LATAR BELAKANG
Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan tahun 2017 Provinsi
Sumatera Selatan memiliki lahan gambut seluas 1,262,385 hektar, atau sekitar 13.7% dari luas
wilayah provinsinya Selama periode 1990-2015, luas hutan alam pada lahan gambut yang telah
terdegradasi (menjadi areal non hutan alam) mencapai luas 654,483 ha atau telah berkurang 94%
dari sisa hutan alam di gambut pada tahun 1990 Menurut wilayah administrasi kabupaten, degradasi
lahan gambut yang terluas terjadi di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (47% dari total diatas).
Degredasi hutan alam pada lahan gambut Kabupaten Ogan Komering Ilir diakibatkan tata kelola dan
tata izin yang menjadikan area gambut menjadi areal HTI dan perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut
tidak hanya menimbulkan kerusakan, tapi juga menimbulkan konflik antara masyarakat desa gambut
dengan perusahaan pemegang izin. Masyarakat desa gambut yang hidupnya tergantung dari
ekosistem gambut, menjadi terpinggir-kan, terintimidasi, dan tak jarang menjadi korban kriminalisasi.
Kondisi ketidak adilan ini salah satunya disebabkan oleh minimnya pengetahuan mereka tentang
hukum, peraturan perundang-undangan dan kebijakan tentang pengelolaan gambut yang sebenarnya
untuk memberikan perlindungan atas hak-hak mereka.
Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu langkah yang telah diambil Epistema Institute adalah
dengan memberikan pelatihan paralegal dan pelatihan mediasi bagi masyarakat desa gambut yang
gunanya untuk membekali mereka dengan pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan dan
kesadaran akan hak-hak mereka dalam pengelolaan gambut. Untuk melihat keberhasilan dari
pelatihan tersebut, ada beberapa hal yang harus dilakukan, Pertama, melakukan pendampingan
terhadap paralegal yang sedang menangani kasus di desanya; Kedua, melakukan penelitian
monitoring dan evaluasi pasca pelatihan paralegal tersebut.
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, LBH Palembang telah melakukan kunjungan lapangan
pada 4 (empat) desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang bertujuan untuk melakukan
monitoring dan evaluasi (Monev) perkembangan paralegal pasca mengikuti pelatihan paralegal
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TUJUAN KEGIATAN
Tujuan dari dilaksanakan kunjungan lapangan ini adalah untuk melihat sejauh mana keberhasilan
paralegal yang sedang menangani kasus atau pendampingan masyarakat di desanya serta
pengumpulan data perkembangan paralegal yang akan digunakan sebagai bahan monitoring dan
evaluasi pasca mengikuti pelatihan paralegal.
Bagi LBH Palembang, kunjungan lapangan ini sekaligus untuk melakukan diskusi baik dengan
paralegal maupun masyarakat setempat, guna untuk membangun pola relasi terkait dengan
pendampingan LBH Palembang terhadap paralegal dalam penanganan kasus.

WAKTU DAN LOKASI KEGIATAN
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di wilayah
Provinsi Sumatera Selatan ini dilaksanakan pada :


Tanggal 21 Juli 2019, bertempat di Desa Lebung
Itam Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten
Ogan Komering Ilir.



Tanggal 22 Juli 2019, bertempat di Desa Tulung
Seluang dan Desa Penanggoan Duren,
Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan
Komering Ilir.



Tanggal 31 Juli 2019, bertempat di Desa Jadi
Mulya Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan
Komering Ilir.
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METODE PENGUMPULAN DATA
Untuk mendapatkan informasi
dan data terkait dengan kasus
yang ditangani maupun
kegiatan yang telah dilakukan
paralegal di desanya, dilakukan
dengan cara :
1. Diskusi terfocus bersama
paralegal dan perwakilan
masyarakat yang terdiri dari
Pemerintah Desa setempat,
tokoh masyarakat,
kelompok perempuan, dan
penerima manfaat.
2. Wawancara mendalam
dengan paralegal, unsur
pemerintahan desa, tokoh
masyarakat, perwakilan
kelompok perempuan, dan
penerima manfaat.
Pertanyaan-pertanyaan
dalam wawancara telah
disusun sebelumnya dalam
kuisioner. Dalam hal ini
enumerator atau
pewawancara menayakan
langsung pertanyaan
kepada informan, kemudian
jawaban dari informan
tersebut dituliskan pada
kuisioner oleh enumerator.

