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KATA PENGANTAR

Pro bono dalam The Law Dictionary diartikan sebagai pemberian layanan/bantuan hukum
secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Signifikansi pro bono dapat
diwujudnyatakan lewat layanan bantuan hukum bagi kelompok/individu yang menghadapi
kesulitan ketika berhadapan dengan hukum. “Konsep” Pro bono juga dapat menjadi media
bagi advokat dalam menjalankan perannya untuk mewujudkan akses keadilan bagi mereka
yang membutuhkan.
Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pro bono mulai
terlembagakan dan menjadi suatu kewajiban profesi yang harus dijalankan bagi para advokat.
Ketentuan ini sangatlah krusial, di mana sebelumnya advokat menjalankan pro bono
berdasarkan kesukarelaan dari masing-masing advokat. Akan tetapi, pasca 15 tahun lahirnya
Undang-Undang tentang Advokat tersebut, hampir tidak ditemukan suatu data dan evaluasi
yang relevan terkait sejauh mana implementasi pro bono sudah diterapkan oleh advokat di
Indonesia.
Sejauh ini, praktik pro bono telah berhasil memberikan dampak positif terhadap pemenuhan
akses terhadap keadilan di berbagai negara. Banyak kantor hukum di negara lain yang
mendorong advokatnya untuk melakukan pro bono sebagai bentuk integritas profesi
advokatnya. Seperti contoh, kantor hukum C.Y. Lam & Cp. di Hong Kong telah berhasil
memberikan 125 jam kerja untuk bantuan pro bono. Di Singapura, 30% advokat telah
melakukan pro bono minimal 10 jam/tahun. Berdasarkan keterangan tersebut, sebenarnya
praktik pro bono merupakan hal lumrah yang dilakukan oleh advokat di beberapa negara.
Oleh karenanya, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas
Indonesia (MaPPI-FHUI) atas dukungan Yayasan TIFA melakukan penelitian dan survei untuk
mengidentifikasi implementasi dan kebutuhan praktik pro bono di Indonesia. Data yang
disajikan di dalam buku ini memang belum bisa mewakili persepsi seluruh advokat di
Indonesia, akan tetapi hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran awal bagaimana praktik

pro bono berjalan di Indonesia. Selain itu, buku ini juga memotret beberapa praktik pro bono
yang berjalan baik dan hambatan-hambatannya di beberapa daerah di Indonesia. Hasil
penelitian ini berupa suatu kajian yang dapat menjadi tolok ukur sejauh mana praktik pro bono
sudah dijalankan dan juga beberapa rekomendasi untuk perbaikan sistem implementasi pro

ii

bono ke depannya, sehingga buku ini dapat menjadi rujukan untuk menyusun kembali
kebijakan terkait pro bono.
Sebagai penutup, MaPPI-FHUI mengapresiasi dan berterima kasih atas masukan dan
informasi yang diberikan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Ikatan Advokat
Indonesia (IKADIN), Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), Kongres Advokat
Indonesia (KAI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Jakarta, PILNet,
Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Hadiputranto Hadinoto & Partners,
Soemardipradja & Taher, Makarim & Taira, Hanafiah Ponggawa & Partners, Assegaf Hamzah
& Partners, Witara Cakra Advocates, LBH Banda Aceh, LBH Yogyakarta, LBH Apik Kupang,
LBH Makassar, DPC Peradi Kota Banda Aceh, PBH Peradi Sleman, DPC Peradi Kupang,
PBH Peradi Roteng, DPC Peradi Makassar, LKBH Universitas Syiah Kuala, LKBH Universitas
Islam Indonesia, PKBH Universitas Gajah Mada, LKBH Universitas Nusa Cendana, UKBH
Universitas Hassanudin, BPHN, Anggota Komisi III – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) Arsul Sani, Indonesia Corporate Counsel Association (ICCA) dan pihak lain yang
memberikan sumbangsih pemikiran baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam
pengerjaan penelitian ini.
Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pemangku kebijakan, advokat, akademisi,
peneliti, maupun para pencari keadilan untuk mengetahui dan memberikan kontribusi yang
besar terhadap perbaikan sistem pelaksanaan pro bono di Indonesia.
Tabik,
Depok, 09 Januari 2019

Dio Ashar Wicaksana, S.H., M.A.
Ketua Harian MaPPI-FHUI

iii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

ii

Daftar Isi

iv

Daftar Singkatan

vi

BAB I PENDAHULUAN

1

BAB II TENTANG PRO BONO PUBLICO
A. Sejarah Evolusi Advokat

5

B. Sejarah Organisasi Advokat

10

C. Perkembangan Pemikiran Pro Bono

12

BAB III PRAKTIK DAN PRINSIP PRO BONO DI INDONESIA
A. Pro Bono dan Bantuan Hukum: Sebuah Prinsip

19

B. Pro Bono dalam Praktik

28

B.1. Temuan Umum

31

B.2. Analisis Terhadap Temuan

36

B.2.1. Pengetahuan/Pemahaman

36

B.2.2. Praktik

52

B.2.3. Sikap/Pandangan

61

BAB IV PENUTUP DAN KESIMPULAN

69

DAFTAR PUSTAKA

89

iv

v

DAFTAR SINGKATAN
AAI

: Asosiasi Advokat Indonesia

ABA

: American Bar Association

ACLS

: The Association of Criminal Lawyers of Singapore

ACT

: Australia Capital Territory

AKHI

: Asosias Konsultan Hukum Indonesia

APSI

: Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia

BPHN

: Badan Pembinaan Hukum Nasional

CDC

: Community Development Council

CJC

: Community Justice Centre

CLAS

: Criminal Legal Aid Scheme

DPN

: Dewan Pimpinan Nasional

Fosko Avokat

: Forum Studi dan Komunikasi Advokat

HAPI

: Himpunan Advokat dan Pengacara Inonesia

HIR

: Herzien Inlandsch Reglement (Reglemen Indonesia yang Diperbaharui)

HKHPM

: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

HPHI

: Himpunan Penasehat Hukum Indonesia

ICCA

: Indonesia Corporate Counsel Association

Ikadin

: Ikatan Advokat Indonesia

ILR

: Indonesia Legal Roundtable

IPHI

: Ikatan Penasehat Hukm Indonesia

KKAI

: Komite Kerja Advokat Indonesia

KP2AI

: Komisis Pendidikan Profesi Advokat Indonesia

LAB

: Legal Aid Bureau

MaPPI FHUI

: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas
Indonesia

NSW

: New South Wales

OBH

: Organisasi Bantuan Hukum

PBH Peradi

: Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia

PBHI

: Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia

PBSO

: Pro bono Service Office

Peradi

: Perhimpunan Advokat Indonesia

PKBH

: Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum

PSHK

: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan

Pusbadhi

: Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum

RUU

: Rancangan Undang-Undang

SKTM

: Surar Keterangan Tidak Mampu

vi

SPI

: Serikat Pengacara Indonesia

UNDP

: United Nations Development Program

VFI

: Volunteer Functions Inventory

YLBHI

: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesi

vii

BAB I
PENDAHULUAN
“After lawyers leave law school, altruistic sense of what the profession is about… disappears
pretty quickly. Pro bono is a way to get this passion back. This makes you feel alive and like
you are doing something worthwhile”1
Pro bono publico, berasal dari bahasa latin yang berarti untuk kepentingan umum. Dalam The
Law Dictionary, pro bono diartikan sebagai “for the public good. It is the provision of services
that are free to safeguard public interest.”2 Dalam terjemahan bebas dapat diartikan sebagai
layanan yang diberikan secara cuma-cuma untuk melindungi kepentingan umum. Dalam
tataran operasional, tidak ada definisi yang universal atau definisi tunggal dari pro bono.
Definisi di beberapa negara dapat berbeda satu dan yang lainnya namun tetap berfokus pada
layanan bantuan hukum yang disediakan untuk kelompok yang kurang beruntung dan
termarjinalkan di mana kelompok ini memiliki kesulitan untuk mendapatkan bantuan hukum.

Pro bono sebagaimana yang kita ketahui saat ini berasal dari sejarah panjang yang terus
bertransformasi seiring berjalannya waktu. Sejarah panjang pro bono sejalan dengan sejarah
panjang keberadaan profesi advokat. Karenanya memahami apa itu pro bono berarti
merekonstruksi ulang sejarah panjang profesi advokat yang berawal dari masa yunani kuno.
Istilah pro bono tidak lahir begitu saja dengan lahirnya profesi advokat. Melainkan perbuatan
atau layanan yang diberikan advokat sejak awal kemunculannya. Dalam konteks Indonesia,
keberadaan advokat dan pro bono tak dapat dilepaskan dari sejarah penjajahan Belanda
yang pada akhirnya menularkan sistem hukumnya di Indonesia. Keberadaan advokat dan pro

bono semakin nampak jelas di awal masa kemerdekaan dan terus berkembang hingga saat
ini.
Dalam perspektif global, pro bono secara signifikan telah memberikan kontribusi nyata
terhadap pemenuhan akses terhadap keadilan. Di banyak negara, kantor-kantor hukum
berlomba-lomba melakukan pro bono sebagai bentuk integritas dan menjadi strategi
pemasaran dan publisitas.3 Pada tahun 2016, Thomson Reuters Foundation merilis Index of

Pro bono 2016. Secara umum, di kawasan Asia Pasifik, kecuali Australia, tren peningkatan
layanan pro bono cukup stabil, dimana sejak tahun 2014 tidak ada peningkatan dan
1

Dheborah L. Rhoade, “Pro bono in Principle and In Practice,” Journal of Legal Education, Vol. 53, No. 3 (2003), hlm.

2

The Law Dictionary, https://thelawdictionary.org/pro-bono/, diakses pada 20 maret 2018, pukul 13.00 WIB.

3

YLBHI, “Law Firm Membantu Penanganan Kasus LBH Melalui Praktik Pro bono,”

447.

https://www.bantuanhukum.or.id/web/law-firm-membantu-penanganan-kasus-lbh-melalui-praktik-pro-bono/, diakses pada 2 april
2018, pukul 13.00 WIB.
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penurunan angka probono atau tidak mengalami fluktuasi.4 Terdapat 55 firma hukum di 15
negara Asia Pasifik yang masuk dalam Index of Pro bono 2016. Sayangnya, dalam data yang
dirangkum tersebut hampir tidak ditemukan kantor hukum Indonesia. Hanya ada satu firma
hukum yang tercatat dalam Index of Pro bono 2016 yang berafiliasi dengan firma hukum
Ashurst yang melakukan layanan pro bono yaitu firma hukum Oentoeng Suria & Partners.
Pada Firma hukum Oentoeng Suria & Partners, setiap advokat memberikan layanan pro bono
rata-rata hampir 30 jam per tahun. Sekitar 60% advokat di kantor hukum Oentoeng Suria &
Partners memberikan layanan lebih dari sepuluh jam.5
Di Asia Pasifik, layanan pro bono setiap advokat paling banyak diberikan oleh kantor hukum
C.Y. Lam & Cp. di Hong Kong. Kantor hukum C.Y. Lam & Cp. memberikan 125 jam kerja
untuk layanan pro bono. Setiap advokat di kantor hukum C.Y. Lam & Cp. memberikan
layanan pro bono lebih dari 10 jam. Di beberapa negara tetangga jumlah waktu layanan
probononya cukup mencuri perhatian. Seperti di Singapura dan Thailand yang mana 15 firma
hukum di kedua negara tersebut muncul dalam Index of Pro bono 2016 lantaran hampir 30%
advokat di sana melakukan pro bono minimal 10 jam per tahun. Di Thailand pun rata-rata
layanan pro bono yang diberikan bahkan melebihi SIngapura, yakni sekitar 17 jam untuk
masing masing advokat.6
Di Indonesia, pro bono terlembagakan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
Tentang Advokat (Undang-Undang Advokat). Sebelum lahirnya Undang-Undang Advokat,
pemberian layanan pro bono sangat bergantung pada kesukarelaan dari masing-masing
advokat. Advokat tidak diwajibkan dan sepenuhnya berangkat dari panggilan hati dari officium

nobile. Namun pasca lahirnya Undang-Undang Advokat, semangat tersebut mengalami
pergeseran. Pelembagaan pro bono telah menempatkan pro bono sebagai kewajiban profesi
yang harus dijalankan oleh semua advokat.
Setelah 15 tahun kewajiban pro bono diatur dalam Undang-Undang Advokat, hampir tidak
ada sumber yang relevan untuk menggambarkan sudah sejauh mana praktik pro bono di
Indonesia berjalan. Sehingga pro bono berjalan tanpa nahkoda alias autopilot tanpa memiliki
arah dan tujuan yang jelas. Padahal pro bono dalam pemahaman yang lebih luas tidak hanya
bermakna sebagai tanggung jawab profesi atau yang dalam bahasa undang-undang

4

Kartini Laras Makmur, “Hanya Satu Law Firm Indonesia Masuk Pro bono Index,”

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt579f1b27e6ce4/hanya-satu-law-firm-indonesia-masuk-pro-bono-index-2016, diakses
pada 20 Maret 2018, pukul 14:00 WIB.
5

Thomson Reuters Foundation, Index of Pro bono 2016, (London: Thomson Reuters Foundation, 2016), hlm. 2.

6

Kartini Laras Makmur, “Penerapan Kewajiban Pro bono Terhambat Konflik Organisasi Advokat,”

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57a094dff14bb/penerapan-kewajiban-pro-bono-terhambat-konflik-organisasi-advokat,
diakses pada 03 Agustus 2016, pukul 10.00 WIB.
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dianggap sebagai kewajiban, namun sebagai pilar penting dalam pemenuhan akses terhadap
keadilan.
Akses terhadap keadilan berarti diperlakukan secara adil berdasarkan hukum, dan apabila
tidak diperlakukan adil maka seseorang tidak akan mendapatkan “redress” yang layak. Di
Indonesia sendiri berfokus pada dua tujuan dasar dari keberadaan sistem hukum, yaitu sistem
hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan dan kedua
sistem hukum tersebut seharusnya dapat menghasilkan ketentuan atau keputusan yang adil
bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok. Ide dasar yang hendak
diutamakan dalam konsep ini adalah untuk mencapai keadilan sosial (social justice) bagi
warga negara dari semua kalangan. Jika dikaitkan dengan pro bono, maka jelas bahwa “pro

bono oleh advokat” akan memainkan peran yang cukup signifikan dalam hal perwujudan
akses terhadap keadilan di indonesia.
Dalam pelaksanaannya, pro bono ternyata menghadapi banyak tantangan mulai dari
lemahnya komitmen organisasi advokat untuk menegakkan mandat undang-undang hingga
kondisi sosial dan geografis dari Indonesia yang mana mengakibatkan banyak advokat
berpusat di kota-kota sedang hingga besar, sedangkan daerah terpencil seringkali tidak ada
advokat. Mengingat kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, maka dapat
diasumsikan masih banyak daerah yang tidak memiliki advokat. Tak hanya itu, kondisi
regulasi yang tidak mempertegas perbedaan pro bono dan bantuan hukum pun menyebabkan
pelaksanaan pro bono menjadi terhambat.
Perlu disadari bahwa layanan pro bono bukanlah sekedar bentuk kedermawanan advokat
atau sebagai bentuk tanggungjawab profesi. Lebih dari itu, layanan pro bono merupakan
salah satu pilar penting dalam akses terhadap keadilan (access to justice). Secara sederhana
Akses terhadap keadilan dapat diartikan bahwa warga negara dapat menggunakan lembaga
peradilan untuk mendapatkan solusi keadilan terhadap masalah yang mereka hadapi.7 Agar
akses terhadap keadilan tercapai, lembaga-lembaga peradilan harus berfungsi secara efektif
untuk memberikan solusi yang adil bagi warga negaranya. Salah satunya adalah akses
terhadap layanan bantuan hukum, yang sudah menjadi hak dasar bagi setiap negara di dunia
dalam membela hak-haknya di depan institusi peradilan. Hal ini pun dipertegas oleh United

Nation Development Programme (UNDP), dimana UNDP mencatat salah satu elemen kunci
dari akses terhadap keadilan adalah bantuan hukum.8 Di mana bantuan hukum yang
7

American Bar Association, Access To Justice Assessment Tool: A Guide to Analyzing Access to Justice for Civil Society

Organizations, (Washington DC: American Bar Association, 2012), hlm. 1.
8

UNDP, “Access to Justice,” http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/democratic-

governance/dg-publications-for-website/access-to-justice-practice-note/Justice_PN_En.pdf, diakses pada 19 Agustus 2018, pukul
13:30 WIB.
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dimaksud tidak hanya terbatas pada bantuan hukum yang diberikan negara kepada pencari
keadilan, melainkan pula peran advokat dalam memberikan bantuan hukum yang dikenal
dengan pro bono. American Bar Association (ABA) dalam Access To Justice Assessment

Tools, juga menekankan pentingnya bantuan hukum pro bono dalam menjamin tercapainya
akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat terutama yang miskin dan termarjinalkan.9
Berangkat dari penjelasan di atas, tulisan ini dibuat untuk mengidentifikasi perkembangan
pemikiran pro bono secara global serta merefleksikannya ke dalam pengaturan pro bono di
Indonesia. Tulisan ini juga mencoba menangkap kondisi nyata praktik pro bono di Indonesia
dengan menyoroti beberapa persoalan kunci dan menampilkan persoalan tersebut dengan
kaca mata komparatif dari negera-negara lain, termasuk pula mengaitkan praktik tersebut
dengan pemikiran dan teori yang berkembang tentang pro bono. Pada akhirnya, tulisan ini
juga akan memberikan catatan terhadap titik persoalan yang perlu diperbaiki serta sedikit
alternatif yang mungkin diberikan.

9
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BAB II
TENTANG PRO BONO PUBLICO
A. Sejarah Evolusi Advokat
Dalam rangka memahami secara utuh mengenai pro bono publico baik secara prinsip dan
praktik, maka perlulah untuk memahami terlebih dahulu asal muasal profesi advokat dan
perkembangannya hingga sampai pada profesi advokat yang kita ketahui sekarang. Hal ini
penting dilakukan, mengingat profesi advokat sejak awal memiliki irisan dengan praktik pro

bono modern dalam praktiknya.
Evolusi dan sejarah advokat memiliki kesamaan dengan evolusi dan sejarah dari keberadaan
umat manusia. Layaknya hubungan simbiotik antara kupu-kupu dan bunga, advokat dan
manusia memiliki sejarah hubungan yang panjang dan saling berkaitan sejak awal
keberadaannya. Hubungan itu terbentuk atas tiga fungsi tradisional dari seorang advokat,
yakni, Ia merupakan penasihat yang memiliki keahlian di bidang hukum (counselor), Ia
merupakan skilled agent atau seseorang yang menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk
klien (attorney, Solicitor, proctor), dan/atau Ia merupakan pengacara yang mewakili sebuah
kasus di hadapan persidangan.10 Hubungan tradisional tersebut tentunya tidak terbentuk
secara instan, tetapi melalui perkembangan sejarah yang panjang yang membentuk profesi
hukum yang selama ini dikenal dengan sebutan advokat.
Profesi advokat setidaknya dapat ditelusuri dalam sejarah Yunani kuno, atau secara spesifik
merupakan bagian sejarah Athena kuno. Di mana keberadaan profesi hukum (pada masa ini
profesi hukum advokat belum mencapai bentuk atau eksistensi yang kini dikenal luas)
berlawanan dengan kondisi sosial dan politik kala itu. Setidaknya selama setengah periode
abad keempat sebelum masehi, masyarakat Athena menunjukkan keengganan atas
munculnya profesi advokat. Masyarakat Athena kuno menganggap keahlian yang dimiliki
seorang advokat akan memisahkan orang tersebut dari komunitas masyarakat dan
bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang dianut saat itu.11
Nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Athena kuno, pada prinsipnya memberikan keleluasaan
bagi setiap orang untuk membela dan merepresentasikan dirinya di hadapan pengadilan.
Sebelum era Draco12 (620 SM) hanya pihak yang dirugikan yang diberikan ijin untuk
10

Anton Herman Chroust, “Legal Profession in Ancient Athens,” Notre Dame Law Review, Vol. 29, No. 3 (1954), hlm.

11

Ibid.

12

Draco merupakan legislator pertama yang tercatat dalam sejarah Yunani kuno.

339.

Pro

Bono:

Prinsip dan

Praktik

di

Indonesia

5|

membawa persoalan yang dialaminya ke hadapan pengadilan. Para pihak dapat melakukan
hal tersebut di hadapan pengadilan (Court of the Areopagus) dengan bertindak seolah
sebagai advokat atau merepresentasikan dirinya sendiri.13 Mereka tidak bergantung kepada
orang lain yang memberikan jasa pendampingan di hadapan pengadilan. Bahkan dalam
reformasi

hukum

yang

diusung

Draco,

masyarakat

Athena

kuno

diijinkan

untuk

menahan/menangkap pelaku pembunuhan dan menyeretnya ke hadapan pengadilan. Mereka
juga diberikan hak untuk menuntut layaknya penuntut umum terhadap pelaku yang mereka
tangkap.14 Ini merupakan momentum dimulainya sejarah panjang yang dalam sejarah
masyarakat Atena kuno menjadi kebijakan publik.
Pada masa ini, tergugat dalam gugatan perdata dan terdakwa dalam perkara pidana harus
melakukan pembelaan diri sendiri tanpa didampingi oleh seorang advokat. Praktik yang
didukung oleh Aristoteles ini sangat dapat dipahami mengingat dalam masyarakat yang
primitif setiap orang diharapakan memperjuangkan kepentingannya sendiri baik secara verbal
atau tindakan. Masyarakat dilarang menggunakan jasa advokat, kecuali jika mereka tidak
mampu memperjuangkan urusan atau kepentingannya sendiri. Hampir tidak ada alasan atau
kebutuhan atas layanan tersebut hingga terbentuknya sebuah sistem dan yurisdiksi yang
mengatur persoalan tersebut. Baru setelah terbentuknya lembaga hukum dan prosedur yang
membutuhkan pengetahuan, skill dan pengalaman yang spesifik untuk persoalan hukum lah
layanan hukum advokat dibutuhkan.15
Kondisi di atas berubah secara drastis saat masa Solon16, ketika “Magistral Court” dan “Court

of Areopagus” digantikan dengan sistem juri.17 Dengan menggunakan sistem juri, para pihak
yang berperkara diharapkan dapat memberikan pembelaan yang meyakinkan juri. Pembelaan
ini dalam perkembanganya mempertontonkan kemampuan orasi yang mampu menyihir
simpati juri. Para pihak yang berperkara dalam era ini harus berhadapan dengan juri yang
terkadang terbawa emosi dari orasi yang ditampilkan para pihak. Sejalan dengan
perkembangan heliastic court, aturan yang mengharuskan para pihak untuk melakukan
pembelaan dan pembuktian secara mandiri mulai melonggar. Para pihak dapat mendapatan
bantuan hukum dalam mempresentasikan kasus atau perkara yang dihadapi.18
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Anton Herman Chroust, Op.Cit., Hlm. 340.
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Ibid.
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Ibid., Hlm. 341.

16

Solon adalah seorang negarawan, anggota parlemen dan penyair Atena kuno.

17

Ibid., Hlm. 342.
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Ibid., Hlm. 345.
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Prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum di hadapan pengadilan di Athena kuno hadir
dalam tiga bentuk. Pertama, para pihak diwakili oleh synegoros19 untuk mewakili
kepentingannya.

Kedua,

pihak

mempresentasikan

kepentingannya

sendiri

namun

menggunakan jasa syndic20 untuk menyampaikan kesimpulan dari pendapatnya. Ketiga,
pihak menyampaikan pendapat yang ditulis oleh seorang legographer atau speech writer.21
Pada masa inilah kondisi sosial, dan perkembangan hukum di Athena memberikan dampak
pada munculnya profesi sebagai seorang legographer.22
Sejarah munculnya profesi legographer dapat dibilang unik. Setelah kemenangan atas Persia
di tahun 480-479 SM, masyarakat Athena semakin dewasa dan menyadari bahwa
pengetahuan dan skil profesional merupakan hal yang sangat penting dalam setiap aspek
kehidupan khususnya dalam urusan politik. Mereka menyadari bahwa orang yang sukses
dalam hidupnya adalah orang yang menguasai keterampilan profesional dan memiliki
pengetahuan yang luas. Sehingga mendorong pada pemahaman bahwa pendidikan melalui
sekolah adalah sesuatu yang sangat penting dalam mendorong kesuksesan hidup dan
politik.23
Konstelasi politik saat itu menuntut politisi Athena untuk memiliki kemampuan berbicara yang
efektif di hadapan publik, karenanya kemampuan berbicara atau kefasihan dalam
menyampaikan pidato menjadi faktor politik yang menentukan kekuatan sosial seorang
politisi.24 Kondisi ini pula yang memunculkan kebutuhan akan guru yang mampu membimbing
kefasihan berpidato.25 Kebutuhan ini kemudian dipenuhi oleh “the sophist”26 yang akhirnya
menjadi kelompok yang mengasah kemampuan berpidato politisi Athena. Dengan bantuan
“the sophist” Yunani di abad ke 5 SM telah melahirkan banyak orator-orator besar termasuk

legographer yang terkenal.
Legographer atau forensic speech-writer pada masa ini telah mengalami transformasi dari
yang awalnya hanya ahli pembuat pidato umum, menjadi seorang yang memiliki keterampilan
di bidang hukum dan seringkali membantu para pihak di muka pengadilan. Meksipun bekerja
di belakang layar, para legographer ini dituntut untuk memiliki pengetahuan hukum dan
19

Synegoros adalah seseorang yang mewakili pihak untuk berbicara sebagian atau seluruhnya di pengadilan.

