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KATA PENGANTAR  
 

Salam Keadilan Untuk Semua. 

Catatan Akhir Tahun (CATAHU)  ini merupakan bentuk refleksi LBH Palembang 

terhadap pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan Bantuan Hukum dan Hak 

Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Sumatera Selatan. .Untuk Catahu 2019 ini kami 

mengambil tema “Raport Merah Pemenuhan HAM di Sumatera Selatan”. Tema ini 

sesuai dengan advokasi yang dilakukan LBH Palembang sepanjang tahun 2019 

terhadap pelanggaran Hak Sipil Politik (Sipol) dan hak ekonomi, sosial dan budaya 

(EKOSOB) baik yang dilakukan Aparatur Negara maupun oleh pemodal terhadap 

warga masyarakat. 

Selain itu pada Catahu 2019 ini kami juga memberikan catatan khusus terkait dengan 

kekerasan terhadap perempuan (KDRT) dari kasus perkawinan (Perceraian) yang 

ditangani, LBH Palembang mencatat banyak kaum perempuan yang mendapat dan 

terancam tindakan kekerasan, karena tindakan kekerasan tersebut banyak terjadi di 

lingkup dan dilakukan oleh anggota keluarga.itu sendiri. 

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada PBH LBH Palembang 

dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penulisan Catahu ini. 

Semoga dapat berguna bagi banyak pihak untuk melakukan kerja-kerja advokasi 

kasus-kasus masyarakat serta perbaikan penegakan hukum, HAM dan demokrasi, 

khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. 

 

Palembang, 16 Desember 2019 

Tim Penyusun  

 

 

 

  

   

D
A

F
T

A
R

 I
S

I 

Penerimaan Permohonan Bantuan Hukum 1 

Penanganan Perkara 4 

Potret Pemenuhan HAM di Sumatera Selatan Tahun 2019 6 

Termarginalkan Untuk Kepentingan Industri dan Akumulasi Modal 8 

Kekerasan Terhadap Perempuan Di Balik Bangunan Keluarga 10 

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Lingkungan 11 

Pelantikan Direktur LBH Palembang Periode 2019-2021 14 



Penerimaan Permohonan  

BANTUAN HUKUM 
 

 
PENERIMAAN PERMOHONAN BANTUAN 

HUKUM BERDASARKAN JENIS KASUS 

 

Sepanjang tahun 2019, LBH Palembang 

menerima permohonan Bantuan Hukum dari 

masyarakat sebanyak 87 kasus, yang terdiri 

dari : 

1. Perburuhan sebanyak 9 kasus dengan 

korban sebanyak 9 0rang,   

2. konflik agraria sebanyak 2 kasus dengan  

jumlah korban sebanyak ±300 KK,  

3. Pelanggaran Lingkungan Hidup sebanyak 1 

kasus dengan jumlah korban sebanyak 

±200 KK,  

4. Kekerasan aparat kepolisian sebanyak 4 

kasus dengan korban sebanyak 17 orang, 

 5. Kebebasan berekspresi sebanyak 3 kasus 

dengan jumlah korban sebanyak 3 orang. 

6. Kasus anak sebanyak 3 kasus dengan 

jumlah korban sebanyak 3 orang. 

7. Pidana umum sebanyak 16 kasus dengan 

penerima manfaat sebanyak 16 orang, 

8. Perdata sebanyak 5 kasus dengan 

penerima manfaat sebanyak 5 orang, dan 

9. Perkawaninan sebanyak 43 kasus dengan 

penerima manfaat sebanyak 43 orang. 

Dari jumlah kasus diatas, bila dilihat dari jenis 

kasusnya, maka permohonan Bantuan Hukum 

yang paling banyak diterima LBH Palembang 

sepanjang tahun 2019 ini adalah kasus keluarga 

/ perkawinan dengan jumlah sebanyak 38 kasus 

 

 

Permohonan Bantuan Hukum Tahun 2019 

Berdasarkan Jenis Kasus   

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMBER : Data Sinpensus, Data Penerimaan Permohonan Program Bantuan Hukum Kementerian Hukum 

dan HAM dan Pemerintah Kota Palembang, Laporan Pelaksanaan Kegiatan STAPAK, dan Buku Penerimaan 

Konsultasi/Tamu  LBH Palembang Tahun 2019 
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PENERIMAAN PERMOHONAN BANTUAN HUKUM TAHUN 2019 

BERDASARKAN JENIS KELAMIN PEMOHON 

 

 

Dari 87 kasus permohonan Bantuan 

Hukum yang disampaikan masyarakat 

sepanjang tahun 2019, dilihat dari jenis 

kelamin pemohon terdapat 36 laki-laki 

dan 51 perempuan 

 

 

PENERIMAAN PERMOHONAN BANTUAN HUKUM TAHUN 2019 

BERDASARKAN USIA PEMOHON 

Untuk usia pemohon, kami 

mengklasifikasikannya menjadi usia 18-25 

tahun, usia 26-33 tahun, usia 34-41 tahun, usia 

42-50 tahun dan usia di atas 50 tahun. 

Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka jumlah 

penerimaan Bantuan Hukum tahun 2019 

berdasarkan usia pemohon terdiri dari : 

 18 – 25 tahun : 20 Pemohon 

 26 – 33 tahun : 22 Pemohon 

 34 – 41 tahun : 23 Pemohon 

 42 – 50 tahun : 19 Pemohon 

 Diatas 50 tahun : 3 Pemohon  

 

 

 

PENERIMAAN PERMOHONAN BANTUAN HUKUM TAHUN 2019 

BERDASARKANJENIS PEKERJAAN PEMOHON 

 

 

 

 

 

 

 

Dilihat dari permohonan Bantuan 

Hukum yang disampaikan kepada 

LBH Palembang,, terdapat jenis 

pekerjaan dari pemohon yaitu : 

buruh, petani, mengurus rumah 

tangga, wiraswasta, ASN, profesi 

(Notaris, Guru honor, opir, tukang 

jahit), dan pelajar/mahasiswa.  

23 

34-41 tahun 

22 

26-33  tahun 

20 

18-25  tahun 

19 

42-50 tahun 

3 

Diatas 50 tahun 

34 

Buruh 

 5 

Petani 

30 
Mengurus 

Rumah 

Tangga 

6 

wiraswasta 

5 

Profesi 

2 

ASN 

4 

Pelajar/ 

Mahasiswa 

1 

Tidak Bekerja 

2 

36 

51 



PENERIMAAN PERMOHONAN BANTUAN HUKUM TAHUN 2019 

BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN PEMOHON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEBARAN DOMISILI PEMOHON BANTUAN HUKUM 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 Pemohon 

dari Wilayah Kabupaten Banyuasin  

70 Pemohon 

dari Wilayah Kota Palembang  

3 Pemohon 

dari Wilayah Kabupaten Empat Lawang 

3 Pemohon  

dari Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin  

1 Pemohon 

dari Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir 

8 

6 

64 

2 
6 

1 

SD 

SLTP 

SLTA 

D3 

S1 

S2 Dilihat dari latar belakang 

pendidikan, maka tingkat pendidikan 

pemohon yang mengajukan 

permohonan Bantuan Hukum pada 

LBH Palembang tahun 2019 terdiri 

dari : 

SD sebanyak 8 orang, SLTP 

sebanyak 6 orang, SLTA sebanyak 

64 orang, D3 sebannyak 2 orang, S1 

sebanyak 6 orang, dan S2 sebanyak 

1 orang 
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PENANGANAN PERKARA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain penanganan melalui pengadilan, 

instansi kepolisian, mediasi dan kosultasi, 

penangan perkara (untuk kasus tertentu)  

juga dilakukan dengan melakukan hearing 

kasus dan audensi dengan Pemerintah 

Daerah (Pemda Empat Lawang, Pemda 

Musi Banyuasin, Pemprov. Sumsel),  atau 

instansi terkait (Polda Sumsel, Polres Empat 

Lawang, Dinas Kehutanan Provinsi 

Sumatera Selatan, RSUD Empat Lawang) 

dan Pejabat Daerah (DPRD Empat Lawang) 

yang dalam hal ini bertujuan untuk 

membangun persamaan persepsi terhadap 

peristiwa hukum yang terjadi atau sedang 

ditangani LBH Palembang.  

Untuk kasus yang berdimensi pelanggaran 

HAM, salah satu upaya penanganannnya 

dilakukan dengan menyampaikan surat 

pengaduan ke Komisi Nasional Hak Asasi 

Manusia (KOMNAS HAM).  

 

Seluruh kasus yang 

disampaikan masyarakat ke 

LBH Palembang (87 kasus)  

telah ditangani oleh PBH LBH 

Palembang melalui 

Pendampingan di Pengadilan 

(Pengadilan Negeri, Pengadilan 

Hubungan Industrial dan 

Pengadilan Agama), 

Pendampingan di tingkat 

Kepolisian, Mediasi, dan 

Konsultasi (advis). 