ENUMERATOR
Untuk kegiatan Monev pada 4
(empat) desa di wilayah Provinsi
Sumatera Selatan, dilaksanakan
oleh 6 (enam) orang enumerator,
yaitu :
1. Aprili Firdaus Sakamta.
2. Tamsil.
3. Juardan Gultom.
4. Ade Satriansyah.
5. Fribertson Parulian Samosir
6. Roban.
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Data yang didapat dari hasil diskusi dan wawacara mendalam, selanjutnya diolah sehingga
menghasilkan informasi yang mungkin saja akan berguna sebagai bahan monitoring dan evaluasi
bagi perkembangan paralegal pasca mengikuti pelatihan. Dari pengolahan data yang dilakukan,
didapat informasi sebagai berikut:
KEBERADAAN PARALEGAL DI DESA
Hampir seluruh paralegal yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan mengikuti pelatihan yang
diselenggarakan oleh Epistema dipilih dan ditunjuk oleh masyarakat melalui musyawarah desa.
hanya satu desa yang warganya mengikuti pelatihan berdasarkan penunjukan kepala desa (Desa
Jadi Mulya).
Paralegal diketahui dan dikenal oleh warga desa dan keberadaan, tugas dan fungsinya telah
diperkenalkan oleh paralegal itu sendiri melalui pertemuan/musyawarah desa, obrolan sehari-hari,
atau melalui kegiatan seperti sosialisasi BRG. Selain itu, keberadaan, tugas dan fungsi paralega desa
juga diperkenalkan oleh Kepala Desa melalui musyawarah desa.
Meskipun sudah diperkenalkan, namun beberapa warga menyarankan agar dilakukan sosialisasi
lebih luas lagi, karena masih banyak warga desa yang belum memahami tentang tugas dan fungsi
paralegal di desa.

PENGERTIAN \\DAN TUGAS PARALEGA
Beberapa warga memberikan pengertian paralegal secara berbeda-beda. beberapa pengertian
tersebut menunjukan tugas dan fungsi paralegal sehingga sulit untuk membedakan antara arti dan
tugas dan fungsi paralegal
Beberapa pengertian dan tugas paralegal yang disampaikan informan :


Paralegal adalah orang yang menangani masalah hukum atau konflik masyarakat.



Paralegal adalah orang yang mendampingi masyarakat yang bermasalah dengan hukum.



Paralegal adalah orang yang pernah mengikuti pelatihan hukum yang bertugas membantu
masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum dan konflik lahan.



Paralegal adalah orang yang bukan petugas atau pengacara yang bertugas membantu
masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum.



Paralegal adalah warga desa yang yang dipilih untuk membantu masyarakat menangani masalah
hukum di desa.



Paralegal adalah orang yang memberikan pengetahuan dan pendampingan hukum terhadap
masyarakat.



Paralegal adalah pekerjaan yang membantu perjuangan dan melindungi masyarakat untuk
mendapatkan hak-haknya.

Dari pengertian paralegal diatas, secara umum warga sudah mengetahui tugas dari paralegal di desa.

PENDAMPINGAN HUKUM SEBELUM ADANYA PARALEGAL
Sebelum adanya paralegal desa, abila terjadi kriminalitas atau konflik SDA/non SDA, masyarakat
dibantu oleh pemerintah desa setempat, tokoh masyarakat, keluaraga dan sesama warga desa.
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YANG TELAH DILAKUKAN PARALEGAL
Apa yang ttelah dilakukan paralegal?,
jawaban dari pertanyaan ini menjadi
informasi atau data yang penting dalam
melakukan monitoring dan evaluasi
paralegal pasca mengikuti pelatihan. Karena
ini dapat dijadikan tolak ukur dari
perkembangan paralegal tersebut.
Dari wawancara yang dilakukan, beberapa
kegiatan yang telah dilakukan paralegal
yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya,
yaitu :


Melakukan upaya penyelesaian sengketa lahan atara masyarakat dengan PT. Bumi Mekar Hijau
(BMH) seperti pengumpulan data, dan membuat konsep surat pengeduan kepada pemerintah
(instansi terkait).



Memberikan pengarahan dan pemahaman tentang hak-hak masyarakat.



Melakukan pendidikan hukum bagi masyarakat (Desa Lebung Itam dan Penanggoan Duren)



Melakukan sosialisasi tentang keberadaan , tugas dan fungsi paralegal di desa.

Dari 4 (empat) desa yang diwawancarai, ada 2 (dua) desa yang belum melakukan pendampingan
terhadap warga desa, yaitu Desa Penanggoan Duren dan Jadi Mulya. Hal ini dikarenakan belum ada
warga desa yang meminta bantuan jasa dari paralegal. Apabila dihubungkan dengan informasi
sebelumnya, pada dua desa tersebut memang belum ada warga desa atau masyarakat yang
mengalami masalah hukum baik dalam hal kriminalitas maupun yang berkaitan dengan konflik
SDA/Non SDA.
Untuk konflik lahan, ada dua desa yaitu Desa Tulung Seluang dan Lebung Itam tengah berkonflik
dengan PT. Bumi Mekar Hijau (BMH). Untuk upaya penyelesaian konflik tersebut, masyarakat
menggunakan jasa paralegal.
Dari dikusi didapat informasi bahwa ada paralegal yang telah memberikan bantuan hukum berupa
konsultasi dengan warga desa mengenai waris, pencurian, larangan membakar lahan, pidana pada
anak, dan konservasi SDA.
Untuk sengketa lahan yang terjadi, bentuk bantuan hukum yang diberikan paralegal baru sebatas
pengumpilan data, baik data desa maupun data perusahaan, membangun dukungan dari pihak lain
seperti konsultasi kasus dengan LBH Palembang.
Proses utuk pemberian bantuan hukum ini, Paralegal melakukan pertemuan dengan warga desa dan
memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan pendapat tentang langkah-langkah
yang akan diambil.
Salah satu kendala yang dihapati paralegal dalam upaya penyelesaian sengketa lahan adalah
kuranya informasi data-data yang dibutuhkan.
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