20

Syndic adalah seseorang yang berperan sebagai perwakilan pihak dalam menyampaikan kesimpulan atas

pendapatnya.
21

Ibid.

22

Ibid., Hlm. 346.

23

Ibid.

24

Ibid.

25

Ibid.

26

The Sophists merupakan para guru/ kaum intelektual profesional (lihat George Duke, “The Sophists (Ancient Greek),”

https://www.iep.utm.edu/sophists/, diakses pada 13 November 2018, pukul. 10.00 WIB)
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memahami aspek-aspek prosedural dari hukum. Tak jarang dalam banyak kesempatan
mereka diminta pendapatnya terkait masalah hukum, prosedur dan strategi di pengadilan oleh
kliennya. Profesi yang dipraktikkan legographer mirip dengan profesi Solicitor dalam sistem
hukum Inggris modern. Karenanya banyak orang yang sangat bergantung pada kemampuan
dan pemahaman seorang legographer terhadap persoalan-persoalan hukum utamanya
keterampilan orator yang dimiliki.27
Layanan-layanan yang diberikan legografer di Athena tersebut telah berkembang menjadi ide
awal tentang seorang advokat, mengingat tugasnya tidak lagi hanya sebagai pembuat pidato
forensik. Seorang legografer, tampaknya juga tidak pernah dilarang oleh hukum untuk
menerima bayaran atas jasanya. Sebaliknya, orang yang muncul di pengadilan dan bertindak
untuknya, tidak diizinkan oleh hukum untuk menerima apapun renumerasi atau konpensasi
apapun atas usaha yang diberikan. Mereka disebut synegoros atau yang lebih lengkap

hyperapologoumenos. 28
Adapun contoh eksistensi synegoros dapat dilihat dalam kisah Militades, seorang pahlawan
Marathons yang mendapatkan ijin oleh pengadilan agar dirinya diwakili oleh rekannya di
persidangan (489 SM), atau kisah Isocrates, yang diwakili oleh anak angkatnya, Alphareus
untuk menghadap di persidangan. Pada awalnya, yang biasa memainkan peran synegoros
adalah kerabat atau teman. Meskipun sebetulnya hal ini tidak diizinkan oleh pengadilan
nyatanya praktik tersebut terus belangsung. 29
Pada titik tertentu dalam sejarah Athena, perwakilan hukum atau yang lazim disebut advokat
telah berkembang menjadi sebuah profesi yang memiliki nilai-nilai profesionalitas. Selanjutnya
berkembang tradisi untuk memberikan bayaran atas layanan yang diberikan. Advokat
profesional diindikasikan berkembang dengan baik selama kuartal terakhir dari abad kelima
sebelum masehi. Namun dalam perjalanannya pun advokat di Athena juga kerapkali
dihadapkan pada situasi yang sulit, terutama yang berkaitan dengan renumerasi. Hal ini
dikarenakan di Athena, sekitar tahun 403 sebelum masehi, sempat diberlakukan hukum yang
melarang pembayaran jasa pengacara, setidaknya dalam gugatan hukum swasta. Larangan
ini muncul dari argumentasi bahwa permasalahan hukum yang timbul hanya merupakan
permasalahan kewarganegaraan saja, sehingga bukanlah sarana untuk menghasilkan uang.
Sehingga pada saat itu pemberian uang kepada advokat dianggap sebagai suap. 30
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Meski dilarang untuk meminta atau menerima bayaran dalam pemberian jasa hukum,
nyatanya profesi advokat cukup berkembang pesat dan tidak sedikit pemuda Athena yang
memilih profesi advokat sebagai mata pencaharian. Hal ini dapat terjadi karena pada masa
tersebut pengawasan tentang profesi advokat belum dilakukan secara ketat, di mana advokat
pada masa tersebut dengan mudah mengaku sebagai kerabat jauh dari para pihak yang
berperkara agar dapat diizinkan mewakili kepentingan kliennya. Selain itu, imbalan yang
diberikan juga sangat menjanjikan. 31
Perkembangan profesi hukum di Athena kuno menunjukkan adanya pelarangan pembayaran
jasa terhadap profesi advokat sebetulnya merupakan bentuk paling prematur dan awal dari
praktik pro bono. Hukum pada masa itu, mengizinkan adanya pendampingan hukum oleh
seorang profesional namun tanpa didasari pada perjanjian pembayaran atas jasa yang
diberikan. Pihak yang memberikan pendampingan hukum wajib memberikan jasanya secara
sukarela atau cuma-cuma.32
Praktik pemberian bantuan ini kemudian menyebar pada masa romawi kuno dalam bentuk
yang berbeda. Pada masa ini, orang miskin dan lemah justru yang menawarkan diri untuk
dibantu kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan dan menukarkan bantuan tersebut
dengan dukungan politik. Praktik ini dikenal dengan sistem clientela.33
Selama Abad Pertengahan, praktik pemberian bantuan hukum muncul dalam bentuk yang
lebih mudah dikenali. Berawal dari seorang pria Kristen yang memberikan layanan hukum
gratis, yang sering disebut sebagai pro deo (untuk Tuhan), sebagai bentuk perwujudan
kesalehan seorang hamba kepada tuhannya. Seiring berjalannya waktu, Gereja kemudian
menyediakan lebih banyak bentuk bantuan hukum terorganisasi. Yang pertama dalam bentuk

advokat pauperum deputatus et stipendiatus, sebuah pejabat yang dipekerjakan oleh Gereja
dan dibayar untuk mewakili orang miskin di pengadilan gerejawi. Institusi ini kemudian
tersebar ke pengadilan sekuler Perancis. Praktik yang didorong oleh Gereja ini
menginstruksikan hakim untuk membebaskan biaya pengadilan bagi orang miskin dan
terkadang menunjuk seorang advokat untuk mewakili mereka secara gratis (bertindak untuk
Tuhan). Praktik ini didokumentasikan di Perancis, Inggris, Italia, dan Jerman.34
Pada abad ke-13, ada pergeseran dalam pemikiran bantuan hukum gratis dari kewajiban
agama kepada warga negara atau tugas profesional. Untuk pertama kalinya, profesi hukum di
Eropa mulai dilakukan secara terorganisir, bukan hanya sekedar praktik sporadis. Di Modena,
31

Ibid.

32

Ibid., hlm. 349.

33

Lamin Khadar, The Growth of Pro bono in Europe, (New York: PILnet, 2016), hlm. 29

34

Ibid.
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misalnya, tanggung jawab ini bergeser dari para pemuka agama ke pelindung hukum kota.
Praktik pro bono sering dianggap sebagai tugas amal dan bahkan mungkin sebagai tanda
kesopanan atau kehormatan terhadap profesi hukum.35
B. Sejarah Singkat Organisasi Advokat
Seiring berkembangnya eksistensi profesi advokat, di Indonesia profesi tersebut mengalami
mengalami transformasi yang dinamis. Bermula pada masa kolonialisme yang pada masa itu
jumlah advokat masih sedikit dan keberadaannya terbatas pada kota-kota besar yang
memiliki Landraad dan Raad van Justitie. Mereka bergabung dalam organisasi advokat yang
dikenal sebagai Balie van Advocaten.36
Di awal orde baru para advokat Indonesia memiliki banyak organisasi advokat sebagai
warisan dari banyaknya Balie van Advocaten yang dibentuk pada masa sebelumnya. Namun
sebenarnya

yang

paling

diakui

keberadaannya

dalam

lingkup nasional adalah

Persatuan Advokat Indonesia atau lebih dikenal dengan nama Peradin.
Peradin

didirikan

dengan

maksud

untuk mentransformasikan

Sebab

memang

beberapa Balie

van

Advocaten kedalam sebuah organisasi advokat yang lebih besar. 37
Peradin mulai diakui saat menjadi satu-satunya organisasi advokat yang dipercaya
pemerintah dalam rangka pembelaan terdakwa dalam proses peradilan tokoh-tokoh G30S di
persidangan.

38

Kondisi tersebut tidak berlangsung lama, karena pada dekade 1970-an

sampai 1980-an Pemerintah orde baru memberikan legitimasi untuk dibentuknya organisasi
advokat lain seperti Himpunan Penasehat Hukum Indonesia (HPHI), Pusat Bantuan dan
Pengabdian Hukum (Pusbadhi) serta Forum Studi dan Komunikasi Advokat (Fosko Advokat)
dan lainnya.39 Namun setelah banyaknya organisasi advokat tersebut bermunculan,
organisasi-organisasi advokat tersebut kemudian dipaksa untuk melebur ke dalam satu
organisasi advokat yang direstui pemerintah dengan nama Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin),
yang didirikan di Jakarta pada 10 November 1985.40
Pada mulanya, pembentukan Ikadin ditujukan sebagai wadah tunggal profesi advokat.
Sayangnya niat tersebut tidak tercapai karena muncul sejumlah persoalan, terutama karena
35

Ibid.

36

Frans Hendra Winarta, Pro bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum,

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm.29
37

Ibid.

38

Bidziad Kadavi, dkk, Pembentukan Organisasi Advokat Indonesia: Keharusan atau Tantangan? (Jakarta: PSHK, 2004),

39

Ibid.

40

Ibid.
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konflik internal (seperti masalah musyawarah nasional dalam pemilihan kepeminpinan peradi.
Sehingga banyak bermunculan organisasi advokat lainnya selain dari Ikadin. Dengan
banyaknya organisasi advokat baru, upaya pemerintah untuk mengkooptasi Ikadin pun
menjadi gagal.41
Ekses negatif dari banyaknya organisasi advokat ini adalah munculnya pertarungan eksistensi
diantara organisasi advokat. Persoalan ini pada akhirnya mengenyampingkan esensi dari
keberadaan advokat dan wadah yang menanunginya terutama dalam hal memberikan
layanan jasa hukum dan pro bono bagi masyarakat. Berbagai upayapun sudah dilakukan,
namun berulang kali gagal hanya karena masing-masing bersikeras mempertahankan
eksistensinya. Masalah lain yang muncul misalnya, meskipun organisasi advokat memiliki
kode etik dan dewan kehormatan, nyatanya komitmen untuk menegakan etika pun tidak
cukup

memuaskan

sehingga

keberadaan

keduanya

pun

menjadi

kurang

terasa.

Permasalahan ini pada akhirnya melahirkan kondisi yang dilematis, disatu sisi jika organisasi
advokat tegas menegakkan kode etik, dan menjatuhkan sanksi (misalnya kepada advokat
yang tidak memenuhi kewajiban pro bono tahunan), anggota yang disanksi dapat berpindah
ke organisasi advokat lain.42
Usaha terakhir yang masih berjalan hingga saat ini adalah dibentuknya Komite Kerja Advokat
Indonesia (KKAI) oleh Ikadin, AAI, IPHI, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI),
Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Serikat Pengacara Indonesia (SPI),
Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) dan Asosisasi Pengacara Syariah
Indonesia (APSI). Forum tersebut relatif bertahan karena dibentuk dalam rangka pembahasan
RUU Advokat. Dalam perekembanganya kedelapan organisasi advokat tersebut sebagai
pemilik kewenangan transisi organisasi advokat sebagaimana yang diamanatkan Undangundang Advokat.43
Pasal 28 Undang-Undang Advokat mengamanahkan pembentukan satu organisasi advokat
yang ada di Indonesia. Kemudian dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Advokat diberikan
waktu selama dua tahun kepada advokat Indonesia untuk membentuk suatu organisasi
advokat, yang demikian advokat diberi kebebasan dalam mengelola organisasinya, termasuk
di dalamnya untuk mengangkat, mengawasi, memberhentikan advokat, membentuk anggaran
dasar dan anggaran rumah tangga termasuk membentuk kode etik profesi beserta
perangkatnya.44
41

Ibid., hlm. 3.

42

Ibid.

43

Ibid.
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Dengan mengacu pada Pasal 32 ayat (4) di atas maka, pada 21 Desember 2004,
advokat Indonesia sepakat untuk membentuk Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).
Kesepakatan untuk membentuk Peradi diawali dengan proses panjang. Pasal 32 ayat (3) UU
Advokat menyatakan bahwa untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat
dijalankan bersama-sama oleh delapan organisasi advokat yang ada.45
Setelah pembentukannya, Peradi telah menerapkan beberapa keputusan mendasar.
Pertama, Peradi telah merumuskan prosedur bagi advokat asing untuk mengajukan
rekomendasi untuk bekerja di Indonesia; Kedua, Peradi telah membentuk Dewan Kehormatan
Sementara yang berkedudukan di Jakarta dan dalam waktu dekat akan membentuk Dewan
Kehormatan tetap, Pembentukan Dewan Kehormatan di daerah lain saat ini menjadi prioritas
Peradi; Ketiga, Peradi telah membentuk Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia
(KP2AI).46 Komisi ini bertanggung jawab dalam hal pendidikan khusus bagi calon advokat
serta pendidikan hukum berkelanjutan bagi advokat.47 Hingga saat ini pembentukan
perangkat organisasi advokat tersebut tidak menyelesaikan permasalahan internal profesi
advokat di Indonesia. Misalnya, permasalahan pelaksanaan keajiban pro bono oleh anggota
Peradi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan praktik pro bono
menjadi terbengkalai.
C. Perkembangan Pemikiran Pro bono
Sejalan dengan perkembangan profesi advokat dan organisasi advokat di Indonesia, praktik

pro bono bukanlah konsep yang muncul begitu saja tanpa adanya perkembangan dalam
pemikirannya. Pro bono yang kita pahami hari ini merupakan praktik yang muncul dari
perubahan ideologi dalam profesi advokat itu sendiri. Berdasarkan Oxford University Press

Dictionary of Modern Legal Usage, penyebarluasan dan penggunaan istilah pro bono baru
dimulai sekitar tahun 1970.48 Jauh sebelum berkembangnya istilah pro bono, praktik
pemberian bantuan hukum sebagai bentuk layanan bantuan hukum oleh advokat demi
kepentingan publik setidaknya bertransformasi dari dua model pendekatan.

Pertama, the governing class lawyer, inti dari pendekatan ini adalah di mana advokat dapat
membedakan dan mengutamakan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi.
Berbeda dengan kelompok ekonomi atau pebisnis yang mengutamakan kepentingan dan

45

Peradi, http://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/1, diakses pada 8 Agustus 2018, pukul 14:00 WIB.

46

Ibid.

47

Ibid.

48

Russell Pearce, “Lawyer and Public Service, The Historical Perspectives on Pro bono Lawyering,” 9 Am. U. J. Gender

Soc. Pol'y & L. 171 (2001), hlm. 175.
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keuntungan pribadi, advokat berperan sebagai penyeimbang dalam struktur sosial. Advokat
sebagai bagian dari kelompok masyarakat memiliki tugas penting demi tegaknya rule of law.49
Sama halnya yang terjadi pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, di mana para advokat
berfokus pada perjuangannya menegakkan hukum dan membela masyarakat dari
ketidakadilan.

Kedua, the cause lawyer, sementara advokat yang masuk kategori the governing class lawyer
bertolak pada perannya sebagai seorang advokat, the cause lawyer mendasarkan kerjakerjanya pada komitmen moral pribadinya sendiri. Richard Hamm mengambarkan advokat
model ini layaknya Alice Paul, seorang advokat yang berjuang bersama National Women
Party, dimana perjuangannya bukan hanya bertujuan untuk memperbaiki sistem hukum demi
kepentingan kelompoknya melainkan untuk tujuan yang lebih besar, yaitu kesetaraan hak
perempuan. 50
Berangkat dari dua pendekatan di atas, advokat pro bono mulai muncul. Rob Atkinson
menggambarkan konsep pro bono muncul karena adanya keyakinan dari diri advokat bahwa
mereka memiliki kewajiban khusus kepada masyarakat.51 Konsep ini sebetulnya mirip dengan

the governing class lawyer, namun terdapat perbedaan di mana pro bono bukanlah fokus
utama dari advokat. Advokat tetap dapat memberikan jasa profesionalnya di samping
memberikan layanan pro bono.52
Hal di atas menunjukan adanya pergeseran ideologi di antara advokat selama satu generasi
terakhir. Di Amerika Serikat misalnya, pada tahun 1960-an survei terhadap advokat
menunjukkan bahwa advokat melihat diri mereka sebagai the governing lawyer. Dua puluh
lima tahun kemudian, survei yang dipublikasikan Stanford Law Review membuktikan bahwa
advokat modern melihat diri mereka sebagai representasi dari klien dan kurang
mementingkan kewajiban terhadap kepentingan publik.53
Berangkat dari pemikiran tersebut, kini diskursus tentang pro bono telah semakin maju.
Berakar pada pendekatan kewajiban moral dan terus bertansformasi menuju kewajiban
profesional, kemudian dalam tataran kebijakan memunculkan dua model pendekatan. Pro

bono sebagai kewajiban bagi seorang advokat atau pro bono sebagai bentuk kesukarelaan
advokat. Kedua pemikiran ini telah menjadi perdebatan yang selalu menarik untuk disimak.

49

Ibid.

50

Ibid.

51

Ibid,

52

Ibid,

53

Ibid,
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Pada akhirnya kedua model pendekatan ini cukup memberikan gambaran akan kelebihan dan
kekurangan antara satu dan lainnya.
Selain evolusi terhadap pro bono, setidaknya kita dapat pula menjumpai pendekatan dalam
sistem pro bono yang dianut, baik dengan pendekatan mandatory atau voluntary. Keduanya
memiliki pengaturan yang berbeda dan tentunya akan membawa dampak yang berbeda pula.
Secara sederhana kedua pendekatan ini dapat dilihat dalam diagram dibawah.

PRO BONO
SISTEM
INDONESIA

ADVOKAT
VOLUNTARY

MANDATORY



Minimal 50 jam/tahun



Mandatory reporting

Jam pro bono bukan



kewajiban

Voluntary reporting



Tidak Terpenuhi

Terpenuhi

INCENTIVES

PUNISHMENT
Pencabutan kartu



Keuntungan Finansial

anggota



Kesempatan
pengembangan diri



Akses pada proyek
pemerintah, dll.

FAKTOR PENDUKUNG

Peningkatan Aksesibilitas dan

Peningkatan Insentif

Kesempatan
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Salah satu argumen dasar diwajibkannya pro bono adalah perihal kebutuhan akan layanan
bantuan hukum yang terbatas. Peran advokat dalam memberikan layanan pro bono dalam hal
ini sangat diperlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan yang bermuara pada pemenuhan
akses terhadap keadilan. Di Indonesia misalnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik
(BPS) per 2018, persentase kemiskinan adalah 9,82 persen, jumlah penduduk miskin atau
yang pengeluaran tiap bulan di bawah garis kemiskinan mencapai 25,95 juta orang. Dengan
angka demikian, maka semakin pentinglah peran advokat dalam memberikan bantuan hukum
kepada masyarakat miskin di Indonesia.
Dengan argumentasi tersebut maka arah pendekatan yang diambil adalah pemberian layanan

pro bono yang merupakan kewajiban dari advokat. Argumentasi ini diperkuat dengan
argumentasi Dean S. Spencer yang menyatakan bahwa kelompok orang miskin, lansia dan
kelompok minoritas adalah golongan masyarakat yang seringkali tidak mendapatkan bantuan
hukum. Sejumlah besar orang miskin memiliki kebutuhan hukum yang tidak pernah tercukupi
oleh sistem hukum saat ini. Argumen inilah yang kemudian menjadi legitimasi diperlukannya
sebuah program yang mewajibkan pemberian bantuan hukum bagi semua warga Amerika
Serikat. Pengacara adalah satu-satunya kelompok masyarakat yang terlatih dan berlisensi
untuk memberikan layanan dan keahlian hukum. 54
Sayangnya, masih banyak orang dari kelompok ini yang mengalami ketidakadilan yang
disebabkan oleh sistem hukum yang tidak menguntungkan. Bagi kelompok rentan, seperti
miskin dari segi ekonomi membuat mereka semakin tersudutkan karena ketidakmampuan
mereka untuk membayar jasa pengacara. Hal ini terbukti mellaui survei yang dilakukan oleh
Dewan Washington yang memperlihatkan bahwa ratusan ribu orang miskin telah ditolak untuk
mengakses layanan hukum karena penutupan kantor, pembubaran unit khusus, dan
pengurangan akses pedesaan. Akibatnya banyak dari masyarakat miskin mengalami rasa
frustasi dan kekecewaan yang sangat besar karena sulitnya mengakses layanan hukum. Oleh
karena itu, sistem hukum dan advokat tentunya, perlu menyediakan layanan hukum dengan
cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan hukum setiap warga negara.55
Argumen lain yang dapat dipergunakan untuk membangun konstruksi pikiran mandatory pro

bono adalah teori aset publik (public asset theory).56 Teori ini menempatkan pro bono sebagai
salah satu aset yang dimiliki oleh publik. Aset yang dimaksud dapat berupa layanan
konsultasi, pengetahuan, keterampilan, pendidikan, pengalaman, reputasi, kebijaksanaan dan
54
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penilaian yang baik dari seorang pengacara, yang sebagian dibenarkan untuk menarik biaya
atas penggunaan aset tersebut. Namun dalam hal ini publik juga mempunyai asetnya sendiri,
di mana aset tersebut juga berguna bagi pengacara. Berbeda dengan aset yang dimiliki
pengacara, aset publik ini diciptakan melalui sejumlah regulasi, kode etik, dan operasional
hukum. Sehingga, dalam hal ini kewajiban pro bono dianggap sebagai aset yang dapat
“direbut” oleh publik sebagai imbalan atas aset yang telah diciptakan oleh publik.
Namun walaupun berbagai pandangan telah memberikan argumen yang cukup kuat terhadap
diwajibkannya layanan pro bono, nyatanya masih banyak pandangan yang kontra terhadap
pendekatan ini. Kritik tersebut berpendapat bahwa advokat pada dasarnya tidak bertanggung
jawab atas masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Kritikus berpendapat bahwa tidak adil
jika harus memaksakan tugas seperti itu kepada profesi hukum, yaitu advokat, terlebih lagi
jika profesi lain tidak dipaksakan untuk memikul tanggung jawab yang sama.57 Diwajibkannya
program pro bono dianggap akan memperberat tugas advokat dan tentunya memberikan
ketidakadilan bagi advokat itu sendiri. Hal tersebut dianggap tidak rasional jika hak
konstitusional dan kebutuhan publik hanya disandarkan pada satu profesi saja. Memang tidak
ada salahnya jika advokat menggunakan keterampilan mereka untuk membantu masyarakat,
akan tetapi jika itu dijadikan sebuah kewajiban, maka akan berdampak pada timbulnya rasa
ketidakadilan bagi profesi advokat. Namun bukan berarti dianggap sebagai suatu kegagalan
profesi hukum jika advokat tidak dapat dapat secara aktif memberikan layanan hukum pro

bono.58
Berbeda dengan prinsip Mandatory pro bono, di mana pro bono dijadikan sebagai sebuah
persyaratan yang harus dipenuhi bagi seorang advokat, voluntary pro bono atau pro bono
yang dilakukan secara sukarela, lebih menekankan pro bono sebagai sebuah tindakan amal.

