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LAMPIRAN A WAWANCARA 

Nama narasumber : Dr. Wegig Bahar Wirawan, S.H., M.H. 

Jabatan  : Direktur LPKBH Al-Baihaqy 

Tanggal pelaksanaan : 8 April 2017 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apa itu LPKBH Al-Baihaqy? LPKBH Al-Baihaqy itu adalah sebuah 
lembaga bantuan hukum. Kami 
membantu masyarakat yang bermasalah 
dengan hukum. 

2 Kegiatan apa saja yang ada di 
LPKBH Al-Baihaqy? 

Pertama, ada konsultasi hukum, kedua 
ada proses pemberian kuasa, dan ketiga 
ada penanganan perkara. Konsultasi 
hukum itu, konsultasi mengenai masalah 
yang sedang dihadapi klien dan 
konsultasi ini bersifat wajib. Pemberian 
kuasa, yaitu proses yang dilakukan jika 
klien ingin meminta bantuan ke LPKBH 
AB dengan syarat sudah melakukan 
konsultasi. Penanganan perkara itu 
proses membantu klien dalam 
persidangan. 

3 Kapan waktu aktif LPKBH Al-
Baihaqy untuk melakukan 
kegiatan tersebut? 

Waktu aktif di LPKBH AB ini pada saat 
jam kerja dan kalau ada jadwal 
persidangan klien yang sedang 
ditangani. 

4 Kendala apa yang sedang 
dihadapi LPKBH Al-Baihaqy 
terkait dengan kegiatan 
tersebut? 

Kendala yang paling utama itu 
sebenarnya klien yang suka main 
nylonong. Nylonong disini maksudnya 
tidak berkonsultasi tapi langsung minta 
bantuan dengan lawyernya. Hal ini 
sangat merugikan LPKBH AB karena jika 
klien main nylonong, maka tidak ada 
pemasukan di LPKBH AB ini. Selain itu, 
kadang juga ada klien berkonsultasi, tapi 
tidak membayar. Bahkan ada yang 
perkaranya ditangani sampai selesai, 
tapi tidak melakukan pembayaran. Hal 
ini terjadi karena kami masih 
menerapkan sistem kekeluargaan. 
Terakhir, kami sedikit kesulitan dalam 
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memperoleh klien, padahal banyak 
masyarakat yang terjerat kasus hukum. 

5 Apakah ada SOP yang berlaku 
di LPKBH Al-Baihaqy? 

Kalau SOP tertulis belum ada, itu juga 
sebenarnya yang membuat klien itu suka 
main nylonong.  

6 Kenapa memilih tempat 
beroperasi didaerah ini? 

Karena adanya disini, mas.  

7 Berapa rata-rata klien yang 
datang berkonsultasi setiap 
bulan? 

Rata-rata klien yang berkonsultasi itu 
sekitar 50 klien. Dan dari 50 klien 
tersebut, rata-rata 30-32 yang meminta 
bantuan agar perkaranya ditangani 
LPKBH Al-Baihaqy. 

 

 Mengetahui, 

 Direktur LPKBH Al-Baihaqy 

 

 

 

 

 

 Dr. Wegig Bahar Wirawan, S.H., M.H. 
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Nama narasumber : Bernike Hangesti, S.H., M.H. 

Jabatan  : Pengacara 

Tanggal pelaksanaan : 8 April 2017 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apa tugas pengacara itu? Tugas utama pengacara itu membantu klien 
dalam persidangan. Selain itu, tugas 
pengcara yaitu mengurus berkas-berkas 
terkait perkara klien di pengadilan. 

2 Masalah apa yang saat ini 
terjadi di LPKBH AB? 

Masalah yang ada sekarang itu yaitu 
pengacara di LPKBH Al-Baihaqy masih 
kebingungan dalam menangani kasus-kasus 
hukum, karena dari 600 klien yang ada, 
sekitar 36% tidak melakukan pembayaran. 
Sehingga LPKBH Al-Baihaqy mengganti 
sementara dana yang tidak dibayarkan oleh 
klien. 

 

 Mengetahui, 

 Pengacara LPKBH Al-Baihaqy 

 

 

 

 Bernike Hangesti, S.H., M.H. 