40 

37 

7 

3 

87 Perkara 

Para PBH LBH Palembang setelah melakukan audensi 

dengan Pemerintah Kabupaten Empat Lawanga terkait 

dengan kasus kekerasan aparat kepolisian di Kabupaten 

Empat Lawang (Sumber Foto: LBH Palembang 30 Juli 2019) 
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Salah satu tahapan kegiatan yang dilakukan PBH Palembang dalam penanganan 

perkara masyarakat adalah melakukan investigasi lapangan yang  tujuan untuk 

pengumpulan data dan fakta-fakta lapangan yang akan memperkuat dugaan 

pelanggaran atau kasus yang terjadi.  

Pada tahun 2019, PBH LBH Palembang  telah melaksanakan investigasi lapangan 

terkait dengan pendampingan masyarakat Marga Bayat untuk upaya penyelesaian 

konflik lahan dengan PT. Bumi Persada Permai  (.BPP) di wilayah Kecamatan 

Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan 
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PBH LBH Palembang bersama 

dengan perwakilan Marga Bayat 

melakukan investigasi lapangan 

pada areal izin PT. BPP  

(Sumber foto : LBH Palembang, 

31 Maret 2019 



POTRET     
 
 
 
Poteret HAM di Sumatera Selatan tahun 2019 

diwarnai dengan tindakan brutal oleh aparat 

Kepolisian, yang dilakukan dalam penanganan 

perkara pidana maupun dalam pengamanan dan 

penghalauan aksi masa. 

Dari penanganan kasus dan konsultasi yang 

dilaksanakan LBH Palembang tahun 2019, tercatat 

ada  17 orang yang menjadi korban tindakan brutal 

aparat kepolisian tersebut. Satu diantaranya 

meninggal karena ditembak dan disiksa pada saat 

diperiksa sebagai terduga tindak pidana. Atas 

peristiwa penembakan yang dilakukan aparat 

kepolisian tersebut, keluarga korban telah 

berupaya untuk menuntut keadilan. Bersama 

dengan LBH Palembang, keluarga korban 

melaporkan kejadian tersebut kepada Propam 

Polda Sumsel. Namun,laporan yang disampaikan 

ditanggapi  dengan SP2HP yang isinya tidak 

ditemukan bukti.  

Kemudian 2 orang warga Desa Tangga Rasa 

Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat 

Lawang juga mengalami penembakan aparat 

kepolisian yang dilakukan saat penangkapan 

terhadap 2 orang warga tersebut. Masih dalam alur 

peristiwa yang sama, paling tidak ada 14 orang 

warga desa menjadi korban kebrutalan aparat 

kepolisian dalam bentrok masa dengan aparat 

Kepolisian Resort Empat Lawang di depan RSUD 

Tebing Tinggi pada tanggal 31 Juli 2019.  Menurut 

warga, sekelompok masa dari Desa Tangga Rasa 

datang ke RSUD Tebing Tinggi bertujuan untuk 

membesuk warga desa yang mengalami luka 

tembak yang dirawat ke rumah sakit tersebut. 

Namun versi polisi mereka datang untuk 

menyerang aparat kepolisian sehingga  terjadilah 

bentrokan. Para korban bentrok ini ditangkap dan 

dijadikan tersangka sebagai penyebab kerusuhan. 

 

  

HAM  
Di Sumatera Selatan Tahun 2019 

Warga Desa Tangga Rasa  Kab. Empat Lawang  yang 

menjadi korban kekerasan aparat kepolisian dalam bentrok 

di depann RSUD Tebing Tinggi 31 Juli 2019. (sumber foto : 

kabardaerah.com, 1 Agustus 2019) 

Warga Desa Tangga Rasa  Kab. Empat Lawang  yang 

menjadi korban kekeran aparat kepolisian dalam bentrok di 

depann RSUD Tebing Tinggi 31 Juli 2019. Yang kemudian 

ditangkap dan ditetapkan tersangka penyebab  bentrok 

(sumber foto : jurnalsumatera .com, 1 Agustus 2019 
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Pada peristiwa lain, tindakan kekerasan oleh 

aparat kepolisian juga dialami oleh beberapa 

mahasiswa di Kota Palembang. pada bentrok 

pembubaran masa saat menggelar aksi unjuk 

rasa menolak RUU KPK, RKUHP, RUU 

Minerba, dan RUU Pertanahan pada tanggal 24 

September 2019 di depan gedung DPRD 

Provinsi Sumatera Selatan. Sebanyak ±16 

orang mahasiswa mengalami luka-luka dan 

dirawat di rumah sakit yang diantaranya akibat 

terkena pukulan aparat kepolisian  

Tindakan menghalangi aksi menyampaikan 

pendapat juga dilakukan pasca aksi unjuk rasa, 

2 mahasiswa UNSRI mengalami intimidasi dan 

pengancaman yang diduga dilakukan oleh 

aparat kepolisian karena menanggapi postingan 

di media sosial terkait dengan unjuk rasa yang 

dilakukan mahasiswa tanggal 24 September 

2019 di depan Gedung DPRD Sumsel. 

 Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh 

aparat kepolisian, seakan dibenarkan dengan 

alasan menjalankan aturan atau prosedur tetap 

internal di instansi kepolisian. Pada hal dibalik 

itu ada hak-hak warga negara yang dilanggar, 

yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa 

dan hak untuk menyampaikan pendapat di 

muka umum (Hak Sipil Politik).  

Tindakan pembenaran atas tindakan kekerasan 

oleh aparat kepolisian ini juga ditunjukan 

dengan tidak adanya tindak lanjut atau respon 

positif terhadap laporan yang disampaikan oleh 

masyarakat (korban). Bahkan terdapat satu 

kasus penembakan yang dilakukan aparat 

kepolisian dan telah menyebabkan korban 

menninggal dunia,  dinyatakan tidak terbukti 

dan akan dihentikan proses penyidikannya. 

Bentrok masa antara mahasiswa (BEM se Sumsel) dengan aparat kepolisian saat 
pembubaran aksi unjuk rasa menolak  RUU KPK,  RKUHP, RUU Minerba, dan RUU 
Pertanahan pada tanggal 24 September 2019  di depan DPRD Provinsi Sumatera 
Selatan (Sumber foto : CNNindonesia.com 24 September 2019). 
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Untuk Kepentingan Industri & Akumulasi Modal 

 
Dalam prakteknya, kebijakan pemanfaatan dan 

pengelolaan kawasan hutan selama ini di 

Provinsi Sumatera Selatan, telah menimbulkan 

persoalan atau permasalahan. Dari kegiatan 

advokasi yang dilaksanakan LBH Palembang, 

ditemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan 

oleh perusahaan selaku pemegang izin seperti 

kebakaran hutan di lahan konsesi, penelantaran 

areal izin, terdapat areal perkebunan sawit 

dalam areal izin, dan pengrusakan lingkungan. 

Permasalahan lain yang timbul dalam 

pelaksanaan perizinan pemanfaatan kawasan 

hutan di Sumatera Selatan adalah terjadinya 

tumpang tindih areal konsesi perusahaan 

dengan lahan kelola masyarakat sehingga 

menyebabkan terjadinya konflik kepemilikan 

lahan antara masyarakat dengan perusahaan. 

Sebagai contoh kasus adalah konflik lahan 

antara masyarakat Marga Bayat (dulunya Suku 

Kubu) Kabupaten Musi Banyuasin dengan PT. 

Bumi Persada Permai (BPP).   

Akar msalah konflik ini adalah karena tidak 

diakuinya keberadaan lahan kelola atau tanah 

ulayat Marga Bayat oleh negara. Lahan yang 

sudah lama dikelola dan dijadikan tempat 

bermukim oleh Marga Bayat, dijadikan bagian 

dari kawasan hutan produksi (HP) di wilayah 

Kabupaten Musi Banyuasin dan pada tahun 

2004 Menteri Kehutanan menerbitkan IUPHHK-

HTI untuk pengelolaan HP tersebut kepada PT. 

BPP. 

Dengan berdasarkan izin pemanfaatan dan 

pengelolaan dari Menteri Kehutanan, pada 

tahun 2008 PT. BPP melakukan penggusuran 

paksa tanah ulayat dan pemukiman Marga 

Bayat dengan luas lahan seluruhnya ± 6.055 Ha 

untuk dijadikan areal usaha perkebunan HTI 

perusahaan.  

 

 Karena merasa tidak berdaya untuk melawan 

kekuatan perusahaan, sebagian besar Marga 

Bayat meninggalkan pemukiman dan tanah / 

lahan yang telah tergusur. Mereka menjadi 

termarginalkan dan dipaksa meninggalkan 

sumber penghidupannya untuk kepentingan 

industri (HTI) dan akumulasi modal. 

Pasca penggusuran, Marga Bayat terus 

melakukan perjuangan untuk mendapatkan 

kembali tanah ulayatnya yang diklaim sebagai 

bagian areal izin perusahaan. Mulai dari 

penyampaian pengaduan ke pejabat atau 

instansi pemerintah yang terkait, aksi masa, 

sampai dengan perundingan-perundingan. 