Pro bono bukan dianggap sebagai suatu beban bagi advokat dalam memenuhi kebutuhan
masyarakat, melainkan sebagai arena latihan bagi advokat dalam mengasah keterampilan
dan pengetahuan hukumnya sekaligus sebagai langkah memperbaiki kehidupan masyarakat,
terutama masyarakat yang kurang beruntung.
Komite Perancang Asosiasi Penuntut Hukum Amerika mengusulkan Professional Conduct

Code tanpa persyaratan adanya kewajiban pemberian layanan publik apapun karena mereka
tidak yakin bahwa organisasi advokat, pengadilan atau lembaga legislatif tahu bagaimana
advokat harus menghabiskan waktu di luar waktu non-bisnis mereka. Hal ini menunjukkan
bahwa siapapun tidak dapat memaksakan seseorang untuk melakukan perbuatan amal.59
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Dalam hukum Tort misalnya, tidak ada seorang pun yang memiliki tugas afirmatif untuk
menyelamatkan nyawa orang lain yang sedang dalam bahaya. Mereka mungkin akan
mendapatkan pujian jika memilih untuk menyelamatkannya, namun tidak ada seorang pun
yang berhak untuk menyuruh seseorang tersebut menyelamatkan orang lain. Memang
terdengar kejam, namun pada dasarnya itu merupakan sebuah opsi di mana seseorang bisa
saja untuk tidak melakukannya. Hal semacam ini lebih didorong oleh keinginan untuk
membantu atau dorongan moralitas yang tinggi untuk sesamanya.60
Fokus program pro bono adalah menyediakan amal dan pada sentralitasnya untuk menjadi
anggota profesi hukum. Jadi, pelayanan publik bisa dianggap sebagai bagian integral dari
pekerjaan, bukan beban tambahan yang dikenakan pada waktu advokat. Selain itu jika pro

bono diwajibkan, akan timbul perdebatan mengenai persyaratan dari layanan pro bono itu
sendiri. Segala perinciannya harus diatur secara jelas, mulai dari apa saja yang dibutuhkan,
apa yang harus dilakukan advokat, berapa banyak komitmen yang dibutuhkan, layanan apa
saja yang diberikan, bagaimana mekanismenya, dan lain sebagainya.
Pada tahun 1999 Arthur, dkk61 melakukan studi eksperimental psikologi mengenai pengaruh

Mandatory volunteerism terhadap keinginan seseorang untuk melakukan volunteerism
kembali di masa yang akan datang. Volunteerism yang dimaksud dalam eksperimen ini
adalah pekerjaan/kegiatan yang tidak dibayar, dilakukan dalam rentang waktu yang cukup
lama, melibatkan interaksi dengan orang asing, dan memiliki hubungan yang berkelanjutan
dengan pihak terkait. Biasanya lebih condong kepada perilaku menolong dan dilakukan dalam
konteks sosial. Secara singkat, volunteerism di sini diartikan sebagai upaya menolong yang
dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.
Studi eksperimen ini dilakukan pada dua kelompok yaitu mahasiswa perguruan tinggi yang
memiliki kewajiban untuk melakukan volunteerism sebagai persyaratan wisuda, dan beberapa
mahasiswa yang diberikan eksperimen psikologi dalam laboratorium. Studi eksperimental ini
menemukan bahwa mereka yang merasa melakukan volunteerism karena kontrol pihak
luar/keharusan cenderung menurunkan keinginan seseorang untuk melakukannya kembali di
masa yang akan datang, dibandingkan mereka yang melakukan volunteerism secara bebas
dan sukarela. Adanya kendali dari pihak eksternal dalam bentuk keharusan dapat mengurangi
minat seseorang terhadap aktivitas tersebut dan penurunan minat tersebut akan lebih kuat

60
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dirasakan oleh mereka yang memang memiliiki minat dalam aktivitas volunteerism tersebut,
terutama bagi mereka yang sudah berpengalaman.62
Bagi mereka yang tidak bebas dalam melakukan volunteerism (yang tidak memiliki keinginan/
hanya melakukan volunteerism karena keharusan/tidak bisa memilih kegiatan volunteerism
sesuai minat, terbatasnya ketersediaan waktu, dan sumber daya) adalah mereka yang paling
terdampak dalam Mandatory volunteerism yaitu semakin dirusaknya keinginan mereka untuk
melakukan volunteerism kembali di masa yang akan datang. Mandatory volunteerism memliki
dampak yang negatif, namun ditemukan hanya pada mereka yang melakukan volunteerism
dengan keharusan.63
Partisipan yang cenderung melakukan volunteerism karena keharusan dilaporkan bahwa
akan memiliki keinginan volunteerism yang lebih besar ketika mereka menyelesaikan kegiatan
pelayanan yang mereka pilih sendiri dibandingkan dipilihkan oleh pihak lain. Namun, bagi
mereka yang melakukan volunteerism dengan bebas dan sukarela perbedaan tersebut tidak
ditemukan. Mereka tetap memiliki keinginan untuk melakukan volunteerism. Mereka yang
melakukan volunteerism dengan bebas dan sukarela ini pun secara umum memiliki keinginan
yang lebih besar untuk melakukan volunteerism kembali di masa yang akan datang
dibandingkan mereka yang melakukan volunteerism karena keharusan.64
Ketika volunteerism dipersepsikan sebagai sebuah kegiatan menolong yang melibatkan
perencanaan pribadi dan proses pengambilan keputusan untuk menolong atau tidak ini
kemudian berubah menjadi kewajiban, tujuan pribadi individu secara bersamaan ditempatkan
dengan kepentingan kewajiban institusional. Keinginan seseorang untuk melakukan

volunteerism di masa depan dapat bergantung pada seberapa besar tujuan pribadi individu
sejalan atau bertolak belakang dengan tujuan kewajiban institusional tersebut.65
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BAB III
PRINSIP DAN PRAKTIK PRO BONO DI INDONESIA
A. Pro bono dan Bantuan Hukum: Sebuah Prinsip
Keadilan merupakan sesuatu hal yang mutlak harus dijunjung tinggi dan ditegakkan terutama
dalam negara hukum seperti Indonesia. Immanuel Kant pernah mengatakan bahwa “if justice

is gone, there is no reasons for a man to live longer on earth”.66

Ungkapan tersebut

menunjukan betapa pentingnya keadilan dalam kehidupan manusia. Bahkan ketika keadilan
tersebut berbenturan dengan kepastian hukum dalam suatu negara, maka keadilanlah yang
harus didahulukan.67
Salah satu hal yang tidak luput dalam proses mencapai keadilan bagi seseorang adalah
terkait “bantuan hukum bagi si miskin”. Mekanisme tersebut penting untuk menjamin
terwujudnya persamaan di depan hukum dalam sebuah negara hukum. Sebagaimana yang
diatur dalam konstitusi Indonesia, yakni pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Bantuan hukum yang
secara prinsip merupakan hak yang melekat pada individu kini terlembagakan kedalam
bentuk bantuan hukum yang diberikan negara sebagai perwujudan kewajiban negara dan
bantuan hukum cuma-cuma yang merupakan “charity” dari profesi advokat yang memikul
status officium nobile. Karenya bagian ini sangat penting untuk memberikan prinsip-prinsip
yang menjadi batas pembeda antara keduanya sebagai fondasi pengetahuan dan analisa.
Bantuan hukum di Indonesia mulai berkembang semenjak abad ke 20, pada masa
pemerintahan Hindia Belanda melalui pendirian sekolah tinggi hukum hingga pada 1924 pun

Rechtsshoogeschool atau dikenal pula dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
didirikan.68 Meskipun advokat dan bantuan hukum sudah diperkenalkan sejak 1910,
pengetahuan masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum dari advokat masih belum
memadai.69
Dalam hukum positif Indonesia, bantuan hukum telah ada sejak dibentuknya Herzien
Inlandsch Reglement (HIR) atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui, khususnya diatur di
dalam pasal 250 HIR. Pasal ini mengatur tentang adanya pemberian bantuan hukum bagi
seseorang yang didakwa dengan pasal yang ancaman hukuman adalah hukuman mati. Ketua
Pengadilan dalam ketetapannya dapat menunjuk seorang ahli hukum untuk mendampingi
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terdakwa di persidangan. Adapun ahli hukum yang ditunjuk adalah ahli hukum yang berada
pada pengadilan negeri yang sama di mana terdakwa disidangkan atau sarjana hukum/ahli
hukum lain yang bersedia. Ahli hukum atau sarjana hukum yang ditunjuk tersebut wajib
memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.
Pasal tersebut 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 praktiknya pasal ini lebih diperuntukan kepada bangsa Belanda daripada
bangsa Indonesia. 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 undangundang yang mengatur tentang hukum acara maka ketentuan HIR masih tetap berlaku.
Akhirnya pada tahun 1981, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana atau yang kita kenal dengan KUHAP.
Di dalam KUHAP sendiri, eksistensi ketentuan mengenai bantuan hukum kemudian
dimanifestasikan di dalam Pasal 54-56 KUHAP. Lahirnya KUHAP ini kemudian menjadikan
segala ketentuan hukum acara pidana yang diatur di dalam HIR menjadi tidak berlaku lagi.
Eksistensi regulasi tentang bantuan hukum semakin diperkuat dengan lahirnya UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang di dalam
Pasal 35, 36, dan 37 diatur mengenai bantuan hukum.70
Bantuan hukum Indonesia selanjutnya ditandai dengan didirikannya biro bantuan hukum di
beberapa universitas, seperti Universitas Padjajaran, Universitas Indonesia dan Universitas
Airlangga pada tahun 1950-1970an. Namun universitas-universitas tersebut tidak dapat
menjalankan fungsinya secara optimal karena beberapa hal, pertama, status karyawan yang
merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kemudian menyebabkan mereka tidak dapat
melakukan pembelaan hukum baik di luar maupun di dalam pengadilan. Kedua, keterbatasan
ruang gerak PNS dan anggaran biaya mengakibatkan pelaksanaan bantuan hukum menjadi
tidak efektif.
Hingga kini kondisi seperti disebut di atas juga masih terjadi. Meskipun sudah ada putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 yang dalam amarnya memberikan peluang
bagi kampus dan dosen perguruan tinggi negeri untuk ikut terlibat dalam pemberian bantuan
hukum, nyatanya masih terdapat banyak penolakan terkait peran dosen dan perguruan tinggi
tersebut. Hasrul Halili, Sekretaris I Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Universitas
Gajah Mada membenarkan kondisi ini. Dalam pengalamannya, ia sempat ditolak beracara
70
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disebuah pengadilan negeri karena statusnya yang merupakan dosen PNS bukan merupakan
advokat. Padahal menurutnya, bantuan hukum ini merupakan salah satu bentuk perwujudan
tri dharma perguruan tinggi.
Pendapat Hasrul Halili sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan di
atas. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyebutkan:

“……… Oleh karena itu, adanya lembaga semacam ini dianggap penting sebagai
instrumen bagi perguruan tinggi terutama Fakultas Hukum untuk melaksanakan Tri
Dharma Perguruan Tinggi dalam fungsi pengabdian kepada masyarakat. Di samping
itu, pemberian jasa bantuan hukum juga dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum
pendidikan tinggi hukum dengan kategori mata kuliah pendidikan hukum klinis dan
ternyata membawa manfaat besar bagi perkembangan pendidikan hukum dan
perubahan sosial, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman negara-negara
Amerika Latin, Asia, Eropa Timur, Afrika Selatan, bahkan juga negara yang sudah
tergolong negara maju sekalipun seperti Amerika Serikat, seperti dikatakan
McClymont & Golub, “the university legal aid clinic are now part of the educational
and legal landscape in most regions of the world. They have already made
contributions to social justice and public service in the developing world, and there
are compelling benefits that recommend their consideration in strategies for legal
education and public interest law…”
Pada akhirnya, untuk dapat memberikan kontribusi terhadap tri dharma perguruan tinggi,
banyak kampus negeri yang mengontrak advokat dari luar kampus untuk bermitra dan
memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang perkaranya masuk ke organisasi
bantuan hukum kampus. Praktik ini setidaknya jamak dilakukan oleh perguruan tinggi negeri,
seperti Univeristas Gajah Mada, Universitas Hasanudin Makassar, Universitas Nusa Cendana
Kupang, dll.
Bantuan hukum yang merupakan kewajiban negara kemudian diatur dan terlembagakan
dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam undangundang tersebut, bantuan hukum didefinisikan sebagai: “Bantuan Hukum adalah jasa hukum

yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan
Hukum”. Pengelolaannya kemudian menjadi tanggung jawab Badan Pembinaan Hukum
Negara (BPHN). Hingga kini sedikitnya tercatat ada 405 Organisasi Bantuan Hukum di
seluruh wilayah Indonesia yang terletak di 127 Kabupaten/Kota.71
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Kondisi bantuan hukum di Indonesia kemudian menjadi salah satu potret yang ditangkap oleh
Indonesia Legal Roundtable (ILR) dalam Survei Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia
Tahun 2012.72 Dalam survei tersebut Indonesia memperoleh skor 4,27 dalam hal prinsip
akses terhadap keadilan. Skor tersebut mengandung arti, persepsi publik terhadap praktik
bantuan hukum masih rendah, atau bahkan hampir tidak dapat dirasakan.73
Lain halnya dengan Bantuan Hukum di atas, secara historis, pro bono atau dikenal pula
dengan istilah bantuan hukum cuma-cuma dilakukan oleh advokat sebagai bagian dari tradisi
profesi. Namun dalam konteks Indonesia, pro bono lahir dan ditempatkan sebagai kewajiban
profesi yang diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Dalam pengertian yang lebih luas, esensi dari pro bono adalah pemberian bantuan hukum.
Yang menurut James Gordley dan Mauro Cappelleti (1975) lahir dari sikap kedermawanan
sekelompok elit gereja terhadap pengikut-pengikutnya. Konsep bantuan hukum tersebut
kemudian membangun suatu pola hubungan klien dan patron, di mana pemberian bantuan
hukum lebih banyak tergantung kepada kepentingan patron yaitu patron ingin melindungi
kliennya. Dalam perkembangannya, mulai ada pemisahan yang tegas antara pro bono yang
awalnya berakar dari kedermawanan advokat, dan kemudian bertransformasi menjadi
kewajiban moral dan profesional dengan bantuan hukum yang lahir dari ide negara hukum, di
mana negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan akan bantuan hukum bagi
warga negaranya.
Dalam konteks kerangka hukum formil, pro bono sendiri sudah terakomodasi di dalam Pasal
22 ayat (1) Undang-undang Advokat. Di mana dalam pasal tersebut dijelaskan:

“(1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari
keadilan yang tidak mampu.
(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara
cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.”
Dalam tataran yang lebih praktis, kewajiban pro bono yang dimandatkan oleh undang-undang
diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (“PP 83/2008”). Peraturan ini lahir
5 tahun setelah kewajiban pro bono diamanatkan undang-undang. Maka dalam kurun waktu
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tersebut dapat dipastikan pemberian layanan pro bono berjalan tanpa bentuk dan pengaturan
yang jelas. Sulit untuk mengukur pemberian layanan pro bono dalam masa ini.
Pasca lahirnya peraturan pemerintah ini setidaknya bantuan hukum cuma-cuma baru
mendapatkan garis batas yang jelas. Dalam peraturan pemerintah 83 tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma Cuma, bantuan hukum
cuma-cuma atau pro bono 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. Dari definisi ini, batasan ruang lingkup pro bono adalah:
(1) Tanpa honorarium
(2) Pemberian

jasa

konsultasi

hukum,

menjalankan

kuasa,

mewakili,

mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain.
Sekilas pembatasan dalam definisi tersebut sudah cukup menggambarkan tentang pro bono.
Namun jika dicermati definisi yang diberikan oleh peraturan pemerintah adalah definisi yang
sangat sederhana. Pertama, definisi ini menempatkan advokat sebagai aktor tunggal dalam
pemberian layanan pro bono. Padahal dalam perkembangan dan praktiknya, pro bono tidak
hanya dilakukan oleh advokat. Sebagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi
dalam putusannya, yang mengutip pendapat Mc Clymont & Golub,

“the university legal aid clinic are now part of the educational and legal landscape in
most regions of the world. They have already made contributions to social justice and
public service in the developing world, and there are compelling benefits that
recommend their consideration in strategies for legal education and public interest
law”.
Dalam praktiknya seperti di Amerika Serikat dan Australia, mahasiswa hukum dan dosen
hukum juga dapat terlibat dalam pemberian bantuan hukum pro bono. Hal mana dilakukan
tidak hanya untuk memperluas akses terhadap keadilan melainkan pula menumbuhkan kultur

pro bono dalam diri mahasiswa hukum yang nantinya akan melanjutkan profesi sebagai
advokat. Definisi ini tentu mempersempit pemaknaan dari pro bono.

Kedua, hanya membatasi pada pemberian layanan tanpa membayar honorarium.
Pembatasan ini dapat ditafsirkan bahwa pemberian bantuan pro bono dilakukan tanpa
meminta honorarium atas jasa namun dapat meminta biaya lain yang diperlukan selama
pengurusan perkara, misalnya biaya untuk keperluan kantor atau sekedar uang bensin dan
uang makan. Ketiga, definisi hanya membatasi pro bono dalam bentuk pemberian jasa
konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan
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tindakan hukum lain. Tentu bentuk yang dijelaskan dalam definisi adalah bentuk umum dari
layanan pro bono, sedangkan masih banyak lagi bentuk-bentuk lain dari pro bono. Misalnya,
pendidikan

hukum,

advokasi

perubahan

kebijakan,

melakukan

mediasi

hingga

pendokumentasian hukum.
Secara umum, skema permohonan dan pemberian pro bono dalam peraturan pemerintah ini
adalah sebagai berikut:
(1) Pencari keadilan mengajukan permohonan tertulis kepada advokat secara langsung
atau melalui organisasi advokat atau melalui lembaga bantuan hukum.
(2) Setelah menerima surat permohonan, baik advokat, organisasi advokat atau lembaga
bantuan hukum wajib memberikan tanggapan atas permohonan tersebut paling lama
3 hari sejak permohonan diterima.


Jika permohonan diajukan pada organisasi advokat atau lembaga bantuan
hukum maka keduanya akan menentukan advokat yang akan ditugaskan untuk
memberikan layanan pro bono.

(3) Pada prinsipnya, advokat wajib menerima permohonan pro bono yang diterimanya,
namun tetap dapat menolak memberikan bantuan pro bono dengan mengajukan
keberatan pada organisasi advokat atau lembaga bantuan hukum.
Peraturan pemerintah, tidak mengatur tentang kewajiban pelaporan dan jumlah jam per tahun
yang harus didedikasikan oleh advokat untuk memberikan layanan pro bono. Namun begitu,
peraturan pemerintah justru mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan kepada advokat jika tidak
memenuhi ketentuan dalam peraturan ini. Anehnya, dalam hal ini perumusan sanksi
dilakukan oleh pemerintah namun penjatuhannya diserahkan sepenuhnya pada organisasi
advokat.
Pengaturan teknis lain selain peraturan pemerintah dapat ditemukan dalam Peraturan Peradi
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara
Cuma-Cuma (“Peraturan Peradi 1/2010”). Peraturan ini lahir karena dimandatkan oleh Pasal
15 PP 83/2008. Di mana organisasi advokat mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai
susunan organisasi dan tata kerja unit kerja pelaksanaan pro bono. Atas ketentuan tersebut,
Peradi membentuk Pusat Bantuan Hukum (PBH) sebagai unit kerja dan menetapkan tata cara
kerja pemberian bantuan hukum.
Pendefinisian pro bono yang diberikan peraturan peradi sama dengan yang diberikan oleh
peraturan pemerintah. Bedanya, dalam peraturan peradi sudah memberikan ruang lingkup
bentuk pro bono secara lebih detil. Pasal 6 Peraturan Peradi menyebutkan:
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“Yang dimaksud dengan:
(1) Pemberian bantuan hukum di muka pengadilan adalan bantuan hukum litigasi
yang meliputi seluruh rangkaian proses peradilan baik itu dalam perkara perdata,
pidana, atau tata usaha negara, termasuk dalam proses pelaporan dan
pemeriksaan di kepolisian dan penuntutan di kejaksaan dalam perkar apidana;
(2) Pemberian bantuan hukum di luar pengadilan meliputi antara lain pendidikan
hukum, investigasi kasusu, konsultasi hukum, pendokumentasian hukum,
penyuluhan hukum, penelitian hukum, perancangan hukum (legal drafting),
pembuatan pendapat atau legal opinion, pengorganisasian, pneyelesaian
sengketa di luar pengadilan, pemberdayaan masyarakat serta seluruh aktivitas
yang bersifat memberi kontribusi bagi pembaharuan hukum nasional termasuk
pelaksanaan piket bantuan hukum.”
Peraturan peradi ini juga mengatur tentang mekanisme atau tata cara pemberian bantun
hukum cuma-cuma seperti halnya yang diatur dalam peraturan pemerintah. Secara umum,
skema antara keduanya tidak berbeda, pencari keadilan harus mengajukan permohonan
tertulis sebagai syarat, namun peraturan peradi juga mengatur hal lain yang sifatnya lebih
spesifik dibanding peraturan pemerintah. Dalam peraturan peradi, tata cara pemberian
bantuan hukum cuma-cuma adalah sebagai berikut:
(1) Mengajukan permohonan kepada advokat atau organisasi advokat melalui PBH
Peradi, serta melampirkan bukti keterangan tidak mampu.
 Jika permohonan ditujukan pada advokat, maka advokat yang dimintakan
bantuan hukum cuma-cuma menembuskan permohonan tersebut pada PBH
Peradi.
(2) PBH Peradi akan menilai kelayakan permohonan yang diajukan berdasarkan
pertimbangan pokok persoalan yang dimohonkan dan faktor ketidakmampuan
finansial dan faktr sosial politik pencari keadilan.
 Jika dinyatakan belum lengkap, pencari keadilan diberikan waktu 14 hari untuk
melengkapi berkas permohonan. Jika gagal melengkapi maka permohonan
akan ditolak oleh PBH Peradi.
(3) Jika permohonan dinyatakan lengkap, PBH Peradi dalam waktu paling lama 3
hari kerja, wajib memberikan jawaban apakah menerima permohonan atau
menolak permohonan.
 Dalam hal permohonan pro bono disampaikan langsung pada advokat, PBH
Peradi memberitahukan keputusan tersebut kepada advokat yang dimintakan
bantuan hukum cuma-cuma, atau
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 Dalam hal permohonan pro bono disampaikan organisasi advokat, PBH Peradi
menunjuk advokat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma.
(4) Setelah menerima keputusan PBH, advokat yang dimintakan bantuan hukum
cuma-cuma wajib memberikan tanggapan atas permohonan yang masuk
kepadanya paling lama 3 hari setelah keputusan PBH diterima.
(5) Tanggapan yang diberikan advokat tersebut ditembuskan pada PBH Peradi.
Jika dilihat lebih jauh maka sebetulnya kedua peraturan di atas memiliki pengaturan yang
tidak sejalan. Di mana dalam PP 83/2008 keputusan pemberian bantuan hukum cuma-cuma
yang dimohonkan pencari keadilan dapat diberikan paling lama 3 hari setelah permohonan
diterima. Artinya, proses yang harus dilalui oleh pencari keadilan hanya membutuhkan waktu
paling lama 3 hari. Sedangkan dalam peraturan peradi, proses yang dilalui pencari keadilan
jauh lebih panjang. Dalam hal permohonan disampaikan langsung pada advokat, maka
advokat tersebut harus melaporkan permohonan tersebut kepada PBH untuk selanjutnya
diputuskan oleh PBH apakah dapat diberikan bantuan hukum atau tidak. Keputusan PBH pun
diambil dalam waktu paling lama 3 hari semenjak berkas diterima PBH. Kemudian PBH
menyampaikan keputusannya pada advokat dan selanjutnya advokat menyampaikan
tanggapannya ke pencari keadilan. Proses panjang ini tentu dapat memakan waktu lebih dari
3 hari. Tata cara yang ditetapkan oleh peraturan peradi justru tidak mempertimbangkan
ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah.
Hal lain yang tidak diatur dalam peraturan pemerintah dan diakomodir dalam peraturan peradi
adalah terkait pelaporan dan jam layanan pro bono. Dalam Pasal 31 peraturan peradi
disebutkan kewajiban advokat untuk menyampaikan laporan pelaksanaan pro bono kepada
PBH Peradi dalam waktu paling lama 14 hari setelah tanggal penyelesaian bantuan hukum
cuma-cuma. Pelaporan ini sendiri dilakukan secara manual, di mana advokat harus
mengirimkan laporan tertulis kepada PBH sekaligus bukti-bukti pelaksanaannya. Meskipun
peraturan peradi memungkinkan pelaporan secara elektronik melalui website PBH Peradi,
namun tidak ditemukan situs yang dapat diakses untuk melaporkan secara elektronik.
Dalam praktiknya, peran organisasi advokat yang secara normatif diatur dalam peraturan
peradi di atas tidak berjalan cukup optimal. Berdasarkan wawancara tim peneliti kepada
Pengurus PBH Peradi di beberapa wilayah di Indonesia, ditemukan bahwa nyaris tidak
ditemukan advokat yang melaporkan pemberian bantuan hukum cuma-cuma yang
diberikannya melalui PBH Peradi. Proses semacam ini justru sulit dilakukan karena tidak
efektif dan pada dasarnya kesediaan pemberian layanan pro bono terletak pada pribadi
advokat, bukan tergantung organisasi advokat. Peran organisasi advokat dibatasi pada
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kebutuhan adanya pelaporan sebagai alat pengawasan terhadap anggotanya, apakah sudah
melakukan kewajiban pro bono tahunannya atau belum?
Belum lagi, peraturan peradi ini tidak menggambarkan sejauh mana eksistensi PBH dalam
proses pengelolaan pro bono utamanya di daerah. Sebagaimana diketahui kini telah ada
banyak PBH-PBH yang berkedudukan di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Dari
data webiste Peradi misalnya, sedikitnya ada 71 PBH Peradi di seluruh Indonesia. PBH yang
tersebar di daerah ini nyatanya memainkan peran sebagai organisasi bantuan hukum, bukan
sebagai unit kerja yang melakukan pengelolaan pro bono. Tak jarang PBH ini juga ikut
mengakses dana bantuan hukum yang disediakan pemerintah.
Jika dikaitkan dengan peran dan fungsi organisasi advokat dalam melakukan pengawasan

pro bono, praktik di lapangan juga menunjukkan lemahnya peran Dewan Pimpinan Cabang
(DPC). Kewenangan DPC hanya terbatas pada urusan administratif seperti pengurusan
Pendidikan Khusus Profesi Advokat, pengurusan pengangkatan sumpah advokat hingga
perpanjangan kartu anggota. Kewenangan untuk menegakkan sanksi kepada anggota yang
tidak melakukan pro bono tidak dimiliki oleh DPC. Hal ini dibenarkan Ketua DPC Peradi Kota
Banda Aceh, di mana peran yang dilakukan hanya sebatas mengingatkan anggota untuk
melakukan pro bono. Padahal keberadaan DPC sebuah organisasi advokat merupakan garda
depan dalam pengawasan pro bono khususnya di daerah. Mustahil bagi Dewan Pimpinan
Nasional (DPN) untuk melakukan pengawasan dengan skala yang sangat besar.
Baik bantuan hukum dan pro bono, menempatkan fakir miskin atau orang yang tidak mampu
sebagai subjek utama penerima dua jenis layanan tersebut. Hal ini sejalan dengan dasar
pertimbangan Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945, fakir miskin memiliki hak konstitusional
untuk diwakili dan dibela oleh advokat atau pembela umum baik di dalam maupun di luar
pengadilan (legal aid) sama seperti orang mampu mendapatkan jasa hukum advokat (legal

service).74 Pada tahun 2001 Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) melakukan penelitian
tentang pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma di Indonesia. Menariknya, hasil
penelitian PSHK mengungkapkan hanya 23,5% dari 260 anggota masyarakat yang
menggunakan bantuan hukum gratis. Sedangkan, 199 orang (76,5%) pencari keadilan yang
lain tidak menggunakan bantuan hukum pro bono secara sadar.75

