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BUPATI KOIYAUIT SELATAN
PROVINSI SULAtrITSI TENGGARA

PERATURAIT DATRAII KABUPATEN KONAWT SELATAN
IroMoR 5' TATIUIY 2018

TENTANG

PEMBERIAIT BANTUAIY IIUKInU PADA MASYARAIIAT TIDAI( MAMPU

DEIVGAIT RAIIMAT TT'I{AIT YAITG MAIIA ESA
BT'PATI KOITAWE STL/TTAIV,

Menimbang

Mengingat

a.

b.

c.

l.

2.

3.

4.

bahwa setiap orang atau kelompok orang berhak untuk
mendapatkan pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang

adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

bahwa sesuai ketentuan Pasal L9 Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka Daerah dapat

mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

diatur dengan Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah

tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak

Mampu.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2671;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (l.embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20ll Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 523fl;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20ll tentang Bantuan

Hukum (L,embaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

lO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

52a81;



5. undang-undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2a1.4

Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia
Nomor S587),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan undang-undang Nomor g rahun 201s tentang
Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2oL4
tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 56791;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan
Tata cara Pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana
Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2oL3 Nomor 98, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor

5a2tl;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe selatan Nomor 11 Tahun

2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Lembaran Daerah Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEUIAN PERWAI(ILAIT RAITYAT DATRAII
KABUPATEIT KONAWT SELATAN

DAN

BT'PATI KONAWT SELATAN
MEMUTUSNAI{

Menetapkan PERATURATT DAERAH TEilTAITG PEMBTRIAIT BAIYTUAN
HUKUM PAI}A MASYARAI(AT TIDAI( MAilIPU.

BAB I
KBTTNTUAIY UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini,yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

2. Pemerintahan Daerah Adalah Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan;

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe Selatan;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan

hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima hukum;

6. Pemberi bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi

Kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan



7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok masyarakat yang

tidak mampu dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Konawe Selatan

yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu

Keluarga (KK);

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe

Selatan;

9. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui
jalur pengadilan untuk menyelesaikannya;

10. Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di
luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya;

BAB II
ASAS TU.'UAN

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

a. Keadilan;

b. Persamaan Kedudukan di dalam hukum;

c. Keterbukaan;

d. Efisiensi;

e. Efektifitas; dan

f. Akuntabilitas;

Pasal 3

Penyelenggaran Bantuan Hukum bertujuan untuk :

a. Menjamin pemenuhan hak bagi penerima bantuan hukum untuk
mendapatkan akses keadilan ;

b. Mewujudkan hak konstitusional warga Negara sesuai dengan prinsip

persamaan kedudukan di dalam hukum;

c. Menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh

seluruh masyarakat; dan

d. Terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

BAB III
RUAITG LIITGKIIP

Pasal 4

(1) Bantuan Hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi

masalah hukum.

(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi masalah hukum



(3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjatankan

kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan atau/ melakukan tindakan
hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, akan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1) Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

meliputi setiap orang atau kelompok masyarakat tidak mampu secara ekonomi

yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

{2} Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan,

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

atau perumahan.

BAB TV

PEIIYELENGGARAN BANTUAIT HI'KTIITI

Pasal 6

(1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian

permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum.

(2) Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum di

selenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Pemberi

Bantuan Hukum dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Berbadan hukum;

b. Terakreditasi;

c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;

d. Memiliki pengurus;

e. Memiliki program bantuan hukum;

f. Telah memiliki Legalitas Formal sebagai Pengacara Praktek;

g. Memiliki perjanjian keda sama antara Pemerintah Daerah dengan

Lembaga Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 7

Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana

dalam menjalankan tugasnya memberikan bantuan hukum kepada penerima

bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad

baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai dengan standar bantuan

hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.



Pasal 8

(1) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Bupati menjalin kerja sama dengan

l,embaga bantuan hukum y a-rtg memenuhi ketentuan perundang-undarrgan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penunjukan lembaga-lembaga

pemberi bantuan hukum dan tata cara kerjasarna sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

HAIT DAN KEITA,iIIBAIT

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum berhak :

a. Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai danlatau
perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), selama

penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;

b. Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum

dan/atau kode etik advokat;

c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan

pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 1O

Penerima bantuan hukum wajib :

a. Menyampaikan bukti, informasi, danlatau keterangan perkara secara benar

kepada pemberi bantuan hukum; dan

b. Membantu kelancaran pemberian bantuan hukum;

Pasal 11

Pemberi bantuan hukum berhak:

a. Melakukan pelayanan bantuan hukum;

b. Menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan bantuan

hukum berdasarkan Peraturan Daerah;

c. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang

menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang pengadilan maupun di luar

pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;

d. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah daerah maupun

instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan

e. Mendapatkan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan selama

menjalankan pemberian bantuan hukum.