Pada awal tahun 2019, dengan berdasarkan 

pengaduan dan tuntutan Marga Bayat, 

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, 

menyelenggarakan Rapat Fasilitasi dengan 

mengundang para pihak yang berkonflik dan 

intansi pemerintah daerah yang terkait yang 

bertujuan untuk penyelesaian konflik lahan 

antara Marga Bayat dengan PT. BPP.  Marga 

Bayat bersama dengan LBH Palembang, 

melalui rapat ini terus berjuang untuk 

pengembalian tanah ulayat Marga Bayat yang 

telah dirampas PT. BPP untuk areal 

perkebunan hutan tanaman industri. Namun 

tuntutan masyarakat tersebut dijawab dengan 

tawaran ganti rugi tanam tumbuh oleh PT. 

BPP dan Pemerintah Kabupaten Musi 

Banyuasin mendukung tawaran tersebut. 

Seperti pada perundingan-perundingan 

lainnya, pemerintah selalu mengambil posisi 

penengah dengan dasar penyelesaian melalui 

kesepakatan, bukan keadilan. Dengan kata 

lain tetap mengarahkan tanah tetap dikuasai 

perusahaan, bukan pengembalian atau 

perlindungan hak warga atas tanah. 
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Dalam upaya pencegahan perusakan hutan, 

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 

(UU 18/2013) memberi ruang kepada 

masyarakat  maupun badan hukum. Namun 

sayang UU No.18 Tahun 2013 ini tidak 

mengatur bagaimana mendorong masyarakat 

untuk memiliki akses legal atas lahan yang telah 

lama mereka kuasai  dan memanfaatkannya.  

Masyarakat yang belum memiliki izin, apabila 

memanfaatkan hasil hutan, menggunakan 

kawasan hutan untuk berkebun, menjual hasil 

hutan dan sebagainya, maka pilihan penyelesa-

ian dalam UU No. 18 Tahun 2013 yaitu 

mempidanakan mereka.  

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah 

untuk penyelesaian permasalahan kehutanan 

melalui jalur non litigasi adalah menerbitkan  

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 

(Pepres 88/2017) tentang Penyelesaian 

Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. 

Terlepas dari masih belum sempurnanya 

Pepres ini, namun  paling tidak kebijakan ini 

telah memberikan acuan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang ada. 

Dalam Perpres 88/2017, salah satu cara untuk 

menyelesaikan permasalahan penguasaan 

tanah di dalam kawasan hutan adalah melalui 

skema perhutanan sosial. Berdasarkan 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor: P.83/ Menlhk/Setjen/Kum.1/ 

10/2016 tentang Perhutanan Sosial. terdapat 5 

skema perhutanan sosial yaitu Hutan 

Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), 

Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan 

Kehutanan, dan Hutan Adat (HA). Melalui 

skema perhutanan sosial ini dimungkinkan 

masyarakat yang selama ini memanfaatkan 

hutan secara tidak berdasarkan hukum atau 

perizinan yang sah, dapat mengajukan legalitas 

pemanfaatan melalui lima skema perhutanan 

sosial. Sebagaimana diatur dalam Permen 

P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016. 

Selain perhutanan sosiall, Pepres No. 88 Tahun 

2017 juga memberikan alternatif atau pilihan 

lain   untuk   penyelesaian  penguasaan  lahan - 

 dalam kawasan hutan dengan menggunakan 

skema Reforma Agraria., yaitu dengan 

melakukan penataan kembali atau penataan 

ulang susunan kepemilikan,  penguasaan,  

dan  penggunaan sumber-sumber agraria 

(terutama tanah), untuk kepentingan rakyat 

kecil (petani, buruh tani, dan lain-lainnya) 

secara menyeluruh dan komprehensif. 

Berdasarkan uraian diatas, penyelesaian 

permasalahan penguasaan tanah dalam 

kawasan hutan secara ilegal,  tidak hanya 

menggunakan mekanisme melalui litigasi/ 

pengadilan saja. Namun dapat juga 

menggunakan kebijakan non litigasi/luar 

pengadilan yang mendukung terciptanya 

keadilan ekonomi dan keadilan ekologi bagi 

seluruh rakyat . 

Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan 

penyelesaian konflik tenurial tersebut seperti-

nya tidak berlaku untuk penyelesaian konflik 

tanah rakyat dengan pemegang izin. Bukti 

kepemilikan atau penguasaan tanah selalu 

dijadikan dasar utama dalam penyelesaian 

konflik, sehingga penyelesaianya selalu 

mengedepankan ganti rugi bukan pelepasan.  