74

Monica Suhayati, “Pemberian Bantuan Hukum Cuma Cuma Oleh Advokat Berdasarkan UU 18 tahun 2003 tentang

Advokat,” Jurnal Negara Hukum, vol. 3, No. 2 (2012), hlm. 239.
75

Norman Edwin Elnizar, “Bedakan, Tak Semua Bantuan Hukum Bisa Disebut Pro bono,”

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b4309d736d98/bedakan--tak-semua-bantuan-hukum-bisa-disebut-pro-bono, diakses
pada 7 Agustus 2018, pukul 11:00 WIB.
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Berdasarkan Survey yang dilakukan oleh MaPPI FHUI (2018) Terdapat dua alasan utama
mengapa sebagian besar masyarakat pencari keadilan tidak memanfaatkan jasa bantuan
hukum cuma-cuma tersebut yaitu karena mampu membayar jasa advokat (29,3%), juga
karena tidak percaya akan kualitas bantuan hukum cuma-cuma (18,5%). Selain itu, masih ada
alasan-alasan lainnya seperti tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum

pro bono tersebut.76
B. Pro Bono dalam Praktik
Seperti yang sudah dijelaskan dalam BAB II, pro bono telah melalui evolusi dari semula the

governing class lawyer menjadi the cause lawyer hingga muncul mengarus utamaan advokat
pro bono (lihat halaman 15). Yang dalam perkembangannya terus mendapatkan perhatian
yang cukup besar dari banyak pihak. Salah satunya oleh Thomson Reuters yang rutin
melakukan pengukuran terhadap praktik pemberian layanan pro bono di seluruh dunia.
Melalui Survey Trust Law, Thomson Reuters memberikan gambaran yang cukup utuh dan
dapat dijadikan rujukan perbandingan praktik pro bono di beberapa negara. Sayangnya

Survey Trust Law tidak menangkap kondisi Indonesia secara spesifik.
Keperluan untuk mengukur praktik pro bono khususnya di Indonesia, merupakan bagian dari
inisiatif untuk menumbuhsuburkan praktik pro bono di Indonesia. Dengan mengukur praktik
tersebut, pemangku kepentingan memiliki data yang cukup dalam merancang kebijakan pro

bono yang lebih baik. Karenanya penelitian ini mencoba mengambil inisiatif tersebut dan
memberikan gambaran awal tentang praktik pro bono di Indonesia.
MaPPI FHUI melakukan penelitian selama 10 bulan sejak Januari – Oktober 2018. Untuk
memperoleh gambaran yang menyeluruh, peneliti melakukan penelitian dengan

dua

pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan untuk
memperoleh hasil data numerik yang lebih terang mengenai gambaran praktik pro bono.
Pengambilan data dalam pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menyebarkan kuesioner.
Sedangkan pendekatan kualitatif dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam,
menemukan fenomena yang tidak muncul dalam gambaran data kuantitatif, serta
mengkonfirmasi hasil data kuantitatif itu sendiri. Pengambilan data pendekatan kualitatif
dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam kepada stakeholders terkait.
Populasi penelitian ini ialah seluruh advokat, firma hukum, organisasi advokat, dan lembaga
bantuan hukum di Indonesia. Untuk melihat gambaran populasi tersebut, peneliti mengambil
sampel penelitian. Sayangnya, tidak ditemukan angka yang pasti berapa total advokat, firma

76
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hukum, organisasi advokat, dan lembaga bantuan hukum yang ada di Indonesia. Di samping
itu, peneliti juga memiliki keterbatasan waktu penelitian dan jarak untuk menjangkau seluruh
sampel penelitian secara ideal. Sehingga jumlah data yang terkumpul terbatas pada
berakhirnya masa pengambilan data.
Pengambilan data dilakukan pada bulan Maret-Mei 2018. Pengambilan data kuantitatif
difokuskan kepada advokat untuk menjaring pengalaman mereka sebagai pemberi layanan

pro bono. Dalam hal ini, kuesioner menjadi metode pengambilan data yang efektif untuk
menjangkau advokat yang tersebar di berbagai daerah. Peneliti menyebarkan kuesioner baik
secara online, maupun offline. Kuesioner online ditujukan untuk menjangkau advokat di luar
pulau Jawa, sedangkan kuesioner offline (menggunakan kertas) disebarkan di empat kota
besar yaitu DKI Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Dari penyebaran tersebut
didapatkan sejulah 302 responden yang berpartisipasi dalam survei.
Pengambilan Data Survei

Pengambilan data secara kualitatif pada advokat dilakukan melalui pertanyaan kualitatif pada
kuesioner yang diberikan. Pengambilan data kualitatif pada lembaga terkait (Firma Hukum,
lembaga Bantuan Hukum, dan Organisasi Advokat) dilakukan melalui wawancara di empat
daerah yaitu Yogyakarta, Aceh, Makassar, dan Kupang. Tercatat 4 firma hukum, 7 lembaga
bantuan hukum, 6 lembaga bantuan hukum universitas, dan 6 perwakilan organisasi advokat
yang diwawancarai peneliti di empat daerah tersebut.
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Pada dasarnya, survei ini mencoba menggali tiga hal yaitu pemahaman advokat mengenai

pro bono, pengalaman pro bono, serta evaluasi advokat terhadap implementasi pro bono.
Jawaban yang diberikan responden merupakan jawaban berdasarkan persepsi dan
pengalaman masing-masing advokat. Sehingga data-data yang akan ditampilkan merupakan
cerminan persepsi dan pengalaman 302 advokat yang menjadi responden survei.

Mayoritas responden penelitian ini merupakan laki-laki (78.1%) yang bekerja di empat kota
besar, yaitu Yogyakarta (30.1%), Bandung (22.5%), Jakarta (22.2%), dan Surabaya (13.2%).
Sedangkan sebesar 7.6% responden lainnya tersebar di 11 daerah, yaitu Makassar, Aceh,
Padang, Bogor, Malang, Gorontalo, Palembang, Pekanbaru, Medan, Maluku, dan NTB.

30 |

Pro

Bono:

Prinsip dan

Praktik

di

Indonesia

Secara karakteristik wilayah, survei ini memang tidak menggambarkan kondisi nasional,
namun cukup dapat memberikan gambaran di empat kota besar di Indonesia. Selain itu,
survei ini masih didominasi oleh responden dengan kategori usia muda sehingga belum
merata menjangkau semua kategori usia advokat di Indonesia. Dari segi pengalaman,
responden didominasi oleh advokat yang baru berpraktik selama 10 tahun terakhir. Survei ini
belum menjangkau pengalaman praktik advokat di Indonesia secara merata, namun cukup
untuk memberikan gambaran praktik pro bono oleh advokat yang dilantik setelah UndangUndang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat melembagakan pro bono sebagai kewajiban
advokat .
Selanjutnya data yang diperoleh akan disajikan kedalam dua bagian utama, data yang
menyangkut temuan umum dan data yang merupakan hasil analisis terhadap temuan-temuan
selama penelitian.
B.1. Temuan Umum
Dalam bagian ini ada tujuh temuan umum terkait survei pro bono dengan dilengkapi
penjelasan singkat. Temuan umum ini menjadi pintu masuk untuk lebih jauh memahami
persoalan-persoalan yang akan muncul dalam bagian analisa. Di antara ketujuh temuan
umum tersebut adalah:
1.

Pengalaman melakukan pro bono.

2.

Pelaksanaan pro bono tiap tahunnya.

3.

Aturan khusus tentang pro bono dalam organisasi advokat.

4.

Sosialisasi aturan oleh organisasi advokat.

5.

Penilaian advokat terhadap peraturan tersebut.

6.

Peran Organisasi Advokat dalam Mengakomodasi Pelaksanaan Pro bono.

7.

Sikap advokat responden terhadap pro bono.

1) Pengalaman Melakukan Pro bono
Hal pertama yang ingin dilihat dalam pemetaan ini adalah apakah advokat sudah atau belum
pernah melakukan pro bono. Dari data utama inilah, kemudian tim peneliti mengembangkan
analisis terkait faktor-faktor, baik yang mendukung atau yang menghambat pelaksanaan pro

bono di Indonesia.
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n=46

n=256

Pertanyaan utama yang dimunculkan dari penelitian ini adalah apakah advokat pernah atau
belum pernah melakukan pro bono? Diagram di atas menunjukkan bahwa mayoritas
responden menyatakan bahwa mereka pernah melakukan pro bono (84.8%). Secara umum,
data tersebut menunjukkan bahwa pro bono telah dilakukan baik oleh pengacara publik
(50.6%), advokat firma hukum (47.7%), maupun in-house counsel (1.6%). Sedangkan 15.2%
responden yang menyatakan belum pernah melakukan pro bono, didominasi oleh advokat
firma hukum (78.6%).
2) Pelaksanaan Pro Bono Setiap Tahunnya

n=85

n=198

Merujuk pada Pasal 11 Peraturan Peradi No 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma, pro bono merupakan kewajiban yang harus
dilakukan setiap tahunnya. Oleh sebab itu, peneliti juga ingin melihat apakah pro bono yang
dilakukan responden dilakukan setiap tahunnya. Sebesar 67.2% responden menyatakan
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bahwa mereka melakukan pro bono setiap tahunnya, baik pengacara publik (55%), advokat
firma hukum (43.9%) dan in-house counsel (1%). Sedangkan dari 31.1% responden yang
menyatakan tidak melakukan pro bono setiap tahunnya, didominasi oleh advokat firma hukum
(72%).
3) Aturan Khusus tentang Pro bono dalam Organisasi Advokat

Salah satu faktor pendukung tumbuh suburnya kultur pro bono oleh advokat adalah adanya
aturan atau perangkat aturan (legal framework) yang jelas dan tegas dan merupakan
pedoman bagi advokat dalam pemberian layanan pro bono. Tidak hanya dalam tataran
undang-undang dan peraturan pemerintah, aturan yang lebih teknis seperti peraturan internal
organisasi yang bersifat mengatur kedalam juga diperlukan. Sebesar 70.2% responden
menyatakan bahwa organisasi advokat masing-masing memiliki aturan khusus yang
mengatur pro bono. Sedangkan 26.2% lainnya menyatakan bahwa Organisasi Advokat
mereka tidak memiliki aturan khusus terkait pro bono. Dalam data ini, tidak dibedakan asal
organisasi advokat yang menjadi responden.
4) Sosialisasi Aturan oleh Organisasi Advokat

Dengan adanya perangkat aturan (undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan
organisasi) maka hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah apakah aturan tersebut telah
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tersosialisasi dengan baik kepada seluruh advokat. Sosialisasi merupakan bentuk dari

knowledge transfer yang bertujuan menyamaratakan pemahaman dari advokat terhadap
layanan pro bono. Dari data di atas sebagian besar responden menyatakan bahwa organisasi
advokat mereka melakukan sosialisasi mengenai aturan pro bono yang dimiliki (62.9%).
Sedangkan 34.1% responden lainnya menyatakan bahwa organisasi advokat mereka tidak
melakukan sosialisasi peraturan.
5) Penilaian Advokat terhadap Aturan Tersebut
Pertanyaan lain yang diajukan terhadap responden adalah tentang bagaimana pendapat
responden tentang anjuran 50 jam/tahun layanan pro bono dan kewajiban pelaporan kegiatan

pro bono? Kedua pertanyaan ini penting mengingat aturan yang mensyaratkan dua hal
tersebut terpenuhi.

N=302

N=160

Kedua diagram di atas menunjukkan bahwa secara umum, responden cenderung menilai
aturan 50 jam/tahun dan sistem pelaporan yang ada saat ini sebagai aturan yang mudah
dipenuhi. Dalam penilaian aturan 50 jam/tahun, 48.7% responden menilai bahwa anjuran
advokat melakukan pro bono minimal 50 jam/tahun merupakan aturan yang mudah untuk
dipenuhi. Begitu pula dalam mekanisme pelaporan. Sebesar 48.1% responden menyatakan
bahwa sistem pelaporan mudah untuk dijalankan.
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Meskipun demikian, persentase responden yang menilai bahwa kedua aturan tersebut sulit
untuk dijalankan juga cukup menarik perhatian. Sebesar 25,5% responden menilai bahwa
peraturan 50 jam/tahun merupakan peraturan yang sulit dipenuhi, dan sebesar 31.9%
responden menilai bahwa sistem pelaporan yang ada saat ini merupakan sistem yang sulit
dijalankan. Hal ini dapat menjadi catatan bahwa, meskipun mayoritas responden cenderung
menyatakan kedua aturan tersebut mudah untuk dipenuhi, dimungkinkan terdapat faktorfaktor tertentu yang membuat sebagian responden merasa bahwa untuk menjalankan aturan
yang ada saat ini merupakan hal yang sulit untuk dipenuhi.
6) Peran Organisasi Advokat dalam Mengakomodasi Pelaksanaan Pro bono

Dalam uraian kualitatif, 77.1% responden menyampaikan kritik bahwa peran organisasi
advokat masih belum maksimal dalam mengakomodasi pelaksanaan pro bono. Terutama
dalam melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi yang ada di daerah, melakukan
pengawasan pelaksanaan pro bono, serta belum maksimal dalam mendorong anggotanya
untuk melakukan pro bono. Sedangkan 22.9% sisanya, memberikan apresiasi bahwa
organisasi advokat sudah mulai mengedepankan pro bono. Sebagian organisasi advokat juga
cukup mendukung anggotanya melakukan pro bono.
7) Sikap Responden terhadap Pro bono

N=302
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Setelah mengalami berbagai dinamika dalam pelaksanaan pro bono, peneliti ingin melihat
gambaran sikap pribadi responden terhadap Pro bono itu sendiri. Mayoritas responden
menyatakan “mendukung” (44%) dan “sangat mendukung” (50.3%) adanya pro bono.
Meskipun sangat minim, masih terdapat responden yang menyatakan “tidak mendukung”yaitu
sebesar 1.3%, dan“sangat tidak mendukung”sebesar 2%.
B.2. Analisis terhadap Temuan
Pada bagian ini, maka data yang berhasil ditemukan akan disajikan kedalam tiga bagian. Hal
ini dilakukan untuk mempermudah membaca dan memahami hasil temuan dari survei. Ketiga
bagian tersebut adalah pengetahuan/pemahaman, praktik, dan sikap atau pandangan
responden.
B.2.1. Pengetahuan/Pemahaman
Meskipun mayoritas resonden mengakui telah melakukan pro bono, namun dalam hal ini
peneliti merasa perlu untuk melihat pondasi pemahaman dari advokat responden terhadap

pro bono. Hal ini penting mengingat pemahaman atau pengetahuan tentang pro bono menjadi
pijakan awal bagi advokat untuk memberikan layanan pro bono. Asumsi dasar yang dibangun
adalah, rendahnya pemahaman tentang pro bono akan berdampak pada praktik pemberian

pro bono advokat. Analisa terhadap pemahaman ini lah yang kemudian menjadi pisau analisa
awal untuk melihat praktik pro bono.
Dalam temuan survei, sebanyak 84.8% responden atau 256 orang advokat mengaku pernah
memberikan layanan pro bono. Jika dilihat lebih jauh, 84,8% responden ini terbagi ke dalam
tiga kelompok, yaitu advokat yang bekerja pada organisasi bantuan hukum, advokat yang
bekerja pada firma hukum komersil, serta in-house counsel. Hal ini dapat dipahami mengingat
kewajiban pro bono yang disyaratkan oleh Undang-Undang mencakup setiap advokat
terlepas dimana ia bekerja.
Sehingga masuk akal jika advokat yang bekerja pada organisasi bantuan hukum juga tetap
memberikan bantuan pro bono di samping tugas utamanya memberikan bantuan hukum.
Meski begitu perlu dilihat lebih jauh apakah pro bono yang diberikan pengacara publik adalah
bentuk atas kesadaran terhadap kewajiban sebagai advokat atau sebaliknya pengacara
publik tidak mampu membedakan antara pro bono dan bantuan hukum yang menjadi tugas
utamanya. Sehingga semua layanan bantuan hukum yang diberikan diklaim sebagai pro

bono.
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Dalam konteks pemahaman terhadap konsep dasar layanan pro bono, dapat dilihat masih
beragamnya pemahaman advokat terkait layanan pro bono. Mulai dari pembedaan
pendefinisian hingga bentuk dan ruang lingkup pemberian layanan bantuan hukum.

15%
 Bantuan hukum bagi masyarakat

85%

yang membutuhkan

Bantuan hukum yang

 Tangung jawab advokat
 Bantuan hukum yang dilakukan
sukarela oleh advokat

diberikan baik litigasi
maupun non-litigasi kepada

15%

masyarakat tidak

 Bantuan hukum struktural pada

mampu/miskin dengan

yang membutuhkan

85

 Bantuan hukum yang biaya
perkara ditanggung pemerintah
 Bantuan hukum pada masyarkaat
miskin melalui LBH

cuma-cuma/tanpa

Apa yang
%
dimaksud dengan
Pro bono?

imbalan/honorarium/gratis

Berdasarkan respon atas pertanyaan di atas, dapat dilihat bahwa cukup banyak pendefinisian
yang diberikan responden. Meski jumlahnya hanya 15% dari total keseluruhan namun
setidaknya menunjukkan masih ada advokat yang tidak memahami definisi dari layanan pro

bono. Kategori jawaban tersebut memiliki irisan yang sangat tipis dengan pendefinisian
bantuan hukum yang merupakan kewajiban negara. Kurangnya pemahaman ini tentu akan
berdampak pada efektifitas pelaksanaan pro bono. Jika merujuk pada Pasal 1 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara P
emberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, disebutkan bahwa:

“bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat
tanpa meminta pembayaran honorarium, meliputi pemberian konsultasi hukum,
menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum
lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.”
Definisi dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga serupa dengan definisi yang diadopsi oleh
Peraturan Peradi 1/2010. Di mana Pasal 1 ayat (1) juga memberikan pendefinisian yang
sama dengan PP 83/2008. Secara gramatikal, pendefinisian versi Peraturan Pemerintah dan
Peraturan Peradi ini memiliki kelemahan yang menimbulkan penyimpangan terhadap praktik
pelaksanaan pro bono. Dalam definisi tersebut pro bono dibatasi oleh klausa “tanpa meminta
pembayaran” yang mana pada praktiknya kerja-kerja pengacara publik di organisasi bantuan
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hukum juga dilakukan tanpa meminta pembayaran dari pemohon bantuan hukum. Padahal
kerja-kerja yang dilakukan pengacara publik, selama masih mendapatkan bayaran gaji
bulanan/menggunakan pendanaan yang bersumber dari negara tidak dapat mengklaim kerja
yang dilakukannya sebagai layanan pro bono.
Dari pendefinisian tersebut, nampak bahwa mayoritas responden memiliki pemahaman akan
definisi yang sedikit berbeda dari yang diatur di dalam kedua instrumen regulasi terkait. Baik
Peraturan Pemerintah dan Peraturan Peradi, membatasi jasa yang diberikan merupakan
pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela,
melakukan tindakan hukum lain demi kepentingan penerima layanan pro bono. Sedangkan
responden membatasi jasa layanan pro bono dalam hal litigasi dan non-litigasi. Sekilas,
kedua hal tersebut adalah sama, mengingat pendefinisian dalam peraturan sebetulnya adalah
turunan dari klasifikasi layanan litigasi dan non-litigasi. Namun sesungguhnya, baik litigasi dan
non-litigasi memiliki ruang lingkup yang lebih besar dibandingkan jenis layanan yang diatur
dalam definisi.
Keduanya sedikit berbeda, mengingat Pasal 6 Peraturan Peradi membagi litigasi dan nonlitigasi sebagai berikut:
Litigasi

Non-Litigasi

Seluruh rangkaian proses peradilan

Pendidikan hukum, investigasi kasus,

baik itu dalam perkara perdata,

konsultasi hukum, pendokumentasian hukum,

pidana dan tata usaha negara,

penyuluhan hukum, penelitian hukum,

termasuk proses pelaporan dan

perancangan hukum, pembuatan pendapat

pemeriksaan di kepolisian dan

hukum, pengorganisasian, penyelesaian

Penuntutan di Kejaksaan dalam

sengketa di luar pengadilan, pemberdayaan

perkara pidana.

masyarakat serta aktivitas yang bersifat
memberi kontribusi bagi pembaharuan hukum
nasional termasuk pelaksanaan piket bantuan
hukum.

Artinya, ada gap antara definisi yang dipahami oleh responden dengan definisi dalam BAB
ketentuan umum peraturan pemerintah dan peraturan Peradi serta ruang lingkup pro bono
dalam peraturan peradi. Pemahaman yang disampaikan oleh responden merupakan
cerminan dari penjabaran ruang lingkup pro bono dalam Pasal 6 Peraturan Peradi. Secara
sederhana definisi ini membatasi advokat untuk melakukan pro bono dengan melakukan
kegiatan pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi,
membela, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan. Namun disisi
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lain, peraturan tersebut membuka jenis layanan lain yang lebih luas dibandingkan layanan
sebagaimana yang diatur di dalam definisi.
Perbedaan penggunaan istilah dapat pula dilihat dalam pengaturan Kode Etik Advokat
Indonesia yang disahkan pada 23 Mei 2002. Pasal 7 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia
menyatakan advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cumacuma (pro deo) bagi orang yang tidak mampu. Istilah yang dipergunakan dalam Kode Etik
adalah “Pro Deo” dan bukan pro bono. Pemaknaan istilah pro deo sendiri dapat dilihat
setidaknya di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Pro deo menurut Surat Edaran adalah proses
berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA
pengadilan. Surat Edaran ini kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum bagi
Masyarakat Kurang Mampu di Pengadilan.
Penggunaan istilah pro deo setidaknya dapat ditelusuri kebelakang dan dimulai di abad
pertengahan. Saat itu layanan bantuan hukum dilatarbelakangi oleh motif keagamaan di
mana seorang pemuda Kristiani memberikan bantuan hukum sebagai perwujudan kesalehan
seorang hamba kepada tuhannya. Istilah pro deo dalam konteks di atas secara sederhana
dapat diartikan “untuk tuhan”. Seiring berjalannya waktu, Gereja kemudian menyediakan lebih
banyak bentuk bantuan hukum terorganisasi. Yang pertama dalam bentuk advokat pauperum

deputatus et stipendiatus, sebuah pejabat yang dipekerjakan oleh Gereja dan dibayar untuk
mewakili orang miskin di pengadilan gerejawi. Institusi ini kemudian tersebar ke pengadilan
sekuler Perancis dan gratis komune Italia. Praktik yang didorong oleh Gereja ini
menginstruksikan hakim untuk membebaskan biaya pengadilan bagi orang miskin dan
terkadang menunjuk seorang advokat untuk mewakili mereka secara gratis (bertindak untuk
Tuhan).
Dalam konteks sejarah dan peraturan Mahkamah Agung tersebut maka dapat ditarik
pemahaman sederhana bahwa pro deo adalah hal yang berbeda dari pro bono. Di mana pro

bono mengakar dari semangat mulia dari individu advokat namun pro deo menekankan pada
pemberian bantuan hukum yang dibiayai. Meski begitu pemaknaan ini adalah pemaknaan
yang lentur, karena tidak ada referensi yang lebih jauh yang dapat dipakai untuk memaknai
pro deo dalam konteks bantuan hukum. Namun setidaknya, penggunaan istilah pro bono dan
pro deo tanpa pendefinisian yang terang hanya akan menimbulkan kebingungan bagi advokat
dalam menjalankan kewajiban bantuan hukum cuma-cuma yang diamanatkan undangundang.
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Sayangnya, seringkali advokat masih kebingungan untuk membedakan pro bono dan bantuan
hukum negara. Dalam wawancara dengan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI),
Wakil Ketua Umum bidang Advokasi dan Bantuan Hukum, Bahrul Ulum menyebutkan:

“Sumber pendanaan pro bono berasal dari dana organisasi bantuan hukum yang
disediakan Kementerian Hukum dan HAM dan dana lelang yang disediakan oleh
Mahkamah Agung.”
Penjelasan yang diberikan oleh Wakil Ketua Umum bidang Advokasi dan Bantuan Hukum
masih mencampur adukan konsep pro bono dan bantuan hukum. Hal ini juga dikonfirmasi
oleh Asfinawati, Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI):

“….. ada pertemuan di BPHN, membicarakan soal pro bono dan nyaris advokat di
sana yang mewakili seluruh profesi advokat menganggap pro bono sama dengan
bantuan hukum.”
Jika dibandingkan dengan Australia dan Amerika Serikat, maka akan terlihat perbedaan
dengan definisi yang diberikan Indonesia. Australian Pro bono Centre77 mendefinisikan pro

bono sebagai pemberian layanan hukum secara cuma-cuma (gratis) atau pengurangan biaya
jasa layanan secara signifikan yang dilakukan tanpa mengharapkan keuntungan komersial.
Dalam mendefinisikan pengertian tersebut Australia Pro bono Centre memberikan empat
batasan tentang apa yang dapat dikualifikasikan sebagai pro bono, di antaranya:78
1.

Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (gratis) atau pengurangan biaya
jasa layanan kepada:
a. Setiap orang yang membutuhkan bantuan hukum namun tidak dapat mengakses
layanan bantuan hukum (layanan yang disediakan organisasi bantuan hukum);
b. Setiap orang atau organisasi yang bekerja dalam rangka kepentingan publik;
c. Organisasi nirlaba yang bekerja demi kepentingan masyarakat miskin demi
kepentingan publik.

2.

Mendorong terjadinya reformasi hukum dalam hal-hal yang dapat mempengaruhi
kepentingan masyarakat miskin atau yang terkait kepentingan umum.

3.

Berpartisipasi dalam pendidikan hukum dalam hal yang dapat mempengaruhi
kepentingan masyarakat miskin atau yang terkait dengan kepentingan umum.

77

Australian Pro bono Centre adalah sebuah centre of expertise yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas profesi

hukum di Australia dalam memberikan layanan Pro bono yang berfokus pada meningkatnya akses keadilan bagi masyarakat
marjinal.
78

“What is Pro bono?” https://www.probonocentre.org.au/information-on-pro-bono/definition/, diakses pada 16 Juni 2018,

pukul, 14:00 WIB.
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4.

Memberikan kesempatan bagi advokat untuk dapat melakukan magang atau kerja
sukarela dalam sebuah organisasi kemasyarakatan.

Australian Pro bono Centre juga memberikan batasan yang cukup tegas tentang tindakan
yang tidak dapat dikategorikan sebagai layanan Pro bono, di antaranya:
1.

Pemberian bantuan hukum kepada orang secara cuma-cuma (gratis) atau
pengurangan

biaya

jasa

secara

signifikan

tanpa

diketahui

apakah

yang

bersangkutan mampu membayar jasa advokat secara profesional.
2.

Pembebasan biaya jasa konsultasi bagi klien yangseharusnya dikenakan biaya jasa
layanan.

3.

Bantuan hukum yang diberikan di bawah pembiayaan bantuan hukum negara.

4.

Pengaturan biaya kontinjensi atau pekerjaan lainnya yang dilakukan dengan
harapan mendapatkan keuntungan atau bayaran (honorarium).

5.

Mensponsori kegiatan olah raga atau kebudayaan, atau pekerjaan lainnya demi
pengembangan bisnis dan pemasaran firma hukum, atau

6.

Menduduki posisi sebagai dewan dalam sebuah organisasi kemasyarakatan.

Sedangkan di Amerika Serikat pendefinisian pro bono dapat dilihat dalam Title 8 - Chapter V –

Subchapter A – Part 1003 – Subpart E – Section 1003.61 of Code of Federal Regulation, pro
bono didefinisikan sebagai:
“Pro bono legal services are “those uncompensated legal services performed for
indigent aliens or the public good without any expectation of either direct or indirect
remuneration, including referral fees (other than filing fees or photocopying and
mailing expenses)…”
Secara sederhana penjelasan di atas dapat diartikan sebagai pemberian jasa layanan hukum
tanpa imbalan yang diperuntukan bagi orang miskin dan kepentingan umum dan dilakukan
tanpa adanya ekspektasi atas remunerasi baik secara langsung atau tidak langsung. Definisi
tersebut memberikan pengertian bahwa pro bono tidak sepenuhnya cuma-cuma, pemberi
layanan pro bono dapat meminta sejumlah biaya demi keperluan pendokumentasian atau
administrasi.
Selain definisi yang disediakan dalam Code of Federal Regulation, advokat di Amerika Serikat
juga dapat melmahami ruang lingkup pro bono yang dapat dilihat dalam A Report on the Pro

bono Work of America’s Lawyer. Laporan ini membagi pro bono kedalam dua kategori, yaitu
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Kategori

Bentuk Layanan Pro bono

Keterangan

Pro bono
Kategori
1

Kategori
2

Gratis, tanpa biaya jasa hukum terhadap
-

Representasi kasus lengkap

orang dengan sarana terbatas atau

Representasi kasus terbatas

-

organisasi penyedia layanan bagi orang-

Saran hukum

dengan sarana terbatas

Representasi dalam mediasi

-

Layanan lain yang disediakan dengan -

Layanan hukum

pengurangan atau tanpa biaya untuk

-

Mediator

semua jenis klien

-

Pembicara dalam isu

-

Pelatih atau guru tentang isu
hukum

-

Mengawasi pengacara lain dalam
memberikan pro bono

-

Melobi atas nama organisasi pro

bono
-

Advokasi kebijakan

-

Advokasi komunitas akar rumput

-

Anggota dewan jasa hukum atau
organisasi pro bono

-

Anggota komite bar terkait
dengan pro bono akses terhadap
keadilan

Secara sederhana ketiga definisi pro bono dari Indonesia, Australia dan Amerika Serikat
dapat dilihat didalam tabel dibawah.
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Perbedaan Pendefinisian Pro bono
Indonesia

Australia

Amerika Serikat

bantuan hukum secara cuma-

pemberian layanan

Pro bono legal services are

cuma adalah jasa hukum yang

hukum secara cuma-

those uncompensated

diberikan advokat tanpa

cuma (gratis) atau

legal services performed

meminta pembayaran

pengurangan biaya jasa

for indigent aliens or the

honorarium, meliputi

layanan secara signifikan

public good without any

pemberian konsultasi hukum,

yang dilakukan tanpa

expectation of either direct

menjalankan kuasa, mewakili,

mengharapkan

or indirect remuneration,

mendampingi, membela,

keuntungan komersial.

including referral fees

melakukan tindakan hukum

(other than filing fees or

lain untuk kepentingan pencari

photocopying and mailing

keadilan yang tidak mampu.

expenses)

Baik Indonesia, Australia dan Amerika Serikat memiliki kesamaan dan menekankan pada
pemberian layanan atau jasa hukum secara cuma-cuma atau gratis. Meski begitu, Australia
dan Amerika Serikat menganggap bahwa pemberian layanan pro bono tidak saja dapat
diberikan secara gratis, namun juga dapat tetap dilakukan dengan meminta bayaran kepada
klien namun pembayaran tersebut tidak dilakukan penuh alias diskon. Hal ini maklum
diterapkan oleh Australia dan Amerika Serikat, mengingat pemberian pro bono tidak hanya
diberikan kepada orang miskin melainkan pula kepada kelas menengah atau sandwich

people. Kelompok ini adalah kelompok yang tidak masuk kedalam kategori masyarakat miskin
sehingga tidak berhak untuk mendapatkan layanan bantuan hukum negara namun tidak
memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membayar jasa advokat secara penuh.
Berbeda dari Indonesia yang membatasi pro bono hanya kepada masayarakat miskin,
sehingga masyarakat kelas menengah menjadi kelompok yang rentan dan tidak mendapatkan
akses terhadap bantuan hukum.
Hal lain yang berbeda adalah, definisi miliki Indonesia secara langsung memberikan batasan
apa-apa saja perbuatan yang dikategorikan sebagai pro bono, di mana Australia dan Amerika
Serikat tidak dijelaskan didalam definisi. Selain itu, Australia dan Amerika Serikat tidak
membatasi subyek yang dapat mengakses layanan pro bono, dan dalam praktiknya
memungkinkan untuk memberikan layanan pro bono kepada badan hukum atau non-profit

organizations. Hal ini tidak dimungkinkan di Indonesia, karena definisi memberikan batasan
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yang jelas, bahwa pemberian layanan pro bono diberikan kepada pencari keadilan atau orang
yang tidak mampu.
Dalam Report on The Fifth National Law Firm Pro bono Survey Australia, sebanyak 44%
layanan pro bono yang diberikan sepanjang tahun 2016 diberikan kepada individu pencari
keadilan. Hal ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang
hanya 35% di tahun 2014 dan 37% di tahun 2015.79
Jika firma hukum dikategorikan ke dalam skala ukuran firma hukum (Grup A: Fima Hukum
Skala Besar; Grup B: Firma Hukum Skala Menengah; Grup C: Firma Hukum Skala Kecil)
maka akan didapati sebaran layanan pro bono sebagaimana bagan di atas. Pertama,
Responden grup A mencatatkan 53% kerja pro bono dilakukan untuk individu pencari
keadilan. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2012 dan 2014. Kedua,
responden grup B cukup berimbang dalam memberikan layanan pro bono untuk individu dan
untuk organisasi nirlaba/social enterprise. Meski berimbang di tahun 2016, nyatanya ada
peningkatan pro bono untuk individu dari yang sebelumnya hanya 33% di tahun 2014. Ketiga,
responden grup C mencatatkan fakta yang sebaliknya. Di tahun 2016, 60% kerja pro bono
ditujukan justru untuk membantu organisasi nirlaba/social enterprise. Layanan pro bono untuk
organisasi nirlaba tetap mendapatkan porsi mayoritas sejak tahun 2012.

79

44 |

Ibid.

Pro

Bono:

Prinsip dan

Praktik

di

Indonesia

Lebih jauh jika dilihat dalam konteks ruang lingkup pro bono, 41.9% responden hanya
memberikan batasan pro bono dalam bentuk litigasi dan non-litigasi tanpa memberikan
penjelasan yang lebih jauh bentuk turunan dari litigasi dan non-litigasi itu sendiri. Sedangkan,
34.7% responden hanya menyebutkan bentuk pro bono berupa pendampingan dan 27.1%
adalah konsultasi hukum. Tentu data ini menunjukkan adanya kontradiksi terhadap
pemahaman pro bono. Di satu sisi mayoritas responden (85% dari total responden)
menyebutkan definisi pro bono sebagai bantuan hukum litigasi dan non-litigasi namun gagal
menjelaskan lebih jauh bentuk layanan pro bono baik litigasi dan non-litigasi.
Bahkan masih banyak responden yang menyebutkan bahwa aturan tentang pro bono diatur
dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (43.6%). Dan hanya
4.9% yang menyebutkan Peraturan Pemerintah 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata
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Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma yang merupakan dasar hukum turunan
dari Undang-Undang Advokat terkait pemberian layanan pro bono.

Bentuk Pro bono yang Diketahui

Hal lain yang semakin mempertegas kurangnya pemahaman terhadap layanan pro bono juga
dapat dilihat dari pertanyaan di mana atau peraturan apa saja yang mengatur soal pro bono.
Sebanyak 67.6% responden menjawab layanan pro bono diatur di dalam Undang-Undang
Advokat. Dan sebanyak 43.6% responden menjawab diatur di dalam Undang-Undang
Bantuan Hukum. Padahal Undang-Undang Bantuan Hukum mengatur hal yang sangat
berbeda dari layanan pro bono. Bantuan hukum tidaklah dapat dipersamakan dengan pro

bono. Di mana bantuan hukum merupakan tanggung jawab negara sedangkan pro bono
merupakan kewajiban advokat. Pemahaman advokat tentang layanan pro bono juga dapat
dielaborasi lebih jauh dengan melihat sejauh mana advokat memahami sistem pro bono yang
diterapkan di Indonesia. Setidaknya skema di bawah dapat memberikan gambaran umum
model pro bono apa yang dianut di Indonesia.
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Dimanakah Pro bono diatur?

Secara sederhana, sistem pro bono yang dianut oleh Indonesia adalah “Mandatory Pro bono”.
Hal ini merujuk pada semangat Pasal 22 ayat (1) yang menegaskan advokat wajib
memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu yang
lazimnya dikenal sebagai pro bono publico. Lebih jauh Peraturan Peradi 1/2010 juga
mewajibkan adanya pelaporan pelaksanaan pro bono. Dengan model ini, konsekuensi yang
muncul adalah adanya mekanisme penghukuman sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya
kewajiban.
Dianutnya sistem Mandatory pro bono memiliki kelemahan yang cukup elementer. Pertama,
memerlukan

mekanisme

pengawasan

(monitoring)

yang

ketat.

Tanpa

mekanisme

pengawasan yang ketat, menempatkan pro bono sebagai kewajiban adalah hal yang sia-sia.
Karena pada akhirnya organisasi advokat tidak akan dapat meng-enforce hukuman kepada
advokat anggota yang tidak menjalankan kewajiban.
Menempatkan pro bono sebagai kewajiban memerlukan kondisi organisasi advokat yang
kuat. Dalam kondisi organisasi advokat sekarang, memastikan advokat anggota menjalankan
kewajibannya adalah hal yang sulit dilakukan. Sebagaimana penjelasan seorang pengurus
Peradi “Suara Advokat Indonesia”:
“Dengan kondisi organisasi yang tercerai-berai seperti saat ini akan sulit untuk

menerapkan reward and punishment.….. punishment hanya berupa kartu anggota
tidak diperpanjang dan itu tidak akan efektif. Harus ada media lain (Pemerintah/
Kementerian/ Mahkamah Agung) yang bisa memberikan reward atau punishment
kepada advokat.”
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Dengan perselisihan di dalam tubuh Peradi yang pada akhirnya memunculkan tiga kubu
Peradi, menjadi penghalang utama untuk menegakkan fungsi penegakan aturan pro bono.
Kalaupun ditegakkan, dan hukuman dijatuhkan terhadap advokat yang tidak melakukan pro

bono, maka advokat tersebut dapat dengan mudah berpindah ke kubu lainnya dan
menghindari hukuman yang akan dijatuhkan terhadapnya.

Kedua, cenderung mendapatkan resistensi dari anggota serta memunculkan macam-macam
penafsiran pro bono. Kebijakan Mandatory pro bono adalah kebijakan yang kurang
mempedulikan kondisi sosial dan geografis dari profesi advokat. Advokat diposisikan sebagai
objek yang harus melakukan layanan pro bono tanpa melihat hambatan dan tantangan yang
dimiliki

oleh

masing-masing

advokat

yang

berbeda-beda.

Sistem

ini

cenderung

menyamaratakan kondisi dan kemampuan advokat dalam memberikan layanan pro bono.
Umumnya narasi yang dibangun seputar kewajiban pro bono adalah adanya kebutuhan yang
mendesak akan adanya bantuan hukum bagi kelompok yang kurang beruntung dan rentan.
Narasi ini juga menjadi salah satu sumber legitimasi kelompok yang mendorong adanya
kewajiban pro bono di Amerika Serikat. Dalam pernyataannya sebelum menghadiri
pertemuan kongres, John Mola, Co-chair Funding Criteria Committee Project Advisory Group
dari Legal Sevice Corporation, menyebutkan adanya peningkatan jumlah orang miskin di
Amerika dari 29.5 Juta orang di tahun 1980 menjadi 35.3 Juta di tahun 1983. Orang miskin ini
memiliki kebutuhan akan layanan hukum yang pastinya tidak akan pernah terpenuhi oleh
layanan yang disediakan pemerintah. Kondisi ini semakin diperparah dengan kebijakan
pemerintahan

Presiden

Reagan

untuk

menghapuskan

keberadaan

Legal

Service

Corporation.80
Kondisi ini menjadi satu dasar legitimasi munculnya usulan kebijakan kewajiban pro bono.
Pada umumnya ada empat argumentasi yang mencoba mengkorelasikan kebutuhan tersebut
di atas dengan kewajiban seorang advokat untuk menjawab kebutuhan yang besar tersebut.

Pertama, kita semua memiliki tanggungjawab sosial yang sama dalam mendorong kebaikan
publik, karenanya menjadi kewajiban dari profesi hukum untuk menyediakan jasa layanan
bantuan hukum bagi kelompok miskin dan rentan. Kedua, advokat merupakan profesi yang
memonopoli sektor layanan hukum. Ketiga, adanya kewajiban moral advokat dalam
memberikan layanan pro bono sebagai bagian dari kewajiban yang muncul atas
keikutsertaannya sebagai anggota dalam organisasi advokat. Keempat, merupakan
kepentingan dari komunitas hukum untuk menegakkan dan merawat integritas dari profesi
hukum advokat.81
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Meski argumentasi di atas terasa logis, namun kritik terhadap argumentasi tersebut juga tidak
kalah logis. Salah satunya argumentasi yang membantah bahwa pro bono adalah bagian dari
tanggung jawab sosial yang dimiliki semua orang dalam masyarakat tidak memiliki korelasi
dengan layanan pro bono yang merupakan bentuk tanggung jawab sosial masyarakat.
Kewajiban sosial tersebut harusnya tidak hanya melekat pada advokat, karena berangkat dari
pemikiran semua orang harus memberikan kontribusi atas kepentingan umum. John C. Scully
dalam tulisannya “Mandatory Pro bono: An Attack on Constitution” menyebutkan bahwa
narasi perlunya layanan pro bono karena adanya kebutuhan bantuan hukum yang tinggi
akibat meningkatnya angka kemiskinan adalah narasi yang didasarkan hanya pada nilai
ideologi bukan berbasis bukti. John C. Scully mengangkat cerita Marrero Committee yang
dibentuk oleh Sol Wachtler, seorang Ketua Pengadilan Banding di negara bagian New York.
Komite ini bertugas untuk merancang usulan kebijakan peningkatan layanan bantuan hukum
bagi masyarakat miskin. Komite ini kemudian di bulan Juni 1989 mengusulkan sistem

Mandatory pro bono.
Sayangnya usulan yang diberikan komite ini tidak didasarkan pada bukti empiris. Komite ini
hanya menggunakan riset Legal Need Study yang digagas oleh New York Bar Association

Committee on Legal Aid sebagai basis argumentasi. Riset ini menemukan bahwa rumah
tangga dengan penghasilan rendah rata-rata memiliki 2.46 persoalan hukum non-kriminal per
tahunnya di mana mereka tidak mendapatkan bantuan. Sayangnya survei ini memiliki
kelemahan mendasar, di mana survei ini gagal membedakan antara persoalan hukum yang
dirasakan dimiliki oleh responden dengan persoalan hukum yang secara realistis dapat
dibantu oleh seorang advokat. Artinya, belum tentu permasalahan yang dirasakan oleh
responden merupakan persoalan hukum yang dapat dibantu oleh advokat.
Menariknya, ada beberapa argumentasi yang dikemukakan John C. Scully yang menentang
ide Mandatory pro bono. Pertama, ide kewajiban pro bono bertentangan dengan hak
konstitusional advokat di bawah first amandement. Di mana konstitusi Amerika Serikat dan
konstitusi negara bagian New York menjamin kebebasan berpendapat dan berserikat
(freedom of speech and association). Di mana praktik litigasi dalam bentuk apapun seorang
advokat adalah salah satu bentuk kebebasan berpendapat dan berserikat yang dilindungi oleh

First Amandement Konstitusi Amerika Serikat. Memaksa seorang advokat untuk melakukan
pro bono merupakan persoalan yang berkaitan dengan First Amandement. Seorang advokat
dapat menolak untuk memberikan layanan pro bono dengan alasan ideologis.

Kedua, Pengadilan New York menyatakan penunjukkan secara langsung kepada seorang
advokat tanpa adanya kompensasi atas jasa yang diberikan adalah bentuk pelanggaran dari
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hak konstitutional dari seorang advokat yang dilindungi oleh klausul Due Process di dalam
amandemen keempat belas Konstitusi Federal serta Pasal 1, Poin 6 dari Konstitusi New
York.82 Ketiga, dalam perkara Bedford V. Salt Lake County (1968) Mahkamah Agung Negara
Bagian Utah menjelaskan bahwa mewajibkan seorang advokat untuk memberikan layanan
hukum atau perwakilan di hadapan pengadilan tanpa kompensasi meskipun telah ada sistem
penunjukan tak ubahnya memberlakukan perbudakan terhadap dirinya.

Keempat, Mandatory pro bono mendekonstruksi tradisi historis pemberian pro bono secara
sukarela yang telah lama dipraktikkan oleh organisasi advokat. Pendekatan Mandatory pro

bono tak ubahnya kebijakan pengenaan pajak terhadap profesi advokat ketimbang melihat
pro bono sebagai bentuk kesukarelaan advokat memberikan jasa bantuan hukum.
Mengenakan kewajiban semacam ini untuk kepentingan sekelompok kelas masyarakat
tertentu di atas kepentingan masyarakat lain mengingatkan kita pada masa abad pertengahan
di mana hak dan kewajiban ditujukan kepada sebuah serikat atau perkumpulan daripada
ditujukan kepada individu itu sendiri. Lebih jauh, praktik ini akan menunjukkan ketimpangan di
mana di satu sisi advokat memiliki kewajiban pro bono (serupa dengan bentuk pengenaan
pajak) namun di sisi lain profesi lainnya tidak dikenakan hal serupa. Arsitek misalnya tidak
diwajibkan untuk mendisain rumah bagi si miskin, dokter tidak diwajibkan memberikan
layanan kesehatan tanpa kompensasi.
Dalam konteks Indonesia, sukses tidaknya pelaksanaan pro bono sangat bergantung pada
peran organisasi advokat. Setidaknya dengan pendekatan kewajiban ada tiga unsur penting
yang dapat mendukung pelaksanaan probono: ketersediaan aturan atau pedoman
pelaksanaan, pembinaan melalui sosialisasi pro bono, dan proses pengawasan dan
penegakan aturan pro bono. Dalam hal ini survei hanya difokuskan kepada dua aspek yaitu
ketersediaan aturan dan adanya sosialiasi pro bono. Sedangkan proses pengawasan dan
penegakkan aturan tidak dijadikan pertanyaan kunci dalam survei.

