
KEMISKINAN DAN BANTUAN 
HUKUM

Herlambang P.  Wiratraman 
2016



Pustaka

Milovanovich, Dragan  (1994) A Premier in 
The`Sociology of Law . New York: Harrow and 
Heston
Wiratraman, H.P. dan Yasin ed. (2014) Panduan 
Bantuan Hukum di Indonesia (2014) Jakarta: YLBHI.
Wiratraman, H.P. (2007) Good Governance and 
Legal Reform in Indonesia. Bangkok: OHRSD 
Mahidol University
Wiratraman, H.P. (2012) Gerakan Bantuan Hukum 
dalam Konteks Politik-Ekonomi Neo-Liberal: Pokok 
Pikiran untuk Mengembangkan Strategi Lembaga 
Bantuan Hukum Indonesia. Jakarta: YLBHI.  



Konsep 

Kemiskinan, apa itu?  
(poverty) 
Bantuan Hukum? 
Siapa yang membantu 
dan siapa yang 
dibantu? 
Pemiskinan! 
(impoverishment)



Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural: 
Kemiskinan yang terjadi 
sebagai akibat sistem yang 
tidak atau belum sempurna 
seperti itu, berikut 
perlakuan-perlakuan 
diskriminatif yang diterima 
si miskin sebagai 
konsekuensinya



Lingkaran Setan Kemiskinan



Dua Model Bantuan Hukum:  
Konvensional & Struktural

Bantuan hukum akan membantu 
mereka yang miskin itu untuk bisa 
berkedudukan sama dengan 
golongan-golongan lain yang lebih 
mampu, baik di hadapan hukum 
maupun di hadapan kekuasaan 
pengadilan

Bantuan hukum kepada golongan 
miskin di luar proses litigatif ini 
disebut ‘bantuan hukum struktural’



Masalah Kebutuhan Rakyat Yang 
Terpuruk di Stratum Bawah

Apakah para yuris yang aktivis dan populis ini benar-
benar memahami kebutuhan kaum miskin yang 
sesungguhnya?  
Apakah sebenarnya yang dibutuhkan oleh mereka yang 
miskin itu?  
Siapakah sebenarnya yang berhak mendefinisikan 
kebutuhan hukum rakyat miskin itu?
Tidakkah orang itu, miskin ataupun tak miskin 
membutuhkan jaminan undang-undang atas hak-hak 
yang asasi agar tidak didiskriminasikan secara semena-
mena dalam berbagai bidang kehidupan ekonomik dan 
sosial?

Rights based approach



Kebijakan Hukum

Upaya yang tak cuma sebatas legal reform, melainkan sudah 
selayaknya apabila diteruskan sebagai pembaharuan seluruh 
institusi hukum (yang disebut law reform)

Pemberdayaan rakyat melalui proses-proses yang sering juga 
disebut “diskriminasi terbalik atau diskriminasi positif”



Pemiskinan dalam Konteks Globalisasi

Apa itu globalisasi? 

Apakah sama dengan 
liberalisasi? 

Historis ➔ Konteks Global ➔ 
Konteks Nasional ➔ Konfigurasi 
Politik-Ekonomi  ➔ Diskursus 
Dominan (GG, A2J, RoL) ➔ Law 
(LFD) ➔ Capitalization ➔ 
Penyingkiran HAM



Ketatapemerintahan Baik, Berbicarakah 
soal Kemiskinan? 

Apakah yang disebut dengan ‘baik’ atau 
paradigma kebaikan yang terkandung 
dalam Good Governance?

Difference ataukah Differance? (Derrida)
Good vs. Bad atau Good = Bad? 
Bank Dunia (1992) menyebut ‘crisis of 
governance’ atau ‘bad governance’

Diskursus good governance dominan 
sesungguhnya sangat terkait dengan 
strategi yang terhubung dengan ‘donor-
driven legal reform





Kelindan Institusi dan Diskursus

Institusi-institusi ini mereproduksi 
‘kebenaran’ dan ‘proyek imperatif’ di bawah 
persyaratan-persyaratan utang, lebih 
khusus lagi dalam ‘legal framework for 
development’. 

Siapa yang tidak percaya dengan 
keinginan untuk: akuntabilitas, responsif, 
transparan dan efisiensi? Bila percaya 
maka sepaham dengan proponen 
neoliberal, bila tidak percaya maka anti 
reformasi. 



Belajar dari kasus Gugatan TUN warga Rembang 
melawan Gubernur Jateng (2015-2016)

Petani/Masyarakat Adat di 
Pegunungan Kendheng, 
memenangkan kasus gugatan 
TUN di PTUN/MA, namun 
faktanya Gubernur tidak 
kunjung mencabut putusan 
pengadilan? 

Apa guna bantuan hukum untuk 
kaum miskin, bila negara justru 
dengan piranti hukum dan 
kewenangannya terus 
mereproduksi kekerasan 
dengan basis legitimasi 
hukumnya? 



Rakyat v. Negara (korporasi)


