.  

https://palembang.tribunnews.com/2022/12/22/tahun-2023-pemkab-musi-rawas-sediakan-4-paket-bantuan-hukum-gratis-untuk-masyarakat-kurang-mampu
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- Pasal 4 ayat (2), Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun 

nonlitigasi.  

- Pasal 4 ayat (3), Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan 

tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.  

- Pasal 5 ayat (1), Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat 

memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.  

- Pasal 5 ayat (2), Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas 

pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, 

dan/atau perumahan.  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, pada :  

- Pasal 1 angka 3, Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang 

diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian 

konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan 

melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak 

mampu. 

- Pasal 5, Permohonan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dapat diajukan 

bersama-sama oleh beberapa Pencari Keadilan yang mempunyai kepentingan 

yang sama terhadap persoalan hukum yang bersangkutan. 

- Pasal 11 ayat (1), Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kode Etik Advokat, dan 

peraturan Organisasi Advokat. 

3. Peraturan  Bupati Musi Rawas Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Kriteria dan 

Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Masyarakat 

Miskin/Kurang Mampu, pada : 

- Pasal 2, Maksud diberikannya bantuan hukum bagi masyarakat miskin/kurang 

mampu di Kabupaten Musi Rawas adalah agar masyarakat miskin/kurang mampu 

di Kabupaten Musi Rawas bisa mendapatkan jasa hukum Advokat untuk 

menangani dan menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi secara cuma-cuma. 

- Pasal 3, Tujuan diberikannya bantuan hukum bagi masyarakat miskin/kurang 

mampu di Kabupaten Musi Rawas adalah memberikan penghargaan terhadap hak 

asasi manusia dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat. 

- Pasal 4, Sasaran pemberian bantuan hukum secara cuma-Cuma adalah 

masyarakat miskin/kurang mampu di Kabupaten Musi Rawas yang mendapatkan 

permasalahan hukum atau perkara hukum diantaranya:  

a. Perkara Pidana; 
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b. Perkara Perdata; 

c. Perkara Tata Usaha Negara;  

d. Perkara Hak Azasi Manusia;  

e. Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga; dan  

f. Kasus Non Litigasi lainnya. 

- Pasal 5, Kriteria masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bantuan Hukum 

secara Cuma-Cuma adalah :  

a. Masyarakat miskin/kurang mampu; 

b. Masyarakat yang mempunyai masalah hukum / perkara hukum; 

c. Masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu membayar pengacara untuk 

beracara di Pengadilan; 

- Pasal 6, Persyaratan mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma adalah:  

a. Membuat surat permohonan atau permintaan bantuan hukum secara Cuma-

Cuma yang ditujukan kepada Bupati Musi Rawas melalui Kepala Bagian Hukum; 

b. Melampirkan surat keterangan miskin atau tidak mampu yang dikeluarkan oleh 

Lurah atau Kepala Desa; 

c. Berstatus sebagai penduduk Kabupaten Musi Rawas dengan melampirkan foto 

copy Kartu T and a Penduduk dan menunjukkan aslinya. 

- Pasal 7 ayat (1), Masyarakat miskin/kurang mampu dapat langsung ke Lembaga 

Bantuan Hukum/Organisasi Advokat yang telah ditunjuk oleh Pemerintah 

Kabupaten pada hari kerja dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 

- Pasal 7 ayat (2), Lembaga Bantuan Hukum/Organisasi Advokat meneruskan 

berkas permohonan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada Bupati melalui 

Kepala Bagian Hukum untuk mendapatkan persetujuan. 

- Pasal 7 ayat (3), Apabila permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan 

disetujui maka Lembaga Bantuan Hukum/Organisasi Advokat yang telah ditunjuk 

dapat melakukan penelitian dan analisa kasus guna proses hukum lebih lanjut. 

- Pasal 7 ayat (4), Bagi permohonan yang tidak memenuhi syarat atau tidak 

disetujui maka tidak dapat diproses lebih lanjut. 

 