82
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Aturan Khusus Pro bono oleh Organisasi Advokat

N = 302

Tidak
Menjawab
3.6%

Tidak ada
26.2%

Ada
70.2%

Sekitar 70.2% responden mengaku organisasi advokat tempat dirinya bernaung memiliki
aturan khusus yang mengatur tentang pro bono sedangkan 26.2% menjawab sebaliknya.
Survei ini tidak melihat lebih jauh tentang sebaran organisasi advokat tempat responden
bernaung. Sehingga tidak dapat diidentifikasi organisasi advokat mana yang memiliki atau
tidak memiliki aturan spesifik tentang pro bono. Selain itu tim peneliti hanya berhasil
menemukan aturan pro bono yang dimiliki Peradi (Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2010) dan
belum berhasil menemukan aturan yang dimiliki organisasi advokat lainnya seperti (KAI, AAI,
Ikadin, dll).
Pertanyaan lanjutan dari data di atas adalah apakah organisasi profesi melakukan sosialisasi
terkait pro bono? Untuk pertanyaan ini, mayoritas responden 62.9% mengaku bahwa
organisasi profesi telah melakukan sosialiasi, sedangkan 34.1% tidak. Meski mengaku telah
memberikan sosialisai kepada advokat anggota namun menurut responden organisasi profesi
advokat belum memuaskan dalam hal mengakomodir pelaksanaan pro bono. Sebanyak 77%
responden

menyatakan

kritiknya

karena

menganggap

organisasi

belum

maksimal

menginternalisasikan kepada anggota, belum melakukan sosialisasi, dan lemahnya
mekanisme pelaksanaan. Sedangkan 22.9% memberikan apresiasi.
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Tidak
Menjawa
b
3%

N=302

Tidak
34.1%
Ya
62.9%

Organisasi Advokat Melakukan Sosialisasi
B.2.2. Praktik
Pertanyaan lain yang diajukan di dalam kuesioner survei adalah penilaian dari responden
terhadap anjuran 50 jam/tahun yang diatur di dalam Peraturan Peradi No.1 Tahun 2010.
Pertanyaan ini diajukan untuk mendapatkan gambaran apakah menurut responden anjuran
pelaksanaan pro bono minimal 50 jam/tahun merupakan sesuatu yang mudah dilakukan atau
sulit dilakukan? Dari data di bawah menunjukkan bahwa mayoritas responden survei
menganggap 50jam/tahun mudah dipenuhi. Hal ini terlihat dari 48.7% responden menilai
“mudah dipenuhi” dan sebesar 16.2% responden menilai “sangat mudah dipenuhi”.
Sedangkan 25.5% dan 6.3% responden sisanya menilai bahwa aturan tersebut “sulit” hingga
“sangat sulit” untuk dipenuhi.
Penilaian terhadap Anjuran 50 Jam/Tahun

N=302
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Jika penilaian tersebut dikaitkan dengan data pengalaman melakukan pro bono, maka akan
didapati temuan yang cukup menarik. Secara umum, responden yang belum pernah
melakukan pro bono menilai bahwa aturan 50 jam/tahun merupakan aturan yang sulit
dipenuhi (40%). Namun responden yang menilai bahwa aturan ini mudah untuk dipenuhi juga
hampir sama besarnya yaitu sejumlah 37.8%. Dapat dikatakan bahwa meskipun peraturan 50
jam/tahun dinilai sebagai peraturan yang mudah untuk dipenuhi, masih ada advokat yang
tetap belum menjalankannya.
Sedangkan bagi responden yang sudah melakukan pro bono, mayoritas menilai bahwa aturan
50 jam/tahun merupakan aturan yang mudah dipenuhi (52.6%). Di sisi lain, sebesar 23.9%
responden yang sudah melakukan pro bono menilai bahwa aturan tersebut sulit untuk
dipenuhi. Hal ini dapat menjadi catatan bahwa bagi sebagian advokat yang telah
melaksanakan pro bono, aturan 50 jam/tahun sulit untuk dijalankan. Dalam jawaban kualitatif
responden, peneliti menemukan bahwa salah satu yang dinilai advokat sebagai hambatan
dalam melakukan pro bono ialah kesulitan membagi waktu dengan pekerjaan yang sudah
ada. Terdapat 14% dari 107 responden advokat firma hukum menyatakan hambatan tersebut.
Sebesar 15.5% dari 116 responden pengacara publik juga mengatakan hal yang serupa.
Penilaian Terhadap Anjuran 50 Jam/Tahun dengan Pengalaman Pro bono

n=44

n=251

Dalam hal sebaran jam, peneliti mengajukan pertanyaan “Berapa jumlah (jam) layanan pro

bono/bantuan hukum cuma-cuma yang anda lakukan dalam satu tahun?”. Pertanyaan yang
diangkat oleh peneliti dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata tentang
pelaksanaan pro bono di area penelitian. Tidak ditujukan untuk menyimpulkan rata-rata jam
pelaksanaan pro bono di seluruh Indonesia. Meski begitu data ini dapat menjadi entry point
dalam pengembangan survei ke depannya untuk melihat rata-rata pelaksanaan pro bono di
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seluruh Indonesia. Dari data yang diperoleh, meskipun sebagian besar sudah mampu
meghitung pelaksanaan pro bono dalam satuan jam, namun masih banyak pula responden
yang kesulitan mengkuantifikasi layanan pro bono yang diberikannya ke dalam satuan jam.
Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang masih mencantumkan satuan layanan
berupa jumlah perkara bukan jumlah jam.
Kesulitan ini dapat dipahami, mengingat 50 jam anjuran pro bono dalam peraturan Peradi
tidak memberikan penjelasan tentang penghitungan jam. Masih banyak advokat yang
kebingungan bagaimana cara menghitung jumlah jam, setidaknya respon ini ditemukan di
beberapa daerah. Seperti yang disampaikan narasumber wawancara di Yogyakarta:

“Menghitung jam juga agak kebingungan, apakah dihitung saat berangkat ke pengadilan atau
saat sidang dimulai. Tidak jelas aturannya.”
Jumlah Layanan Pro bono Per Tahunnya

Secara umum, mayoritas responden baik advokat firma hukum maupun pengacara publik
sama-sama menyatakan bahwa sudah melakukan pro bono dengan jumlah lebih dari 50
jam/tahun. Pada advokat firma hukum, responden mayoritas menyatakan bahwa jumlah
layanan pro bono yang telah diberikan lebih dari 50 jam/tahun (24.8%). Diikuti oleh responden
yang tidak menghitung layanan pro bono sebesar 21.4%, serta responden yang menjawab
dengan satuan perkara sebesar 18.8%. Persentase responden yang tidak menghitung
layanan pro bono dan menjawab dengan satuan perkara menunjukkan persentase yang
cukup tinggi. Bahkan lebih tinggi dari responden yang menjawab dalam satuan jam. Pola
yang sama juga ditemukan pada pengacara publik. Dimana mayoritas responden menyatakan
bahwa mereka telah melakukan pro bono lebih dari 50 jam/tahun (31.1%), diikuti oleh
responden yang tidak menghitung layanan pro bono sebesar 23%, dan responden yang
menjawab dengan satuan perkara dan hari sebesar 21.3%.
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Meskipun mayoritas responden sama-sama menyatakan sudah melakukan pro bono > 50
jam/tahun, namun sayangnya tidak ada sumber data yang dapat mengkonfirmasi pernyataan
tersebut. Tingginya jawaban responden yang menjawab tidak menghitung dan menjawab
dengan satuan perkara atau hari menunjukkan bahwa para advokat masih rancu dalam
menghitung layanan pro bono yang ia berikan setiap tahunnya sesuai aturan yang ada.
Sebagai perbandingan, Australia yang menerapkan Voluntary Pro bono, di tahun 2017
berhasil mencatatkan jumlah pro bono sebanyak 420 ribu jam lebih, yang disumbangkan oleh
11.795 orang advokat di Australia (Lihat Grafik Target Signatories). Jumlah tersebut setara
dengan 35.7 jam layanan pro bono per tahun oleh advokat. Dengan begitu, dari total 11.795
advokat yang melakukan pro bono, sebanyak 48.6% telah memenuhi target 35 jam layanan
per tahun.
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Meski rata-rata setiap advokat hanya memberikan 35.7 Jam Pro bono per Tahun namun
jumlah cukup menunjukkan kultur pro bono di Australia sudah cukup baik. Tanpa
menggunakan mekanisme mandatory yang memberikan sanksi pada advokat yang tidak
memberikan layanan pro bono, advokat di Australia sudah memiliki kesadaran yang tinggi
dalam memberikan layanan pro bono. Kultur tersebut tergambar dari data diatas, dimana
sejak tahun 2008 jumlah advokat yang melaporkan pelaksanaan pro bononya terus
meningkat. Australia tidak mewajibkan pemenuhan jumlah jam pro bono, dan lebih
mendorong advokat untuk memenuhi target aspirasi yang ditetapkan oleh Bar Association
yang menekankan pada kesukarelaan advokat. Advokat memiliki kebebasan untuk memilih
melakukan pro bono dan melaporkannya atau sebaliknya tidak melaporkan.
Jika berkaca pada best practices di Australia, untuk dapat mempermudah penghitungan
layanan pro bono, maka layanan pro bono diperlakukan seperti layaknya perkara/kasus non-

pro bono atau yang berbayar (billable hour). Praktik ini sudah digunakan oleh firma hukum
skala besar dan menengah. Seperti Indonesia, Australia tidak mengatur spesifik bagaimana
perhitungan dilakukan. Melainkan lebih ditekankan kepada kebijakan atau regulasi masingmasing firma hukum. Yang dalam hal ini menghitung jam pro bono seperti perkara billable

hour lainnya. Dengan begitu, advokat tahu kapan memulai perhitungan jam pro bono yang
kemudian dicatatkan dalam dokumentasi atau sistem akuntansi kantor. Dengan begitu, firma
hukum akan memiliki data yang akurat tentang jumlah jam pro bono yang dilakukan
advokatnya, sehingga memudahkan dalam menghitung jumlah layanan pro bono secara
nasional.
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Tak hanya soal jumlah jam pro bono, survei juga diarahkan untuk melihat apakah kewajiban

pro bono yang dimiliki advokat dilakukan setiap tahunnya. Dari data ini ditemukan bahwa
67.2% responden menyatakan bahwa mereka melakukan pro bono setiap tahunnya.
Sedangkan 31.1% responden tidak melakukan kerja pro bono secara rutin tiap tahunnya. Dari
31.1% ini setidaknya ada 72% yang berprofesi sebagai advokat yang bekerja di sebuah firma
hukum, sedangkan 25.9% adalah advokat yang bekerja pada organisasi bantuan hukum atau
dikenal dengan pengacara publik.
Untuk kategori ini, advokat pada kantor hukum beralasan tidak dilakukannya layanan pro

bono setiap tahunnya disebabkan karena tidak ada pencari bantuan hukum yang meminta
jasa pro bono, belum ada perkara yang dianggap cocok dengan keahlian, hingga belum
mendapat penugasan dari kantor tempat bekerja. Tidak hanya alasan tersebut, ada pula yang
menjelaskan bahwa masih belum memiliki pengalaman karena baru saja disumpah menjadi
seorang advokat serta belum ada petunjuk pelaksanaan pro bono yang jelas, sehingga
menyulitkan dalam menjalankan kewajiban pro bono.
Apakah Pro bono dilakukan Setiap Tahun

n=85

n=198

Pemahaman terhadap pengaturan pro bono di Indonesia tak hanya terbatas pada
pendefinisian dan ruang lingkup pro bono. Tapi juga memahami sistem pelaksanaan pro bono
yang dianut oleh Indonesia. Dalam hal ini, sebagai konsekuensi logis dari kewajiban pro bono,
maka pelaporan pro bono menjadi salah satu kewajiban dari advokat. Data di bawah
menunjukkan bahwa 70.5% advokat menilai tidak ada kewajiban bagi dirinya untuk
melaporkan pro bono yang telah di kerjakan. Padahal dalam Peraturan Peradi No. 1 Tahun
2010, Pasal 31 menyebutkan:
“Setiap advokat yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma wajib

melaporkan pelaksanaannya kepada PBH Peradi Paling lambat 14 (empat belas)
hari setelah tanggal penyelesaian bantuan hukum cuma-cuma untuk dicatat dalam
register bantuan hukum”
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Apakah Advokat Wajib Melaporkan Pelaksanaan Pro bono?

N=302

Apakah Advokat yang Melakukan Pro bono Melaporkan Pro bono yang dilakukannya?

n=254

n=39

Pemahaman bahwa pelaporan bukan merupakan kewajiban juga sejalan dengan data praktik
pelaporan. Hanya 20.5% dari 254 responden yang telah melakukan pro bono yang kemudian
melaporkan pro bono yang dilaksanakan. Sedangkan 79.5% sisanya tidak melaporkan meski
sudah melaksanakan pro bono. Hal menarik turut muncul yaitu terdapat responden yang
menyatakan telah melaporkan pro bono yang dilaksanakannya meskipun mereka tidak
pernah memberikan layanan pro bono.
Tim peneliti juga meminta tanggapan responden terhadap kewajiban pelaporan pro bono.
Pelaporan selain untuk mengukur tingkat kepatuhan anggota tapi juga untuk melihat sejauh
mana praktik pro bono telah dilaksanakan. Dari survei didapati bahwa mayoritas responden

58 |

Pro

Bono:

Prinsip dan

Praktik

di

Indonesia

(48.1%) menganggap pelaporan pro bono mudah untuk dilakukan. Sedangkan sebesar 31.9%
menganggap pelaporan sulit untuk dilakukan.
Penilaian Terhadap Pelaporan Pelaksanaan Pro bono

N=160
Data di atas kemudian dikaitkan dengan sistem pelaporan yang dimiliki oleh organisasi
advokat. Diketahui bahwa dari 150 responden yang menyatakan bahwa organisasi
advokatnya memiliki sistem pelaporan, 67.2% responden tidak melaporkan pelaksanaan pro

bono. Hanya 32.8% responden yang organisasi advokatnya memiliki sistem pelaporan telah
melaporkan pro bono yang dilakukannya. Selain itu muncul sebesar 6% dari responden yang
organisasi advokatnya tidak memiliki sistem pelaporan namun menyatakan bahwa ia
melaporkan pro bono yang dilakukannya.
Apakah Advokat yang Organisasinya Memiliki Sistem Pelaporan Kemudian Melaporkan Pro

bono yang Dilakukan?

n=134

n=150
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Bagaimana Praktik Pelaporan Pro Bono berdasarkan Penilaian Responden terhadap Sistem
Pelaporan?

n=22

n=50

n=74

n=9

Kemudian peneliti menggabungkan data penilaian responden terhadap sistem pelaporan
dengan realita pelaporan yang dilakukan. Grafik di atas menunjukkan bahwa mayoritas
responden baik yang menilai bahwa sistem pelaporan mudah ataupun sulit, pada
kenyataannya tetap tidak melaporkan pro bono yang dilakukan. Bahkan responden yang
menilai sistem pelaporan “mudah dijalankan” menunjukkan jumlah yang paling banyak tidak
melaporkan kegiatan pro bono yang dilakukan.
Responden kemudian dimintai pendapatnya terkait apakah sistem pelaporan dinilai sebagai
sebuah hal yang diperlukan atau tidak dalam pelaksanaan pro bono. Sebesar 72.5%
responden menyatakan bahwa sistem pelaporan merupakan bagian yang diperlukan dalam
pelaksanaan pro bono. Meskipun sebagian besar responden tidak melaporkan pro bono yang
diakukan, mayoritas responden masih memandang bahwa pelaporan merupakan hal yang
diperlukannya.
Perlukah Sistem Pelaporan?

n=69

n=213
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B.2.3. Sikap/Pandangan
B.2.3.1. Sikap terhadap Pelaporan
Umumnya alasan responden mengapa sistem pelaporan diperlukan adalah untuk
kepentingan monitoring dan evaluasi termasuk juga sebagai bentuk akuntabilitas advokat
dalam menjalankan kewajibannya. Namun bagi mereka yang tidak setuju dengan adanya
proses pelaporan beralasan bahwa pro bono yang merupakan pekerjaan yang mulia sehingga
tidak perlu dipublikasikan. Selain itu, responden juga mengangap pelaporan pro bono sebagai
beban tambahan bagi mereka, sehingga pelaporan sepatutnya tidak diperlukan. Tidak adanya
konsekuensi bagi mereka yang tidak melaporkan juga dinyatakan responden sebagai alasan
pelaporan tidak diperlukan. Tidak adanya konsekuensi tersebut dipandang responden tidak
memberikan nilai tambah ataupun hukuman kepada mereka jika mereka melaporkan atau
tidak melaporkan pro bono yang dilakukan.
Sikap terhadap Pelaporan

B.2.3.1. Sikap terhadap Pro bono
Sebagai awalan, maka tim peneliti mencoba memetakan sikap responden terhadap kewajiban

pro bono. Apakah responden mendukung atau tidak mendukung adanya kerja pro bono
advokat. Dari data ditemukan mayoritas responden mendukung adanya layanan pro bono
yang diberikan oleh advokat kepada pencari keadilan. Hanya sebesar 2% dan 1.3%
responden yang menyatakan keberatannya atau tidak mendukung pemberian layanan pro

bono.
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Sikap Responden Terhadap Pro bono

Peneliti juga menggabungkan data sikap responden dengan pengalaman melakukan pro

bono. Baik responden yang sudah pernah maupun belum pernah melaksanakan pro bono,
sebagian besar mendukung adanya pro bono. Tingginya persentase sikap positif responden
ini dapat dilihat sebagai potensi dari pelaksanaan pro bono di Indonesia, bahwa para advokat
menyambut adanya pro bono dan sebagai pemberi layanan dapat dikatakan hampir tidak
memiliki resistensi terhadap keberadaan pro bono itu sendiri.
Pengalaman dan Sikap Responden

N=302

n=44

n=251

Selain melakukan survei terhadap pemahaman dan pengalaman melakukan pro bono, tim
peneliti juga melakukan asesmen terhadap motivasi advokat dalam melakukan pro bono.
Asesmen ini dilakukan untuk menggali lebih jauh apa yang menggerakan seorang advokat
untuk mau memberikan pro bono kepada pencari keadilan. Pertanyaan dimulai dengan
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berdasarkan pengalaman responden melakukan pro bono, apa alasan mengapa responden
melakukan atau belum melakukan pro bono.

Melakukan Pro bono

Belum Melakukan Pro bono

n= 245

n= 41

Sebesar 37.5% dari 245 responden mengaku melakukan pro bono karena merupakan
tanggung jawab moral dari profesi yang digelutinya. Dalam kategori ini, ada beberapa variasi
jawaban yang diberikan seperti merupakan panggilan hati sebagai bagian dari officium nobile
dan semangat altruisme, keinginan untuk membantu dan merupakan bentuk pengabdian.
Selain menganggap pro bono sebagai tanggung jawab moral, sebanyak 23.3% responden
menilai pemberian layanan pro bono adalah bentuk pelaksanaan atas kewajiban seorang
advokat yang diatur dalam Undang-Undang Advokat. Tak hanya Polisi dan Jaksa, profesi
advokat di dalam Undang-Undang Advokat secara jelas menyebutkan bahwa advokat adalah
penegak hukum. Maka, semangat penegakan hukum juga menjadi alasan mengapa seorang
advokat mau melakukan pro bono. Sebesar 11.8% responden memberikan tanggapan
tersebut. Alasan terakhir mengapa seorang advokat mau melakukan pro bono adalah karena
mereka bekerja di organisasi bantuan hukum dan atau mendapat penugasan kantor (9%).
Respon ini setidaknya memperkuat dugaan bahwa pengetahuan dan pemahaman terhadap

pro bono publico sangat tidak memadai, karena advokat/pengacara publik pada organisasi
bantuan hukum masih menganggap kerja-kerja yang dilakukan sebagai bentuk pro bono.
Padahal secara tegas pro bono dan bantuan hukum merupakan layanan yang berbeda.
Sedangkan mayoritas alasan mengapa advokat belum melakukan pro bono adalah
terbatasnya kesempatan yang ada. Sebesar 70.7% dari 41 responden yang belum
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memberikan layanan pro bono menyatakan bahwa terbatasnya kesempatan menjadi
penghalang dalam pemberian layanan pro bono. Selain itu, mereka menganggap kesempatan
yang terbatas tersebut dikarenakan minimnya pencari keadilan yang meminta bantuan
kepada advokat. Alasan ini juga sempat dikemukakan oleh beberapa orang advokat yang
mewakili beberapa firma hukum ternama di Jakarta dalam kegiatan Focus Group Discussion.
Firma hukum besar yang menspesialisasikan diri sebagai firma hukum corporate khususnya
di Jakarta kesulitan untuk mendapatkan kasus-kasus pro bono.

“Belum banyak perkara-perkara pro bono yang masuk ke law firm karena ada
persoalan supply and demand. Disatu sisi kami punya kewajiban melakukan pro
bono, disisi lain tidak banyak masyarakat yang meminta layanan pro bono. Semakin
sulit mengingat dalam kode etik, advokat dilarang mengiklankan jasa yang diberikan.”
Alasan ini pada kenyataannya bukan alasan yang sengaja dibuat untuk menjustifikasi
sedikitnya layanan pro bono yang diberikan. Dalam wawancara dengan Ahmad Fikri Assegaf,
advokat senior di firma hukum Assegaf Hamzah and Partners juga membenarkan kondisi
demikian. Pada saat diwawancarai, firma hukum Assegaf Hamzah and Partners sedang
menangani satu kasus pro bono berupa pendampingan hukum dalam proses pidana (litigasi).
Dalam setahun, kantornya rata-rata menerima 2-4 kasus pro bono. Tentu jumlah ini tak
sebanding dengan jumlah advokat yang berpraktik pada firma hukum tersebut. Assegaf
Hamzah and Partners memiliki setidaknya total 117 advokat, 113 di antaranya adalah advokat
Indonesia.83
Kondisi ini juga diamini oleh Ketua Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi Kota Sleman. Dalam
penjelasannya, kondisi sosial suatu wilayah juga ikut mempengaruhi layanan pro bono,
khususnya di Yogyakarta. Masyarakat memiliki keengganan jika harus memiliki persoalan
hukum dan lebih memilih untuk tidak membawa ke jalur hukum. Pengetahuan masyarakat
tentang pro bono juga terbatas. Tidak banyak masyarakat miskin yang mengetahui bahwa
advokat memiliki kewajiban pro bono. Umumnya masyarakat yang memiliki permasalahan
hukum lebih memilih untuk meminta bantuan hukum ke lembaga bantuan hukum.
Kemudian peneiliti mengajukan pertanyaan seputar motivasi advokat dalam melakukan kerja

pro bono. Pengukuran motivasi ini menggunakan alat ukur psikologis Volunteer Functions
Inventory (VFI). Alat ukur motivasi ini dikembangkan oleh Clary, dkk yang mengembangkan
pendekatan fungsional (fungctional approach) pada kerja-kerja yang tidak menerima bayaran.
Pendekatan fungsional menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan kerja-kerja tanpa
83

Normand Edwin Elnizar, “Ini Daftar 19 Corporate Law Firm Terbesar Indonesia,”

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a93efa2560e6/ini-daftar-19-corporate-law-firm-terbesar-indonesia-2017-2018,
diakses pada 16 Agustus 2018, pukul 20:00 WIB.
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bayaran (dalam definisi ini disebut volunteer) secara psikologis melakukan hal tersebut untuk
mendapatkan tujuan psikologis yang penting bagi dirinya. Motivasi atau dorongan psikologis
yang ingin dipenuhi inilah yang menggerakkan orang untuk menghadapi hambatan-hambatan
selama aktivitas tanpa bayaran tersebut.84
Pendekatan ini meyakini bahwa terdapat enam jenis motivasi85 yang mendorong tiap individu
dalam melakukan kerja-kerja tanpa bayaran.
1) Faktor Karir (Career Factor) yaitu dorongan untuk melakukan sesuatu untuk
meningkatkan pengalaman yang akan menguntungkan bagi karirnya saat ini atau ke
depannya
2) Faktor Sosial (Social Factor) yaitu dorongan untuk melakukan sesuatu sebagai faktor
yang akan membantu dirinya membangun dan memperkuat hubungan sosial di
lingkungan yang penting bagi dirinya
3) Faktor nilai-nilai (Values Factor) yaitu sebuah dorongan yang menggerakkan
seseorang untuk melakukan sesuatu sebagai ekspresi atau sebuah tindakan yang
didasarkan nilai yang penting bagi diri mereka, contohnya nilai kemanusiaan dan
keinginan untuk menolong (altruistic).
4) Faktor Peningkatan Diri (Enhancement Factor) yaitu dorongan dalam melakukan
sesuatu untuk meningkatkan rasa penghargaan pada diri (self-esteem)
5) Faktor Perlindungan (Protective Factor) yaitu dorongan dalam melakukan sesuatu
untuk mengatasi perasaan negatif atau konflik diri (menurunkan perasaan bersalah,
melawan rasa inferior,dll)
6) Faktor Pemahaman (Understanding Factor) yaitu dorongan dalam melakukan sesuatu
karena kegiatan tersebut dipandang sebagai kesempatan untuk meningkatkan
pemahamannya terhadap sesuatu atau meningkatkan keterampilan
Faktor-faktor inilah yang ingin dilihat oleh peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan
gambaran motivasi advokat dalam melakukan kerja-kerja pro bono. Ke depannya, gambaran
motivasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai arah untuk mendorong advokat
dalam melakukan pro bono.

84

Clary, dkk, “Volunteers' Motivations: Findings from a National Survey,” Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly Vol.

25, No. 4 (1996), hlm. 485-505.
85
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Grafik motivasi di atas menunjukkan bahwa tiga motivasi terbesar responden dalam
melakukan pro bono, yaitu faktor nilai-nilai/values (26%), faktor pemahaman (23.7%), dan
faktor karir (21.7%). Hal ini menggambarkan bahwa pada umumnya, advokat melakukan
kerja-kerja pro bono adalah sebagai ekspresi dari nilai-nilai kemanusiaan atau keinginan
untuk menolong, sebagai kesempatan untuk meningkatkan diri dan belajar dari pengalaman
(mengasah skill, menambah pemahaman dan mendalami praktik hukum), serta sebagai
kesempatan untuk meningkatkan pengalaman dan keterampilan yang akan memberikan
dampak positif bagi karirnya sebagai advokat (menambah relasi, lebih dikenal masyarakat,
dll).
Gambaran motivasi ini sejalan dengan manfaat yang diharapkan oleh responden dari
pengalamannya melakukan pro bono. Sebesar 59% responden mengharapkan manfaat yang
dapat menambah nilai atau manfaat tertentu pada pribadinya, seperti penambahan
pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam praktik hukum. Sedangkan, 41%
responden berharap bahwa layanan pro bono yang ia berikan dapat memberikan pendidikan
kepada masyarakat, dan memastikan akses terhadap keadilan tersedia secara merata.