Kebijakan perhutanan sosial membatasi 

terhadap lahan yanng berkonflik, karena 

dinilai lahan tersebut telah dibebani izin. 

Dengan alasan tersebut, banyak izin 

perhutanan sosial yang diajukan masyarakat 

atau desa ditolak pemerintah. Perhutanann 

sosial tidak ubahnya sebagai upaya untuk 

pengakuan  legalitas kawasan hutan dari 

masyarakat atau sebagai upaya untuk 

pengambilalihan tanah ulayat dan lahan 

kelola masyarakat yang berada dalam 

kawasan hutan menjadi lahan negara. 

Sementara itu, program TORA yang  

dinyatakan sebagai wujud reforma agraria, 

pada prakteknya hanya bagi-bagi sertifikat 

untuk tanah milik masyarakat yang belum 

bersertifikat, bukan pemberian lahan kelolah 

bagi masyarakat. Dan di Sumatera Selatan 

pembagian sertifikat tersebut diperioritakan 

untuk kebun sawit milik masyarakat. 
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Sepanjang tahun 2019, LBH Palembang menerima 

permohonan Bantuan Hukum dari masyarakat sebanyak 

87 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 43 diantaranya 

adalah kasus perkawinan atau perceraian yang 

disampaikan oleh 41 orang pemohon perempuan dan 2 

orang pemohon laki-laki. 

Dibalik kasus perceraian yang disampaikan oleh kaum 

perempuan, sebagian besar berlatar belakang karena 

mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh 

suami korban seperti pemukulan, penganiayaan, 

penelantaran, penghinaan, dan tindakan kekerasan 

lainnya. Hal ini dapat dijadikan indikator bahwa sebanyak 

41 perempuan di Sumatera Selatan mengalami tindakan 

kekerasan yang dalam hal ini kekerasan dalam rumah 

tangga (KDRT). Tentunya jumlah ini hanya sebagian kecil, 

karena ada ribuan kasus perceraian yang terjadi di 

Sumatera Selatan dan dari observasi oleh PBH LBH 

Palembang sebagian besar berlatar belakang KDRT. 

Beberapa faktor penyebab terjadinya KDRT seperti faktor 

ekonomi atau kemiskinan, stres, tempramental, pergaulan 

atau kelakuan, dan lain-lain. Apapun alasan tersebut, 

KDRT adalah tindakan yang tidak dibenarkan dan 

termasuk tindak pidana dengan ancaman hukuman 

penjara dan denda (UU tentang Penghapusan KDRT). 

Hanya saja UU KDRT tersebut sampai dengan saat ini 

belum mencapai tujuan utamanya yaitu menghapuskan 

KDRT, karena pada faktanya banyak kaum perempuan 

memilih mengajukan gugatan cerai ke pengadilan dari 

pada memilih jalur litigasi, 

Yang menjadi catatan disini adalah banyak kaum 

perempuan sangat dekat dengan ancaman atau tindakan 

kekerasan, karena dari fakta yang didapat, kekerasan 

pada kaum perempuan banyak terjadi di lingkungan 

keluarga. Kondisi ini menunjukan bahwa masih rendahnya 

kesadaran serta masih berlakunya budata-budaya yang 

membenarkan tindakan kekerasan dalam rumah tanngga 

yang pada kenyataannya kaum perempuanlah yang 

selalu menjadi korban. 

Untuk itu perlu ada  strategi yang bertujuan memberikan 

perlindungan, penyadaran baik kaum permpuan maupun 

laki-laki bahkan perlu adanya kebijakan pemerintah 

dengan pendekatan non litigasi untuk pencegahan KDRT. 

Karna pendekatan litigasi  sebagaimana diatur dalam UU 

Penghapusan KDRT sampai sejauh ini tidak berjalan 

efektip untuk penghapusan KDRT tersebut.  
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PENEGAKAN HUKUM 
Terhadap Pelaku Pengrusak Lingkungan 

 
PT. Sari Persada Raya (SPR) merupakan 

perusahaan perkebunan swasta yang 

mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) 

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi 

Banyuasin Nomor  : 017/SK/IUP/DISBUN/2005 

Tanggal 11 Juli 2005 tentang Pemberian Izin 

Usaha Perkebunan PT. Sari Persada Raya.   