Pasal 12

Pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk:

a. Melaporkan kepada Bupati dan DPRD tentang program bantuan hukum yang

perkaranya akan, sedang dan telah ditangani;

b. Melaporkan setiap penggunaan Anggaran Daerah yang digunakan untuk
pemberian bantuan hukum berdasarkan Peraturan Daerah;

c. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh

dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang

ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan

d. Memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan

syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai

perkaranya selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

{inkracht).

BAB VI

PERSYARATAN, TATA CARA DAIT TATA KER.'A

PEMBERIAN BANTUAN IIT'KTIM

Bagian Ke Satu

Persyaratan Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 13

(1). Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon mengajukan permohonan

bantuan hukum secara tertulis kepada Pemerintah Daerah melalui Bagian

Hukum Sekretariat Daerah;

(2). Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat {1), paling

sedikit memuat:

a. Foto CopyKTP dan atau Kartu Keluarga Pemohon Bantuan Hukum yang

masih berlaku;

b. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah, Kepala Desa atau Pejabat

yang berwenang di tempat tinggal pemohon bantuan hukum;

c. Uraian singkat mengenai pokok persoalanyang dimintakan bantuan

hukum.

d. Dokumen yang berkaitan dengan perkara.



Pasal 14

(1) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki Surat Keterangan Tidak
Mampu sebagaimana dimaksud dalam hal Pasal 13 ayat t2) huruf b,

Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan

Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Ranstra, atau dokumen

lain sebagai pengganti Surat Keterangan Tidak Mampu;

(21 Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal L4 ayat 1 pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan

hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Bagian Ke Dua

Tata Cara PengaJuan Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 15

Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)

dapat diajukan sendiri oleh calon penerima bantuan hukum atau diwakili oleh

keluarganya.

Pasal 16

(U Dalam hal persyaratan yang di4jukan oleh pemohon bantuan hukum belum

lengkap, pemberi bantuan hukum dapat meminta kepada pemohon bantuan

hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 13 ayat (2);

(21 Dalam jangka waktu paling lama 1O (sepuluh) hari kerl'a, pemohon bantuan

hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak dapat melengkapi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat l2l, maka permohonan tersebut dapat ditolak.

Bagian Ke Tiga
Tata KerJa

Pasal 17

(1) Dalam hal permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja,

pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan jawaban menerima atau

menolak permohonan bantuan hukum kepada pemohon;



{21 Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum
memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima

bantuan hukum;

(3) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum
mencantumkan alasan penolakan.

Pasal 18

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban menerima

permohonan bantuan hukum sebagaimalra dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2),

pemberi bantuan hukum wajib melakukan koordinasi dengan penerima

bantuan hukum mengenai rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan

hukum;

(21 Rencana ke4'a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk

peq'anjian kerl'a sama.

Pasal 19

(1) Pemberi bantuan hukum wajib melaporkan tugasnya kepada Bupati Konawe

Selatan melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah;

{21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan pelaksanaan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 2O

Pemberi Bantuan Hukum dilarang:

a. Menyalahgunakan pemberian dana bantuan hukum kepada penerima bantuan

hukum;

b. Menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau

pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

BAB VIII
PElYDANAAN

Pasal 21

Sumber Pendanaan Bantuan Hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.



Pasal22

(1) Pemerintah daerah mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum

dalam APBD;

(21 Pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dialokasikan pada Anggaran Unit Kerja Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

(3) Dalam mengajukan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum, unit kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (2l., memperhatikan perkara yang belum

selesai atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 23

(1) Pemberi bantuan hukum mengajukan rencana anggaran bantuan hukum

kepada Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran pelaksanaan bantuan hukum;

(2) Pengajuan rencana anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dituangkan dalam bentuk proposal yang memuat :

a. Identitas pemberi bantuan hukum;

b. Sumber pendanaan pelaksanaan hukum, baik yang bersumber dari APBD

maupun dari sumber pendanaan lain;

c. Rencana pelaksanaan bantuan hukum litigasi dan non litigasi sesuai dengan

misi dan tujuan pemberi bantuan hukum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengajuan rencana anggaran bantuan

hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMI1TISTRATIT

Pasal 24

(1) Pemberi bantuan hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12, dikenakan sanksi administratif;

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. pemutusan hubungan kerja sarna antara Pemerintah Daerah dengan

Lembaga Pemberi bantuan Hukum;

b. Pengembalian semua dana bantuan hukum yang telah diterima yang

bersumber dari APBD.