Pro bono pada esensinya mengakar pada keberadaan profesi advokat sebagai officium nobile
yang sangat lekat dengan kerja-kerja altruisme. Hal ini terkonfirmasi dari data di atas bahwa
nilai-nilai kemanusiaan merupakan alasan terbesar advokat melakukan pro bono. Meskipun
persentasenya hampir sama besar dengan dua faktor lainnya (mendapatkan pemahaman dan
peningkatan karir) yang terkesan berbau kepentingan pribadi advokat. Namun dalam hal ini,
tidak ada motivasi yang benar atau salah, baik atau pun buruk. Kelima motivasi tersebut
merupakan gambaran ragam alasan yang mendorong seseorang mau melakukan kerja-kerja
tanpa bayaran. Dimana untuk terus menjalankan komitmennya melakukan kerja-kerja tanpa
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bayaran, secara psikologis seseorang membutuhkan faktor pendorong yang besar, dan hal itu
bersumber dari hal-hal dalam dirinya yang ingin ia penuhi dari pekerjaan tersebut.
Ketiga motivasi terbesar ini (values, understanding, dan career) merupakan aspek potensial
yang dapat dijadikan acuan dalam mendorong partisipasi advokat dalam melakukan pro bono
ke depannya. Namun harus diingat bahwa assessment ini dilakukan dengan proporsi usia,
jenis kelamin, serta masa berpraktik sebagai advokat yang belum tersebar secara merata.
Sehingga ketiga aspek motivasi ini dapat disimpulkan terbatas pada partisipan dengan
karakteristik dalam penelitian ini saja.
Dalam praktiknya, pro bono memiliki dinamika tersendiri. Hal ini bersumber dari tantangantantangan yang harus dihadapi advokat selama melaksanakan pro bono. Secara garis besar
hambatan atau tantangan yang muncul adalah sebagai berikut:
a. Kendala biaya atau finansial yang terbatas.
b. Sulitnya meminta SKTM pencari keadilan.
c. Sulitnya mencari saksi ahli untuk kasus pro bono.
d. Kesulitan membagi waktu dengan pekerjaan yang sudah ada/billable hours.
e. Keseriusan pencari keadilan dalam menghadapi masalahnya.
Selain dari permasalahan tersebut, peneliti juga menemukan hambatan lain khususnya yang
dialami oleh pengacara publik yang bekerja pada organisasi bantuan hukum. Hambatan yang
muncul berupa terbatasnya biaya atau kemampuan finansial yang dimiliki, jarak tempuh ke
lokasi pengadilan yang menyita banyak waktu serta aparat penegak hukum yang justru
mempersulit advokat dalam memberikan bantuan hukum.
Dengan segala dinamika tersebut, responden diminta untuk memberikan saran dan masukan
pada implementasi pro bono ke depannya. Berdasarkan kondisi praktik pro bono saat ini,
dapat disimpulkan bahwa kebutuhan terbesar yaitu segera dilakukannya perbaikan regulasi.
Sebanyak 28.3% responden menyatakan bahwa hal ini dibutuhkan terutama dalam hal
memperjelas aturan dan teknis pelaksanaan pro bono, mempermudah advokat dalam
melaksanakan pro bono, serta diharapkan adanya pengaturan pro bono yang seragam bagi
seluruh Organisasi Advokat.
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Masukan dan Saran Bagi implementasi Pro bono

Saran terbesar selanjutnya ialah mengenai sosialisasi (24.5%). Responden berharap agar
sosialisasi dilakukan menyeluruh kepada advokat untuk menyamakan frekuensi terkait aturan
dan implementasi pro bono. Serta pentingnya sosialisasi kepada masyarakat untuk
memberikan informasi kepada masyarakat bahwa advokat dapat dimintai jasa pro bono bagi
mereka yang tidak mampu. Selain itu, sistem pelaporan juga menjadi masukan yang muncul
sebesar 17.9%. Responden memberikan catatan bahwa perlu adanya kewajiban pelaporan
namun diiringi pula dengan teknis pelaporan yang memudahkan advokat menjalankannya.
Komitmen organisasi advokat serta komitmen advokat untuk menjalankan pro bono juga
dinilai penting oleh responden. Sebesar 16% responden berpendapat bahwa komitmen
organisasi advokat dapat ditunjukan dengan lebih berperan aktifnya organisasi advokat dalam
mendorong advokat melaksanakan pro bono serta mengawasi pelaksanaannya. Advokat
sendiri pun harus memiliki kesadaran diri untuk membantu orang yang membutuhkan. Dan
yang terakhir, 14.2% responden menyatakan bahwa apresiasi dan konsekuensi implementasi

pro bono merupakan hal yang juga harus diperhatikan. Responden berharap akan adanya
pembeda antara mereka yang telah melakukan pro bono dengan yang belum melakukan pro

bono, misal dengan memberikan apresiasi pada advokat yang telah melakukan pro bono, dan
konsekuensi hukuman bagi advokat yang belum melakukan pro bono.
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BAB IV
PENUTUP DAN KESIMPULAN
Meskipun survei yang diadakan peneliti tidak menangkap kondisi pro bono secara nasional
serta tidak memberikan gambaran atas jumlah jam layanan pro bono, namun penelitian ini
dapat memberikan gambaran tentang pro bono di beberapa kota besar di Indonesia. Survei
ini berhasil pula menangkap beberapa persoalan yang krusial dari pelaksanaan pro bono di
Indonesia.
Dalam tataran konseptual, pro bono berkedudukan sebagai kewajiban dari seluruh advokat
Indonesia terlepas di mana Advokat itu bekerja (Mandatory pro bono). Sebagai konsekuensi
logis dari kewajiban maka sanksi lahir sebagai alat pemaksa agar kewajiban yang
dimandatkan dilaksanakan oleh seluruh advokat. Digunakannya pendekatan ini bukan
sesuatu yang dapat dinilai sebagai hal yang keliru, karena dalam diskursus pro bono sendiri
masih banyak perdebatan yang muncul dari dua pendekatan pro bono yaitu Mandatory pro

bono dan Voluntary pro bono. Sebaliknya, pendekatan yang diambil oleh sebuah negara
haruslah didasari akan kebutuhan dari negara itu sendiri sehingga mendapatkan justifikasi
yang kuat.
Sayangnya, kewajiban pro bono yang diamanatkan oleh undang-undang dalam tataran
operasional menjadi tidak optimal dilakukan utamanya karena kondisi politik organisasi
advokat. Pada saat kelahiran Undang-Undang Advokat, undang-undang sebetulnya
mengamanatkan adanya wadah tunggal (single bar) organisasi profesi advokat yang
kemudian terbentuk

dan dikenal dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Sebelum Peradi lahir, kewenangan dan tugas yang diatur dalam undang-undang sepenuhnya
dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia
(AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara
Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia
(AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah
Indonesia (APSI).
Maka dengan lahirnya Peradi, segala kewenangan dan tugas yang sebelumnya diberikan
kepada organisasi-organisasi advokat seharusnya melebur ke dalam kewenangan dan tugas
Peradi sebagai organisasi advokat. Termasuk pula kewenangan untuk menjalankan tugastugas pengawasan dan monitoring serta pembentukan kebijakan pro bono. Pada
kenyataannya, meski Peradi sudah terbentuk, dalam praktiknya advokat tetap menginduk
kepada organisasi-organisasi advokat selain Peradi. Dan organisasi-organisasi advokat ini
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pun tetap menjalankan kewenangan dan tugas dalam Undang-Undang Advokat salah satunya
pengangkatan advokat. Kondisi inilah yang hingga hari ini terus dipelihara dan menjadikan
sistem yang dimandatkan undang-undang harus bersifat tunggal justru dalam praktik
menganut sistem jamak (multibar).
Kondisi ini terpetakan dalam pertanyaan survei “Apakah organisasi profesi (advokat) anda
memiliki aturan khusus tentang pelaksanaan pro bono/bantuan hukum cuma-cuma?”. Jika
menggunakan pendekatan undang-undang, tentu jawaban yang harusnya diberikan
responden adalah “Ada”, mengingat Peradi sebagai organisasi advokat memiliki aturan
khusus tentang pelaksanaan pro bono, sebagaimana diatur dalam Peraturan Peradi 1/2010.
Namun data yang berhasil diperoleh menunjukkan bahwa ada ada responden yang menjawab
“Tidak Ada”. Ini menunjukkan dalam pandangan advokat responden, organisasi advokat tidak
hanya Peradi, namun juga organisasi-organisasi lain seperti yang disebutkan di atas.
Tanpa disadari sistem jamak ini menjadi salah satu faktor yang ikut mempengaruhi
bagaimana praktik pro bono dilakukan oleh advokat. Karena pada kenyataannya sistem ini
justru hanya melahirkan perselisihan di antara organisasi advokat, sehingga tugas
pengawasan terhadap pelaksanaan pro bono bukan menjadi prioritas. Padahal tugas ini
menjadi salah satu elemen yang penting dalam eksistensi sebuah organisasi advokat.
Setidaknya ada tiga fungsi utama dari organisasi advokat, yaitu86:
1. Fungsi dalam hubungan dengan anggotanya
Merupakan fungsi internal karena dilakukan oleh organisasi terhadap anggotanya.
Organisasi advokat merupakan wadah tempat anggota bernaung dan berlindung dari
segala jenis intervensi yang menjamin karakter profesionalismenya. Selain itu
menjaga kewibawaan profesi dan menjamin mutu pelayanan kepada publik.
2. Fungsi dalam hubungan dengan masyarakat umum dan pengguna jasa
Merupakan fungsi eksternal, karena berhubungan dengan peran organisasi dalam
struktur sosial masyarakat. Sebagai pihak yang mendapatkan legitimasi dari
masyarakat, advokat terikat untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat yang
dapat dilakukan dalam dua hal, bantuan hukum dan pendidikan hukum.
3. Fungsi dalam hubungan dengan negara dan elemen serta sistem peradilan
Fungsi ini berkaitan dengan peran organisasi advokat dalam mengontrol atau sebagai
penyimbang dari pemerintah dan negara dalam menjamin hak-hak dasar yang dimiliki
masyarakat.
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Binziad Kadavi dkk, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Penelitian tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di

Indonesia, (Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Asia Foundation, 2001), hlm. 258.
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Mengawasi praktik pemberian pro bono dan mendorong advokat anggota untuk menjalankan
kewajiban pro bono yang dimandatkan undang-undang adalah peran dan tanggung jawab
dari organisasi advokat. Dalam praktiknya, pengawasan oleh organisasi advokat sangat
berkaitan erat dengan model dari organisasi advokat di sebuah negara. Apakah
menggunakan sistem multi bar atau single bar? Semuanya akan memberikan dampak
terhadap upaya pengawasan dan menumbuhkan kultur pro bono. Dalam penelitian yang
dilakukan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menunjukkan bahwa bentuk organisasi
advokat yang paling ideal adalah sistem single bar. Hal ini pun telah diadopsi dalam UU
Advokat. Sayangnya dengan melihat kondisi yang sekarang berkembang, hampir mustahil
tetap menggunakan sistem single bar.
Bentuk Organisasi Advokat yang Ideal87
Jawaban Responden

Distribusi Sample (%)

Single Bar

51.7

Multi Bar

13.8

Federasi

29.0

Desentralisasi

3.0

Lainnya

2.6

Kondisi semakin pelik, saat Peradi sebagai organisasi advokat yang awalnya ditujukan
sebagai wadah tunggal justru mengalami perpecahan hingga melahirkan tiga kubu Peradi
(Peradi Slipi, Peradi Suara “Advokat Indonesia”, Peradi “Rumah Bersama Advokat”). Kondisi
ini semakin menambah kerumitan peta politik organisasi advokat yang akhirnya membawa
dampak negatif pelaksanaan pro bono. Dengan kondisi ini, organisasi advokat lebih berfokus
pada upaya meningkatkan jumlah anggota sebagai bentuk legitimasi. Tak jarang satu
organisasi advokat saling mengklaim jumlah anggota lebih banyak dari organisasi lain.
Melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan pro bono bukan menjadi prioritas dari
organisasi advokat, sehingga mekanisme dan aturan yang sudah ada tidak mampu dijalankan
secara konsisten.88
Sebagai contoh, mekanisme permintaan bantuan hukum cuma-cuma yang diatur dalam
Peraturan Peradi 1/2010. Peraturan ini mewajibkan advokat untuk terlebih dahulu melaporkan
permohonan pro bono yang diterimanya kepada Pusat Bantuan Hukum (“PBH”). PBH
87
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kemudian akan melakukan penilaian apakah pencari keadilan berhak untuk mendapatkan
layanan pro bono advokat. Jika dinyatakan lengkap dan dapat diberikan layanan pro bono
PBH dalam waktu tiga hari memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dan
menyampaikan keputusan tersebut kepada advokat. Atas keputusan tersebut, advokat
diberikan waktu tiga hari untuk memberikan jawaban atas permohonan bantuan hukum yang
diterima olehnya. Sayangnya tidak ada data yang dapat dipakai untuk menyimpulkan apakah
mekanisme ini berjalan atau tidak. 89
PBH dalam mekanisme pemberian bantuan hukum cuma-cuma sebetulnya ditempatkan
sebagai pihak yang mengkoordinasi pelaksanaan pro bono dengan menunjuk advokat
pendamping setelah permohonan bantuan hukum cuma-cuma diterima PBH. Dibentuknya
PBH sebagai marketplace pro bono akan membantu proses pendistribusian permohonan pro

bono kepada advokat yang ada. Sayangnya, dalam praktik mekanisme tersebut tidak berjalan
tidak baik. PBH keluar dari khittah-nya dan mengalami pergeseran fungsi, menjadi pemberi
bantuan hukum layaknya organisasi bantuan hukum. Banyak PBH bahkan telah mengakses
dana bantuan hukum yang disediakan negara.90
Kondisi ini juga disadari oleh salah satu inisiator pembentukan Pusat Bantuan Hukum,
sekaligus Ketua PBH Peradi tahun 2013, Ahmad Fikri Assegaf:

“PBH sejatinya merupakan “market place” untuk mempertemukan si pemberi bantuan
hukum dan penerima bantuan hukum. Jadi tidak sekedar penerima laporan atas
praktik pro bono yang sudah dijalankan oleh anggotanya.”
Secara konsep mekanisme ini punya basis argumentasi yang cukup solid, karena dengan
adanya mekanisme ini tentu akan membantu organisasi advokat menjalankan fungsi
pengawasan dan monitoring pelaksanaan pro bono. Organisasi advokat dapat dengan mudah
mengatur arus lalu lintas permohonan dan pemberian layanan pro bono, sehingga pada
akhirnya dapat menegakkan aturan dan menjatuhkan sanksi kepada advokat yang tidak
menjalankan kewajiban pro bono. Jika mekanisme semacam ini berjalan maka akan tersedia
data yang dapat menggambarkan kinerja pro bono di Indonesia.
Berbeda dengan Peraturan Peradi 1/2010, PP 83/2008 tidak secara spesifik memberikan
aturan pro bono sebagaimana yang diatur Peraturan Peradi 1/2010. Pasal 7 PP 83/2008
hanya menetapkan batas waktu pemberian jawaban advokat dan organisasi advokat paling
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Perhimpunan Advokat Indonesia, Petunjunk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Peraturan

Peradi Nomor 1 Tahun 2010, Ps. 9
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lama tiga hari sejak permohonan bantuan hukum diterima.91 PP 83/2008 tidak secara khusus
mewajibkan advokat untuk melaporkan permohonan bantuan hukum cuma-cuma yang
diterima kepada organisasi advokat namun Pasal 6 ayat (3) menyatakan permohonan
tersebut ditembuskan kepada organisasi advokat.92 Advokat yang dimintakan bantuan hukum
cuma-cuma dapat langsung memberikan jawaban atas permohonan tersebut. Dengan kondisi
ini maka organisasi advokat mungkin saja tidak mengetahui pelaksanaan pro bono yang
dilakukan anggotanya, mengingat tidak diwajibkan untuk melaporkan permohonan pro bono
yang masuk. Sehingga mekanisme pengawasan dan monitoring kewajiban pro bono menjadi
tidak optimal. Apalagi jika melihat kondisi organisasi advokat yang sedang terpecah, maka
upaya

pengawasan

pun

semakin

sulit

dilakukan

dan

pada

akhirnya

upaya

menumbuhsuburkan kultur pro bono pun menjadi terhambat.
Persoalan-persoalan yang tergambar dalam narasi di atas diyakini memiliki hubungan
kausalitas dengan hasil temuan dalam survei. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa aspek,

pertama, pemahaman advokat tentang pro bono dan ruang lingkupnya, meskipun mayoritas
responden dapat memberikan jawaban yang cukup baik tentang pendefinisian pro bono.
Pendefinisian yang diberikan adalah pendefinisian yang sangat umum dan tidak spesifik
merujuk pada peraturan atau regulasi tertentu. Selain itu masih juga masih ditemukan advokat
yang tidak dapat memberikan penjelasan yang baik tentang pro bono.
Meski mayoritas memahami definisi secara umum, namun dalam pemetaan ditemukan
adanya pemahaman yang tidak seragam. Misalnya, ketika responden ditanyakan tentang di
mana pro bono diatur, banyak dari responden yang menyebutkan Undang-Undang 16 Tahun
2011 tentang Bantuan Hukum. Padahal undang-undang ini bukanlah bagian dari regulasi
yang mengatur rezim pro bono. Di satu sisi, hal ini dapat dipahami, mengingat pendefinisian
bantuan hukum dalam undang-undang bantuan hukum sangat mirip dengan pendefinisian pro

bono sebagaimana respon yang diberikan advokat dalam survei. Bantuan hukum dalam
Undang-Undang Bantuan Hukum (Pasal 1 ayat (1)) merupakan “jasa hukum yang diberikan
oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”.
Selain itu, minimnya pemahaman tentang pro bono semakin nampak jelas, ketika responden
diminta untuk menjelaskan ruang lingkup pro bono. Dalam hal ini, mayoritas responden yang
cukup baik memberikan definisi pro bono nyatanya gagal menjelaskan apa saja bentukbentuk pro bono. Responden hanya menjawab pendampingan dan konsultasi hukum.
Padahal ruang lingkup pro bono sangatlah luas dan tidak terbatas pada kedua hal tersebut.
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Indonesia, Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Peraturan PemerintahNomor
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Pro bono dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan hukum, investigasi kasus,
pendokumentasian hukum, penyuluhan hukum, penelitian hukum, perancangan hukum,
pembuatan pendapat hukum, pengorganisasian, penyelesaian sengketa di luar pengadilan,
pemberdayaan

masyarakat

serta

aktivitas

yang

bersifat

memberi

kontribusi

bagi

pembaharuan hukum nasional termasuk pelaksanaan piket bantuan hukum.
Padahal menurut pengakuan mayoritas responden, organisasi advokat telah melakukan
sosialisasi tentang kewajiban pro bono. Namun nyatanya pemahaman responden tentang pro

bono masih belum optimal. Idealnya, pemahaman tentang pro bono dilandasi pada
pemahaman yang komprehensif tentang definisi pro bono. Dengan pemahaman tentang
definisi, maka advokat akan memahami batasan-batasan tindakan apa yang dapat
diklasifikasikan sebagai pro bono serta perbedaan antara pro bono dan bantuan hukum.
Sehingga dalam praktiknya advokat dapat memberikan layanan pro bono secara lebih optimal
dan tak terbatas pada pendampingan dan konsultasi hukum.

Kedua, pengalaman advokat dalam pro bono. Sejumlah 84.8% responden mengaku pernah
memberikan pro bono, sisanya belum pernah melakukan. Dalam konteks ini rasanya tidak
salah jika menarik kesimpulan bahwa pro bono yang dilakukan hanya terbatas pada dua
bentuk saja, pendampingan dan konsultasi hukum. Mengingat kedua jawaban inilah yang
diberikan responden ketika ditanyakan bentuk-bentuk pro bono yang diketahui. Selain itu
survei menemukan, cukup banyak responden yang mengakui bahwa pemberian layanan pro

bono tidak dilakukan setiap tahunnya. Artinya pada saat survei dilakukan tahun 2018,
responden sudah pernah melakukan pro bono. Namun ada kelompok responden yang dalam
beberapa tahun ke belakang belum melakukan pro bono secara rutin pertahun.
Pengalaman memberikan layanan pro bono kemudian dikaitkan dengan hal yang lebih teknis
seperti anjuran 50 jam dan kewajiban pelaporan, maka jawaban yang diberikan reponden
cukup beragam. Dalam konteks anjuran 50 jam pertahun, meskipun mayoritas menganggap
50 jam pertahun mudah dipenuhi, namun tidak sedikit juga yang menganggap anjuran 50 jam
pertahun ini sulit dipenuhi. Hal ini umumnya disebabkan karena tidak banyak perkara pro

bono yang masuk atau dimintakan kepada advokat.
Dalam hal kewajiban pelaporan pro bono, mayoritas responden menganggap bahwa tidak
ada kewajiban pelaporan yang dibebankan padanya oleh organisasi advokat. Sekalipun
organisasi advokat memiliki sistem pelaporan, kebanyakan advokat memilih untuk tidak
melaporkan kegiatan pro bono yang pernah dilakukan. Mereka beralasan bahwa kegiatan pro

bono sebagai kegiatan yang tidak perlu dipublikasikan karena berupa pertolongan agar tidak
riya, dan juga pelaporan hanya akan menambah beban bagi mereka. Meski begitu, tak sedikit
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pula yang menganggap pelaporan adalah hal yang penting dilakukan. Karena pelaporan
adalah bentuk pertanggungjawaban advokat dan demi kepentingan monitoring dan evaluasi
yang dilakukan organisasi advokat.

Ketiga, persepsi responden tentang pro bono. Persepsi terhadap pro bono ini terbagi ke
dalam dua bagian, pandangan tentang peran organisasi advokat dan pandangan responden
tentang pro bono. Dalam hal peran organisasi advokat, mayoritas responden menyatakan
kritiknya kepada organisasi advokat. Kritik disampaikan kerena organisasi advokat dianggap
minim dalam memberikan dukungan dan dorongan agar advokat mau melakukan pro bono.
Organisasi advokat dipandang belum maksimal menginternalisasi nilai pro bono kepada
anggota dan mensosialisasikannya kepada publik. Meski begitu, hampir semua responden
mendukung adanya pro bono. Terlepas dari apakah mereka sudah atau belum pernah
memberikan layanan pro bono, namun lebih dari 90% responden mendukung adanya pro

bono. Hanya sebagian kecil yang menolak melakukan pro bono dengan alasan bekerja di
corporate law firm, keterbatasan finansial dan merasa mekanismenya yang berbelit-belit.
Dari pemetaan sejumlah persoalan terkait pro bono, setidaknya ada 4 (empat) hal yang perlu
menjadi pertimbangan guna perbaikan kebijakan pro bono ke depan.
1. Perbaikan Kebijakan Pro Bono Nasional
Perbaikan kebijakan pro bono ini haruslah diambil dengan memperhatikan kondisi riil saat ini,
dimana mekanisme pengawasan menjadi kelemahan yang paling mendasar dalam sistem
yang dianut saat ini. Dalam sistem yang sekarang (mandatory pro bono) menempatkan
pengawasan sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan pro bono. Karena menggunakan
pendekatan kewajiban maka organisasi advokat harus dapat mempraktikan kewenangannya
khususnya dalam pengawasan serta penjatuhan sanksi bilamana advokat gagal menjalankan
kewajiban pro bono-nya.
Sayangnya kondisi ini justru tidak berjalan dan hampir mustahil memastikan mandatory pro

bono berjalan. Karenanya, arah perubahan kebijakan pro bono harus mulai diarahkan ke
sistem voluntary pro bono, dimana advokat tidak dipaksakan untuk melakukan pro bono
namun lebih mengedepankan kesadaran advokat dalam menyediakan jasa layanan pro bono.
Kesadaran tersebut haruslah dibangun sejak dini dan haruslah mendapatkan insentif sebagai
upaya memperluas kesadaran tersebut
Selain itu, penting pula bagi pembuat kebijakan untuk dapat mengitegrasikan kebijakan pro

bono dengan bantuan hukum negara sebagai upaya pemenuhan Access to Justice. Pada
prinsipnya pro bono dan bantuan hukum haruslah saling melengkapi sehingga dapat
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memenuhi akses terhadap keadilan. Karenanya dalam hal ini perlulah untuk mendefinisikan
ulang apa yang dimaksud pro bono dan bantuan hukum. Pendefinisian ulang ini berangkat
dari pemahaman bahwa kedua definisi ini baik yang diatur dalam UU Bantuan Hukum dan UU
Advokat serta peraturan pemerintah terkait masih kurang jelas dan cenderung serupa. Alhasil
masih ada advokat yang menyamakan antara pro bono dengan bantuan hukum.
Sebagai pembelajaran dalam menyusun kebijakan pro bono nasional, maka dapat pula
berkaca pada beberapa negara lain yang relatif berhasil dalam mendorong pelaksanaan pro

bono. Di Australia misalnya, kebijakan pro bono dan bantuan hukum terintegrasi cukup
sehingga dapat dipahami oleh advokat dengan baik pula. Pro bono ditempatkan sebagai
pelengkap dari kebijakan bantuan hukum. Dimana pencari keadilan yang tidak mendapatkan
bantuan hukum negara dapat meminta bantuan pro bono kepada advokat.
Dengan model ini maka pencari keadilan didorong untuk terlebih dahulu mengakses layanan
bantuan hukum sebelum akhirnya memohon bantuan pro bono. Pencari keadilan harus
melampirkan surat penolakan layanan bantuan hukum ketika mengajukan permohonan pro

bono. Menempatkan pro bono sebagai bagian integral dari kebijakan bantuan hukum sangat
logis mengingat ketersediaan sumber daya baik finansial dan manusia sangat terbatas. Model
ini memiliki satu kelebihan, dimana mekanisme ini dapat mengakomodir masyarakat kelas
menengah yang tidak berhak mendapatkan akses layanan bantuan hukum negara namun
disisi lain tidak memiliki kemampuan finansial untuk dapat menyewa jasa seorang advokat.
Bantuan hukum93 yang disediakan oleh pemerintah Australia kemudian dikelola oleh Legal

Aid Commission (Komisi Bantuan Hukum). Meski dikelola oleh Legal Aid Commission, namun
juga memberikan ruang bagi negara bagian untuk mengatur sendiri ketentuan tentang
pemberian bantuan hukum. Pada prinsipnya semua orang dapat mengajukan permohonan
bantuan hukum. Namun permohonan tersebut akan diseleksi sesuai panduan yang dimiliki
negara bagian. Sebagai gambaran umum, Legal Aid Commission di tahun 1994-95 mencatat
ada 175,028 permohonan bantuan hukum diseluruh yurisdiksi Legal Aid Commission94.
135,903 permohonan diterima dengan 59,097 ditangani sendiri oleh in-house lawyer dan
76,806 dirujuk kepada advokat lain.95

93

Pengaturan bantuan hukum di Australia ditentukan oleh baik hukum persemakmuran atau masing-masing negara

bagian. Pemberian bantuan hukum ini dapat dilakukan sendiri oleh in-house lawyer Komisi Bantuan Hukum atau dengan
menunjuk private lawyer untuk mendampingi pencari keadilan namun dalam konteks bantuan hukum bukan pro bono.
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Untuk dapat mengakses bantuan hukum di Australia, maka pencari keadilan harus
mengetahui skema-skema bantuan hukum yang ada di masing-masing negara bagian.
Pemberian bantuan hukum hanya akan diberikan kepada orang yang bertempat tinggal dan
memiliki persoalan yang berada pada yurisdiksi negara bagian tersebut. Di New South Wales
misalnya, seorang pencari keadilan dapat mempertimbangkan 4 skema yang ada dalam
pemberian bantuan hukum. Sebagai opsi pertama, pencari keadilan dapat memohon bantuan
hukum kepada Legal Aid NSW, dan seterusnya (lihat Skema di bawah).
Skema Penyedia Bantuan Hukum di Australia
Negara Bagian
New South Wales
Victoria
Queensland

Penyedia Jasa Layanan Bantuan Hukum
Law Access

Community

Salvos Legal

NSW

Legal centre

Humanitarian

Legal Aid

Community

Justice

Victoria

Legal Centre

Connect

Legal Aid

Community

Queensland

Legal Centre

Legal Aid NSW

Legal Service
South Australia

Commission of
SA

Western Australia
Australia Capital
Territory
Tasmania

Legal Aid WA
Legal Aid ACT

Community
Legal Centre
Community
Legal Centre

Law Society

Law Right

JusticeNet SA

Law Access

Community
Legal Centre

Legal Aid

Community

Tasmania

Legal Centre

Northern
Northern Territory

Territory Legal

Community

Aid

Legal Centre

Commission

Di New South Wales misalnya, The Law Society96 memiliki program layanan “find a lawyer

referral scheme” yang akan membantu menjembatani kebutuhan pemohon bantuan hukum
dengan firma-firma hukum yang bersedia memberikan jasa layanan pro bono secara cumacuma atau dengan pengurangan tarif jasa layanan. Selain melalui mekanisme rujukan dari
organisasi bantuan hukum, untuk mendapatkan layanan pro bono maka pencari keadilan
harus terlebih dahulu mengajukan permohonan bantuan hukum namun tidak diterima. Pencari
keadilan kemudian melampirkan bukti penolakan bantuan hukum dalam aplikasi permohonan

96
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pro bono. Pencari keadilan juga tetap diharuskan melewati proses pengecekan means and
merit test. Pemberian layanan pro bono ini sangat tergantung dengan kesediaan Solicitor,
Law Society tidak dapat memaksa Solicitor97 untuk memberikan layanan pro bono.