Areal IUP PT. SPR seluas 3.800 Ha dengan 

Pola Inti seluas 2.600 Ha dan Plasma seluas 

1.200 Ha. Secara administrasi areal IUP PT. 

SPR berlokasi di Desa Telang dan Desa 

Tampang Baru Kecamatan Bayung Lencir, 

Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera 

Selatan. 

Dalam pelaksanaan di lapangan, dari studi 

dokumen/perizinan dan investigasi lapangan 

oleh LBH Palembang dari tahun 2017-2018, 

ditemukan sebagian besar areal usaha 

perkebunan PT.  SPR  berada  dalam  kawasan  

 Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) 

dan sebagian lagi berada dalam kawasan 

Hutan Produksi Tetap (HP). 

Menurut data dari Kesatuan Pengelolaan Hutan 

(KPH) Wilayah Meranti Sumatera Selatan, 

areal perkebunan PT. SPR tumpang tindih 

dengan kawasan hutan, baik yang telah 

dibebani izin maupun yang belum dibebani izin.  

Berdasarkan data ini, dapat diduga PT. SPR 

telah menggunakan kawasan hutan untuk 

usaha perkebunan kelapa sawit sebelum ada 

pelepasan kawasan hutan dari pejabat yang 

berwenang. 

Selain merusak kawasan hutan, tindakan PT. 

SPR telah melakukan tindak pidana kehutanan. 

Sebagaimana Pasal 50 ayat (3) huruf a UU No. 

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan 

tegas menyatakan bahwa setiap orang dilarang 

mengerjakan dan  atau menggunakan dan atau  

Kondisi Sungai Berau yang rusak akibat 

adanya penanaman kelapa sawit oleh 

perusahaan di area sempadan sungai. 

Lokasi : Wilayah Desa Telang Kecamatan 

Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin 

Provinsi Sumatera Selatan. 

(Sumber foto : LBH Palembang, 26 

September 2018 
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menduduki kawasan hutan secara tidak sah. 

Bahkan UU Kehutanan memberikan ancaman 

bagi pelaku dengan pidana penjara paling lama 

10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 

Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

Namun pasal tersebut sepertinya tidak berlaku 

bagi PT. SPR, menurut Dinas Kehutanan 

Provinsi Sumatera Selatan pelanggaran 

tersebut dapat dimaklumi. PT. SPR hanya 

diwajibkan untuk mengajukan permohoan 

pelepasan kawasan hutan kepada Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalaui 

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 

Selain pelanggaran tersebut diatas, PT. SPR 

juga terbukti telah melakukan pelanggaran 

lingkungan. Dari verifikasi lapangan yang 

dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Musi Banyuasin bersama dengan 

PT. SPR, perwakilan masyarakat setempat dan 

LBH Palembang, ditemukan pelanggaran 

lingkungan yang dilakukan PT. SPR yaitu  

1. Melakukan penanaman dan pemanenan 

kelapa sawit pada areal sempadan Sungai 

Berau yang berlokasi  pada Divisi I Blok 

A10 dan A12 serta Divisi II Blok B33 areal 

perkebunan kelapa sawit PT. SPR; 

2. Tidak melakukan pengelolaan Limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah 

B3) dan tidak menyampaikan laporan 

kegiatan pengelolaan Limbah B3 ke Bupati 

Musi Banyuasin melalui Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, Dinas 

Lingkungan Hidup Provinsi Provinsi 

Sumatera Selatan, dan Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

3. Pada areal perkebunan tidak terdapat 

menara pemantau api serta tidak meleng-

kapi  sarana dan prasarana untuk 

penanggulangan kebakaran hutan/lahan. 

Atas temuan pelanggaran lingkungan dari 

verifikasi lapangan pada areal perkebunan PT. 

SPR sebagaimana tersebut di atas, Dinas 

Lingkungan Hidup hanya memberikan sanksi 

administratif  berupa teguran tertulis dan  hanya 

  mewajibkan kepada PT. SPR untuk memper-

baiki atau tidak lagi melakukan pelanggaran 

terhadap lingkungan yang telah dilakukan. 