BAB X

KETENTUAN PIDAITA

Pasal 25

Setiap orang dan/atau badan hukum terbukti melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20, proses pidananya akan dilimpahkan pada Institusi yang

berwenang.

BAB XII
KETEITTUAN PEITITTUP

Pasal 26

Peraturan daerah ini mulai beraku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam l,embaran Daerah Kabupaten Konawe

Selatan.

tetapkan di
Desember 2018

SELATAN,

DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada Desember 2018

WE SELATAN,

H.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 5

Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Provinsi
Sulawesi Tenggara Nomor 9 I 164 I 2OL8

S

a.
*

\



PEITJELASAN ATAS
PERATI'RAN DAERAII I(ABT'PATEN IIOITAWE SELATAN

NOMOR 5 TAHT'IY 2018

TENTANG

BAITTUAN IilIKTIM TERIIADAP MASYARAKA:T TIDAIT MAMPU

1. UMUM

Di tahun 2014, dari 289.815 jiwa penduduk Kabupaten Konawe Selatan,

masih terdapat 33.77A jiwa penduduk miskin atau 11,60 To,untuk tahun
2015, dari 295.236jiwa penduduk Kabupaten Konawe Selatan, terdapat

34.050 jiwa penduduk miskin atau menjadi 11,58 "/o darijumlah penduduk,

sedangkan pada tahun 2016, dan 299.928jiwa penduduk Kabupaten Konawe

Selatan terdapat 33.940 jiwa penduduk miskin atau penurunan menjadi

11,36 o/o dart jumlah penduduk. Sementara tahun 2017, jumlah penduduk

Kabupaten Konawe Selatan terdapat 306.783 jiwa penduduk, sedangkan

penduduk miskin, belum ada data terbaru yang dikeluarkan secara resmi

oleh Badan Pusat Statistik. (Sumber Data. BPS Kab. Konatue Selatan, 2017)

Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Dalam

Negara Hukum, Negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi

setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan

pemberian bantuan hukum kepada warga Negara, khususnya warga miskin,

merupakan upaya hukum memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi

negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi

warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan ( acces to justice ) dan

kesamaan di hadapan hukum {equality before the law}.

Hingga saat ini, di Kabupaten Konawe Selatan belum ada Peraturan

Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional

warga Negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah

tentang Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin ini akan menjadi dasar

bagr Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan untuk melaksanakan hak

konstitusional warga negara di bidang bantuan hukum, khususnya bagi

orang atau kelompok orarlg miskin.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan

hukum, hak dan kewajiban, syarat, tata cara pengajuan permohonan, tata

kerja, larangan, pendanaan, sanksi, ketentuan pidana dan ketentuan

penutup.



2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan o asas keadilan " adalah penempatan hak dan

kewajiban setiap orang secara proposional, patut, benar, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas persarnaa.n kedudukan dalam hukum'
adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di

depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggr hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses

kepada masyarakat untukmemperoleh informasi secara lengkap, benar,

jujur, dan tidak memihak mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak

secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah memaksimalkan pemberian

bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan 'asas efektivitas * adalah menentukan

pencampaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.

Huruf f
Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitasi " adalah bahwa setiap

kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum

harus dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jalas



Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jalas

Pasal 9

Huruf a

Prinsip bantuan hukum bahwa permasalahan hukum yang sedang

dihadapi penerima bantuan hukum terselesaikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 1O

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud ukelancaran"adalah memberikan penjelasan danlatau
keterangan serta bukti-bukti.

Pasal 1 1

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Menerima anggaran dimaksud hanya berasal dari anggaran pendapatan

dan belanja daerah.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g

Mendapatkan jaminan perlindungan hukum,kearnani.arr,dan keselamatan

selama menjalankan pemberian bantuan hukum dimaksud agar terjamin

perlindungan kepada pemberian bantuan hukum.



Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Apabila permohonan hukum diwakili oleh keluarga, maka harus surat
kuasa.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat 2

Agar dapat kepastian bagi pemberi bantuan hukum untuk menilai bahwa

permohonan bantuan hukum tidak meneruskan permohonannya

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat 1

Yang dimaksud dengan "Jawaban"adalah pernyataan pemberi bantuan

hukum untuk memberikan bantuan hukum dan permohonan penerimah

bantuan hukum segera ditinjak lanjuti.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Diperlukannya perjanjan keg'a sama pada hakikatnya rencana ke{a

tersebut merupakan perikatan yang didalammnya membuat hak dan

kewajiban masing*masing pihak

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas



Huruf b

Pada prinsipnya bantuan hukum kepada masyarakat miskin dilakukan

secara cuma-cuma

Pasal 2 1

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas
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