Dalam hal sumber, permohonan pro bono tidak hanya datang melalui permohonan langsung
kepada advokat. Namun juga melalui mekanisme rujukan dari organisasi bantuan hukum.
Dari data di atas, jumlahnya bahkan hampir menyamai jumlah permohonan pro bono secara
langsung. Mekanisme seperti ini sayangnya belum secara formal diakomodir oleh regulasi di
Indonesia. Padahal mekanisme ini memiliki kelebihan yaitu, dapat menjadi jembatan antara

supply and demand. Dimana banyak kebutuhan bantuan hukum terfasilitasi dengan
mekanisme ini dan dipertemukan kepada advokat atau law firm yang dapat memberikan
bantuan. Hal ini menjadi salah satu temuan permasalahan yang didapati dalam penelitian ini.
Sejalan dengan Australia, di Amerika Serikat bahkan 72% pro bono bermula dari pola
hubungan tidak langsung. Artinya, pencari keadilan tidak langsung meminta pro bono kepada
advokat, melainkan melalui interaksi tidak langsung seperti layanan rujukan bantuan hukum,
rujukan dari keluarga atau teman, dst. (Lihat gambar dibawah)

97

Dalam sistem hukum Australia, dikenal dua profesi hukum solicitor dan barrister, keduanya secara umum dapat

dikatakan sebagai advokat namun memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Solicitor merupakan penggunaan istilah advokat
dalam arti yang luas. Solicitor menjalankan tugas-tugas advokat sebagaimana umumnya. Ia dapat memberikan nasihat serta
pendampingan di luar persidangan. Solicitor tidak diperkenankan untuk mendampingi klien di muka persidangan. Ia harus
menggunakan jasa seorang Barrister untuk dapat mewakili kepentingannya di muka persidangan. Karenanya, barrister memiliki
keahlian khusus dan spesialisasi dalam hal beracara di pengadilan.
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Berbeda dengan Australia, bantuan hukum di Singapura diklasifikasikan berdasarkan bentuk
perkara. Misalnya, seorang pencari keadilan membutuhkan bantuan hukum dalam hal pidana
maka para pencari keadilan dapat mengakses beberapa layanan yang disediakan oleh
Komunitas Hukum (organisasi advokat) dan pemerintah atau melalui asosiasi/organisasi yang
menyediakan layanan bantuan hukum. Tabel di bawah akan memberikan gambaran umum
mengenai skema utama yang menyediakan kesempatan bagi advokat untuk terlibat dalam
kegiatan layanan pro bono yang bersifat sukarela.
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Komunitas Hukum

Pemerintah

Lainnya

Individual

Bantuan Hukum

Legal Aid Bureau/ Biro

Perdata

Bantuan Hukum Negara:

Most civil matters

-

-

Formalmeans & merits
test
Citizens & PRs only

Bantuan Hukum

Skema Bantuan

Supreme Court

Komunitas Pengacara

Pidana

Hukum Pidana:

Assigned

Pidana Singapura

Most criminal

Counsel Scheme:

(ACLS):

offences

Death penalty offences

Community Court

Formalmeans test

No formal means test

referrals

All nationalities

All nationalities

No formal means test

Bantuan Hukum

Komunitas Klinik

Legal Aid Bureau

Aware, Jamyah,

Secara Umum

Hukum

Persekutuan
Pengacara Katholik,
SAWL

Perusahaan seperti Perusahaan Non Profit dan Usaha Sosial Lainnya

Bantuan Hukum

Project Law Help

untuk Perusahaan

Corporate matters

Joint International Pro

-

bono Committee
Cross Border
Corporate matters The
Kind Exchange
Corporate matters

Meski ini merupakan skema bantuan hukum namun tidak menutup kemungkinan bagi advokat
untuk ikut terlibat dan memberikan bantuan pro bono dalam skema tersebut diatas. Selain itu
dapat pula melalui Pro bono Service Office (PBSO). PBSO awalnya hanya memiliki angota
sebanyak 7 advokat, namun hingga tahun 2017 sudah bertambah menjadi 30 anggota.
Sebanyak 2.000 relawan telah melakukan kegiatan pro bono bertahun-tahun dan hingga saat
ini sudah sekitar 10.000 orang yang sudah dibantu.98
Adapun fungsi PBSO tersebut adalah untuk mengkonsolidasaikan dan merasionalisasikan
pengawasan dan kordinasi berbagai inisiatif terhadap akses keadilan, meningkatkan tata
kelola, transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana lembaga, membangun fondasi dan
struktrur organisasi untuk mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan akses terhadap
98

Pro bono Law Society, http://probono.lawsociety.org.sg/Pages/default.aspx, diakses pada 26 Juli 2018, pukul 09:35

WIB.
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keadilan. Kegiatan besar yang dijalankan oleh PBSO99:
 Inisiatif kesadaran hukum, publikasi dan kerjasama mitra
 Klinik hukum gratis di Central Community Development Council (CDC) dan
Community Justice Centre (CJC).
 Sebagai representasi penerima bantuan dengan skema CLAS (kasus pidana).
 Memberikan bantuan hukum untuk organisasi nirlaba.
 Semenjak tahun 2007, kerja kerja PBSO didukung oleh Kementrian Hukum, Profesi
Hukum, Masyarakat (dewan pemuda nasional), Perusahaan (lawfirm/ Bank), National

Council of Social Service dan Individu.
 Skema Adhoc Pro bono (skema volunteer PBSO dan di luar skema CLAS dan LAB)
merupakan lembaga hukum probono membantu para praktisi yang berencana
mekakukan pekerjaan probono untuk orang orang yang membutuhkan (kesesuaian
calon klien).100
Hal lain yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan pro bono adalah ruang
lingkup pro bono itu sendiri. Regulasi di Indonesia, baik undang-undang, peraturan
pemerintah hingga peraturan Peradi masih sangat sederhana mengatur tentang ruang lingkup

pro bono. Pro bono diidentikan sebagai layanan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma
kepada individu pencari keadilan. Padahal jika berkaca pada ruang lingkup yang diberikan
Australia dan Amerika Serikat, maka pro bono tidak hanya diperuntukan untuk orang atau
pencari keadilan, melainkan pula dapat diakses oleh lembaga swadaya masyarakat atau
organisasi non-profit atau social enterprises.
Di Australia, berdasarkan Report on The Fifth National Law Firm Pro bono Survey, sebanyak
44% layanan pro bono yang diberikan sepanjang tahun 2016 diberikan kepada individu
pencari keadilan. Hal ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya
yang hanya 35% di tahun 2014 dan 37% di tahun 2015. 101
Jika firma hukum dikategorikan ke dalam skala ukuran firma hukum (Grup A: Fima Hukum
Skala Besar; Grup B: Firma Hukum Skala Menengah; Grup C: Firma Hukum Skala Kecil)
maka akan didapati sebaran layanan pro bono sebagaimana dalam chart 10. Pertama,
Responden grup A mencatatkan 53% kerja pro bono dilakukan untuk individu pencari
keadilan. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2012 dan 2014. Kedua,
responden grup B cukup berimbang dalam memberikan layanan pro bono untuk individu dan
99

Ibid.

100

Pro bono Law Society, http://probono.lawsociety.org.sg/Pages/Ad-Hoc-Pro-Bono-Assessment-Scheme.aspx, diakses

pada 26 Juli 2018, pukul 09:50 WIB.
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untuk organisasi nirlaba/social enterprise. Meski berimbang di tahun 2016, nyatanya ada
peningkatan pro bono untuk individu dari yang sebelumnya hanya 33% di tahun 2014. Ketiga,
responden grup C mencatatkan fakta yang sebaliknya. Di tahun 2016, 60% kerja pro bono
ditujukan justru untuk membantu organisasi nirlaba/social enterprise. Layanan pro bono untuk
organisasi nirlaba tetap mendapatkan porsi mayoritas sejak tahun 2012.
Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan kebijakan pro bono ke depan
adalah terkait pelaporan pro bono. Mandatory pro bono menempatkan pelaporan sebagai
kewajiban, sebagai bentuk kontrol organisasi advokat terhadap anggotanya. Namun, adanya
pelaporan pun memunculkan perdebatan yang sengit layaknya perdebatan mandatory atau

voluntary pro bono. Di Amerika Serikat, perdebatan soal pelaporan bersifat wajib atau
sukarela dapat dilihat dari argumentasi dibawah.
Argumentasi Tentang Mandatory dan Voluntary Reporting102
Setuju dengan

Setuju dengan

Mandatory Reporting

Voluntary Reporting

Tidak setuju dengan

Tidak Setuju

Mandatory

dengan Voluntary

Reporting

Reporting

Mekanisme yang
efektif untuk
mengumpulkan data
tentang pelaksanaan

Tidak menjadi

Melanggar hak

beban bagi advokat

konstitusi advokat

Sulit untuk
mengumpulkan
data yang valid

pro bono
Menyediakan data
guna penyusunan

Mudah

program yang lebih

diimplementasikan

baik

Melanggar right to

be free from

Tidak efektif

involuntary servitude
Kurang mendukung

Tidak memerlukan
Mendorong advokat

komitmen dan

untuk melakukan pro

tenaga yang besar

bono

untuk menegakkan
disiplin

Kontraproduktif
dengan upaya
peningkatan jumlah
pemberian pro bono

pemenuhan atas
kewajiban
profesional untuk
menyediakan
akses terhadap
keadilan

102

ABA, “Reporting of Pro bono Service,”

https://www.americanbar.org/groups/probono_public_service/policy/reporting_of_pro_bono_service.html, diakses pada 29
Agustus 2018, pukul 23:00 WIB.
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Menciptakan atmosfir

Pro bono dilakukan

tekanan yang positif

tanpa semangat

terhadap sesama

Berbiaya rendah

advokat

berkontribusi pada
kepentingan umum

Gagal untuk
menaikkan
kesadaran dalam
memberikan
layanan pro bono

Pada dasarnya, masing-masing pendapat memiliki kelebihan dan kekurangan, mandatory

reporting misalnya memiliki kelebihan untuk menyediakan data yang lengkap untuk menyusun
program pro bono yang lebih efektif, namun tentu memiliki sejumlah kelemahan seperti
melanggar hak right to be free from involuntary servitude. Sebaliknya voluntary reporting juga
memiliki kelebihan dan kelemahan. Meski begitu, mengadopsi salah satu diantara keduanya
bukanlah hal yang kaku dan permanen. Dan justru dapat disesuaikan menurut perkembangan
kondisi zaman. Dalam konteks Indonesia, voluntary reporting memiliki kelebihan yaitu, mudah
diimplementasikan, tidak memerlukan komitmen dan tenaga yang besar untuk menegakkan
aturannya. Kedua kelebihan ini cenderung cocok dengan kondisi organisasi advokat kita saat
ini, yang lemah dalam komitmen pengawasan kewajiban pro bono. Sehingga tentu lebih
sesuai menjawab kebutuhan.
Hal lain yang berkaitan dengan kebijakan pro bono adalah terkait dengan program
pembinaan. Proses pembinaan ini tidak hanya ditujukan kepada calon advokat yang sedang
menempuh proses pengangkatan atau advokat yang sudah diambil sumpahnya dihadapan
pengadilan tinggi, melainkan pula mahasiswa-mahasiswa hukum yang sedang menempuh
pendidikan hukum di fakultas hukum. Hal ini dilakukan untuk menanamkan kultur pro bono
semenjak dini. Dheborah L. Rhode meyakini bahwa desain program pembinaan terbaik pun
tidak akan bermanfaat jika terlambat diberikan kepada seorang calon advokat.103 Pada saat
orang tersebut sudah memulai karirnya sebagai advokat (lulus dari fakultas hukum) maka
sudah terlambat baginya untuk membangun sifat dan pengalaman yang nantinya diperlukan
dalam memotivasi dirinya dalam memberikan layanan demi kepentingan publik. Faktor yang
diperlukan tersebut di antaranya empati, kesadaran akan tanggung jawab individu dan
kelompok, dan pengalaman dalam melakukan kerja sukarela. Tanpa adanya faktor di atas
yang mempengaruhi diri setiap advokat, maka program pro bono terbaik sekalipun akan
terlihat tidak menarik.104
Pendapat yang disampaikan Dheborah L. Rhode berasal dari hasil-hasil riset tentang
implikasi dari nilai altruisme terhadap pro bono. Penelitian semacam ini bahkan sudah
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dijadikan pijakan argumentasi mengapa mahasiswa hukum di Amerika Serikat juga memiliki
kewajiban dalam memberikan layanan pro bono. Tak hanya Amerika Serikat, Australia pun
telah mengadopsi konsep serupa. Bukan hal yang mengherankan jika kedua negara ini
menjadi negara dengan kultur pro bono yang cukup sukses.105
2. Penguatan Peran Organisasi Advokat dan Pelibatan Negara
Perbaikan kebijakan pro bono juga harus dibarengi dengan peguatan komitmen dan peran
dari organisasi advokat sebagai wadah profesi. Karenanya organisasi advokat yang memiliki
fungsi self-regulating harus menjalankan perannya dengan mendorong advokat anggota
untuk terlibat dalam pemberian layanan pro bono.
Hak self-regulating yang diberikan kepada organisasi advokat tidak muncul secara tiba-tiba,
melainkan pengalihan hak negara kepada organisasi advokat sebagai bentuk pengakuan
profesi advokat. Freidson berpendapat, agar dapat mendapatkan hak self regulating tersebut
organisasi profesi harus terorganisasi dalam suatu kelompok yang teridentifikasi.106 Hal ini tak
terlepas pula dari sumber legitimasi keberadaan advokat yang juga berasal dari kepercayaan
masyarakat. Masyarakat telah memberikan kepercayaan dalam hal jasa hukum kepada
profesi advokat dan profesi advokat melakukan monopoli terhadap kepercayaan itu. Sehingga
untuk menjaga kepercayaan tersebut maka organisasi profesi yang menjadi wadah tempat
profesi advokat bernaung haruslah menjaga kualitas layanan dan integritas dari profesi
advokat itu sendiri.
Selain itu, organisasi advokat memiliki pola interaksi yang berbeda dengan organisasi profesi
lainnya. Pada organisasi profesi lainnya, peran negara berhenti pada pemberian monopoli
untuk menjalankan profesi. Sedangkan organisasi advokat memiliki hubungan yang tak
terlepaskan dari negara, di mana ia juga berperan untuk mengontrol negara.
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Pola Interaksi Negara – Masyarakat dan Organisasi Advokat107
1
Masyarakat
5

4

Negara

Advokat

6
3

2
Organisasi Advokat

Pola interaksi ini mendudukkan masyarakat sebagai aspek sentral dari keseluruhan interaksi.
Jaminan atas hak-hak masyarakat sepenuhnya dilaksanakan bersama oleh negara dan
advokat/golongan profesional melalui mekanisme check and balances. Dalam rangka
memperoleh legitimasi baik dari masyarakat maupun negara, advokat mengikatkan dirinya
dalam sebuah organisasi.
Berangkat dari pola hubungan tersebut maka sangatlah logis kiranya jika advokat memiliki
tanggung jawab moral untuk dapat menyediakan waktunya untuk memberikan bantuan
hukum cuma-cuma alias pro bono, mengingat sumber legitimasi profesi ini berada di tangan
masyarakat. Selain itu, negara pun dapat ikut serta hadir dalam menjamin pola relasi antara
masyarakat dengan advokat dan organisasi advokat berat sebelah atau tidak seimbang. Di
satu sisi mayarakat menjadi sumber legitimasi profesi advokat namun di sisi lain, advokat dan
organisasi advokat abai dengan keadaan sosial kemasyarakatan dan tak sepenuhnya
memiliki komitmen untuk memberikan bantuan kepada masyarkat yang membutuhkan.
Karenanya posisi negara dalam pola relasi antara ketiganya adalah penyeimbang dan kontrol
terhadap pola relasi tersebut.
Dalam kondisi profesi advokat dan organisasi advokat yang sekarang, agak sulit jika hanya
mengharapkan komitmen dari organisasi advokat untuk memenuhi layanan pro bono.
Sehingga dalam hal ini negara dapat hadir untuk menjamin ketersediaan akses layanan pro

bono bagi masyarakat secara luas dari advokat dan organisasi advokat. Negara dapat
mengambili inisiatif untuk membentuk Pro bono Centre atau Pusat Bantuan Hukum cumacuma seperti yang dimiliki Australia ataupun Singapura. Negara dalam hal ini menempatkan

107
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diri sebagai penengah guna menghadirkan sebuah sistem layanan pro bono yang dapat
diterima organisasi-organisasi advokat.
Kedepan Pro bono Centre ini dapat menjadi pusat informasi dan marketplace yang
mempertemukan pencari keadilan dengan advokat yang mau memberikan layanan pro bono.
Inisiatif semacam ini diambil sebagai bentuk kontrol terhadap organisasi advokat yang
seharusnya memiliki komitmen kuat memberikan layanan pro bono dan menjamin
ketersediaan akses terhadap keadilan yang lebih merata.

3. Adanya Insentif Bagi Advokat yang Melakukan Pro Bono
Dalam mendukung peran negara sebagaimana disebutkan di bagian atas, maka perlu pula
didukung dengan economic incentives bagi para advokat atau kantor hukum. Pendekatan ini
mulai banyak digunakan oleh banyak institusi privat atau publik karena pada umumnya
pendekatan ini tidak membutuhkan biaya yang besar dan memiliki potensi besar untuk
mendorong tercapainya tujuan utama dari kebijakan yang dibuat. Pendekatan ini bertujuan
mengarahkan orang pada arah tertentu namun tetap menjaga hak dan kebebasan mereka.108
Sebagai contoh bentuk insentif ekonomi yang sudah berlaku dalam bantuan hukum adalah
peningkatan akreditasi bagi organisasi bantuan hukum (OBH) yang melakukan layanan pro

bono dan melaporkan layanan tersebut ke BPHN. Sebagaimana dipahami bahwa, anggaran
negara untuk layanan bantuan hukum sangat terbatas, sehingga banyak organisasi bantuan
hukum tidak dapat memberikan layanan bantuan hukum kepada semua pemohon bantuan
hukum. Karena keterbatasan anggaran tersebut maka organisasi bantuan hukum akan
selektif karena memiliki kuota jumlah perkara yang dapat ditangani. Karena keterbatasan
tersebut maka akan ada pemohon bantuan hukum yang tidak dapat dilayani oleh organisasi
bantuan hukum. Karenanya, BPHN mendorong organisasi bantuan hukum untuk tetap
memberikan layanan bantuan hukum namun secara pro bono alias tanpa di-cover oleh
anggaran negara. Bagi organisasi bantuan hukum yang mau memberikan layanan pro bono
maka BPHN sebagai bentuk insentif akan menaikan akreditasi organisasi tersebut yang
berarti akan ada peningkatan anggaran bantuan hukum bagi organisasi bantuan hukum
tersebut di tahun berikutnya.
Kebijakan BPHN tersebut merupakan bentuk dari pemberian insentif ekonomi bagi organisasi
bantuan hukum. Lebih jauh kebijakan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk peran negara
yang mendorong advokat untuk menjalankan tanggung jawab pemberian layanan pro bono
108
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nya kepada masyarakat. Advokat yang bekerja pada organisasi bantuan hukum, meskipun
memberikan layanan bantuan hukum sehari-hari tetap tidak dapat dihitung sebagai pemberian
layanan pro bono. Mereka tetap memiliki tanggung jawab moral untuk menyediakan waktu
memberikan layanan pro bono. Kondisi ini yang kemudian dimanfaatkan oleh BPHN dalam
membangun kebijakan insentif ekonomi.
Kedepan kebijakan insentif seperti yang dipergunakan BPHN haruslah dapat direplikasi
kedalam skala yang lebih luas. Dalam hal ini ditujukan untuk meningkatkan pemberian
layanan pro bono oleh advokat. Misalnya dengan memberikan insentif pajak yang diberikan
baik kepada advokat secara pribadi atau kepada firma-firma hukum.
Gambaran Umum Kebijakan Insentif Pajak109

Insentif pajak ini dapat diberikan kepada advokat atau firma hukum yang memberikan dan
melaporkan pelaksanaan pro bono kepada pemerintah. Upaya ini membutuhkan usaha yang
relatif lebih mudah karena lebih menekankan sisi kesadaran advokat dan firma hukum dalam
memberikan layanan pro bono. Mereka yang ingin mendapatkan insentif pajak hanya perlu
memberikan layanan pro bono dan melaporkan pelaksanaannya. Cara ini lebih menekankan
pada keaktifan dari advokat atau firma hukum dalam melaporkan dan memperoleh insentif.
Cara ini jelas lebih mudah dibandingkan jika organisasi advokat atau negara sekalipun harus
mengawasi semua advokat di Indonesia untuk menjalankan pro bono serta menjatuhkan
hukuman kepada mereka yang tidak menjalankan.
Hal lain yang dapat dikategorikan sebagai insentif, selain insentif ekonomi adalah pemberian
penghargaan/pengakuan atau award. Di firma hukum Witara Cakra Advocates yang
terafilisasi dengan firma hukum White and Case LLP dapat dijadikan contoh bahwa

109

PSHK, “Diskusi Implementasi Kebijakan Insentif Pajak untuk Sektor Filantropi dalam Pengembangan Sektor,”
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pemberian pengakuan juga menjadi stimulan bagi para advokat dalam memberikan layanan

pro bono. Firma hukum ini tiap tahunnya akan menyematkan status “Pro bono Champion”
kepada advokatnya yang paling banyak melakukan pro bono. Pemberian penghargaan dan
pengakuan dapat menjadi salah satu bagian dari pemberian insentif oleh negara atau
organisasi advokat.
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