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Siaran Pers Yayasan LBH Indonesia Nomor 028/SP/YLBHI/VIII/2009 Tentang Alokasi 
APBN untuk Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin “Kado HUT Kemerdekaan, Jika 

Terealisasi“ 

tentang 

Andi Mattalata, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyatakan komitmen dan 
dukungannya untuk melaksanakan program pemberian bantuan hukum cuma-cuma bagi 

masyarakat miskin. Bahkan, akan disusun alokasi dana APBN 2010 untuk pemenuhan salah 
satu hak asasi manusia yang fundamental ini. 

 

Dalam pertemuan hari ini (Rabu, 12/8), Andi Mattalata, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
menyatakan komitmen dan dukungannya untuk melaksanakan program pemberian bantuan hukum 
cuma-cuma bagi masyarakat miskin. Bahkan, akan disusun alokasi dana APBN 2010 untuk pemenuhan 
salah satu hak asasi manusia yang fundamental ini. 

 

Rencananya, anggaran bantuan hukum untuk masyarakat miskin akan dimasukkan ke dalam anggaran di 
Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia yang dipimpin Harisktuti Hakrisnowo. Sebenarnya, Depkumham 
memiliki program peningkatan pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat. Namun, 
sayangnya tidak ada alokasi dana untuk bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Alokasi dana, baru 
diperuntukkan bagi peningkatan pelayanan di bidang keimigrasian, hak kekayaan Intelektual dan 
Administrasi hukum, senilai tidak kurang Rp 51,1 Milyar. Karenanya, Depkumham mesti juga 
mengalokasikan dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin, melalui Dirjen Hak Asasi Manusia. 

 

Kepada Yayasan LBH Indonesia, Hakristuti meminta masukan perihal mekanisme dan prosedur 
pengalokasian anggaran, kriteria penerima dan pemberi bantuan hukum. “Saya hanya punya waktu 
sedikit untuk menyusun ini, karenanya saya minta masukan”, ujarnya seusai pertemuan. 

 

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Adnan Buyung Nasution, yang hadir dalam pertemuan tersebut 
meminta pemerintah turun tangan untuk memenuhi hak masyarakat miskin memperoleh bantuan 
hukum. “Pemenuhan hak atas bantuan hukum merupakan kewajiban Pemerintah”, tegas advokat senior 
yang juga pendiri Yayasan LBH Indonesia. 

 

A. Patra M Zen, Ketua Badan Pengurus Yayasan LBHI menyatakan, jika rencana tersebut benar-benar 
terealisasi, inilah kado indah menjelang perayaan kemerdekaan kemerdekaan republik dan menjelang 
akhir periode jabatan Menkumham. “Jika ini terealisasi pak Andi meninggalkan legacy yang patut diingat, 
ia menginkorporasi bantuan hukum sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia di Departemen 
Hukum dan HAM”, ujar Patra. 
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Sebagai informasi, saat ini Depkumham juga tengah menyusun draft RUU Bantuan Hukum. 
Rencananya, rapat konsinyering Panitia Penyusunan RUU Bantuan Hukum akan dilaksanakan pada 14 – 
16 Agustus mendatang. 
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