Meskipun sanksi yang diberikan sangat ringan 

dan bersifat kompromi, namun PT. SPR tetap 

tidak melaksanakan kewajibannya. Dari joint 

monitoring Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Musi Banyuasin, perwakilan masyarakat sekitar 

dan LBH Palembang, ditemukan fakta 

lapangan PT. SPR tidak melaksanakan 

kewajiban atas sanksi administratif teguran 

tertulis dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Musi Banyuasin. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifikasi  lapangan pada areal IUP PT.SPR Kecamatan Bayung 
Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin oleh Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten Musi Banyuasin, bersama dengan PT. SPR, 
perwakilan masyarakat setempat dan LBH Palembang atas 
dugaan pengrusakan lingkungan dari kegiatan perkebunan PT. 
SPR. (Sumber foto : LBH Palembang, 18 September 2019 

 

Perkebunan kelapa sawit PT. SPR berada pada areal 
sempadan sungai Berau wilayah Desa Telang Kecamatan 
Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin. (Sumber foto : 
LBH Palembang 18 September 2018 
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 Dari kegiatan advokasi terhadap pelanggaran 

lingkungan sebagaimana diuraikan diatas, 

menggambarkan betapa lemahnya penegakan 

hukum terhadap pelanggaran lingkungan. 

Meskipun telah menyebabkan terjadinya 

kerusakan (deforestasi) kawasan hutan dan 

sungai, namun pemerinntah hanya mengambil 

langkah-langkah pemakluman dan kompromi. 

Dari studi yang dilaksanakan LBH Palembang, 

Beberapa instrumen kebijakan telah diterbitkan 

untuk penyelesaian permasalahan perkebunan 

sawit di dalam kawasan hutan seperti Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 

Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 104 

Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan 

Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, 

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 

tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah 

Dalam Kawasan Hutan, Namun meski 

demikian, dalam implementasinya kebijakan 

tersebut masih jauh dari harapan terhadap 

perbaikan tata kelola perkebunan sawit di 

Indonesia. 

Lemahnya penegakan hukum,  memberikan 

sumbangsi yang besar terjadinya kerusakan 

kawasan hutan dan lingkungan di Sumatera 

Selatan. Banyak kawasan hutan yang 

digunakan secara ilegal untuk perkebunan 

sawit, dibiarkan tanpa ada tinddakan tegas dari 

pejabat yang berwenang. Demikian halnya 

terhadap pelaku pengrusakan lingkungan, 

 
 
 
 

 
 

 

Perkebunan kelapa sawit PT. SPR 
berada pada areal sempadan 
sungai Selaro  wilayah Kecamatan 
Bayung Lencir Kabupaten Musi 
Banyuasin. (Sumber foto : LBH 
Palembang, 18 September 2018) 

Areal izin terlantar yang menyebabkan 

kerusakan kawasan hutan dan lingkungan 

di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin 

Provinsi Sumatera Selatan. (Sumber 

foto :LBH Palembang 29 Maret 2019 
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PELANTIKAN DIREKTUR LBH PALEMBANG 

Periode 2019 - 2021 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMEN PENTING 2019 

16 Desember 2019,LBH 

Palembang kembali mencatat 

momen penting khususnya bagi 

Kepengurusan Kantor LBH 

Palembang, yaitu Pelantikan 

Direktur LBH Palembang Periode 

2019 – 2021 Sdr. Taslim, SH.MH. 

oleh Ketua Pengurus Yayasan 

LBH Indonesia Sdri Asfinawati. 

Pelantikan ini sekaligus juga 

menandakan pergantian 

kepengurusan LBH Palembang  

periode sebelumnya yang dipimpin 

oleh Aprili Firdaus Sakamta, 

SH.MH. 

 

 

 

Asfinawati Ketua Pengurus YLBHI 
melantik Direktur LBH Palembang 
Periode 2019-2021  
Sdr. Taslim, SH.MH. tanggal 16 
Desember 2019. (Sumber foto : LBH 
Palembang, 16 Desember 2019) 

Beberapa agenda penting lainnya pada 

acara pelantikan ini adalah serah terima 

jabatan Direktur LBH Palembang Periode 

2017-2019 Sdr. Aprili Firdaus Sakamta, 

SH.MH kepada  Sdr. Taslim, SH.MH sebagai 

Direktur LBH Palembang Periode 2019-2021 

yang dilanjutkan dengan acara penyampaian 

Catatan Akhir Tahun LBH Palembang Tahun 

2019 dan Diskusi Publik dengan narasumber 

Asfinawati (Ketua Pengurus YLBHI, Taslim, 

SH.MH (Direktur LBH Palembang) 

Apriansyah, SH (Ka. Div. Hak Sipol) dan 

Desma Dasari, SH.MH (Ka. Div. Hak 

Ekosob) . 

 

Para narasumber pada acara Diskusi Publik yang 

diselenggarakan pada acara Pelantikan Direktur 

LBH Palembang Periode 2019-2021 (Sumber 

foto : LBH Palembang, 16 Desember 2019 
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LEMBAGA BANTUAN HUKUM PALEMBANG 

Jl. HBR Motik No. 12A Rt. 29 Rw. 09  
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