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LAPORAN TAHUNAN AKUNTABILITAS  

LBH PALEMBANG TAHUN 2005 
 

 

1. Pengaduan Masyarakat 

1.1 Jumlah pengaduan 

 Pada tahun 2005 ini LBH Palembang secara keseluruhan menerima pengaduan atau 

laporan masyarakat sebanyak 134 kasus meningkat dari 91 kasus pada tahun 2004 atau 

terjadi kenaikan sebesar 39,13 persen. Pengaduan masyarakat yang masuk ke LBH tersebut 

sebagian besar, yakni 92,5 persen, menggunakan media tatap muka di mana pelapor datang 

langsung ke kantor LBH. 

 

Tabel 1 

Jumlah Pengaduan/Laporan yang Diterima LBH Palembang  

Berdasarkan Media yang Digunakan Tahun 2004 – 2005 

No Media yang Digunakan 
Jumlah Pengaduan Persentase 

2004 2005 2004 2005 

1. Telepon 14 5 15,38  3,75 

2. Surat 5 5 5,49  3,75 

3. Tatap Muka 72 124 79,12  92,5  

4. E-Mail - - - - 

T o t a l 91 134 100   100  

Sumber : Bagian Indok LBH Palembang, 2005 

 

 Di samping melalui tatap muka, LBH juga menerima pengaduan melalui telepon di 

mana pada umumnya pengaduan lewat telepon tersebut bersifat konsultatif. Kemudian 

pengaduan lewat surat pada tahun 2005 sama dengan tahun 2004 yaitu berjumlah 5 kasus 

meliputi kasus lingkungan, pertanahan, dan administrasi negara. Untuk pengaduan melalui 

media surat ini maka LBH setelah mempelajari berkas pengaduan dimaksud, selanjutnya 

mengirimkan surat permintaan klarifikasi dan sekaligus rekomendasi kepada pihak terlapor 

mengenai penyelesaian kasus tersebut. 

 Selanjutnya berdasarkan substansi kasus pada tahun 2005 relatif tidak mengalami 

pergeseran berarti dibanding tahun 2004. Kasus yang mendominasi adalah kasus 

perburuhan yang mengalami peningkatan dari 31 kasus pada tahun 2004 menjadi 43 kasus 

pada tahun 2005 atau meningkat sebesar 38 persen. Kemudian disusul oleh kasus pidana 

umum yang mengalami peningkatan dari 16 kasus pada tahun 2004 menjadi 37 kasus pada 

tahun 2005 atau meningkat lebih dari 100 persen. Peningkatan yang signifikan dari jumlah 

pengaduan ke LBH menunjukkan adanya perimbangan dalam bantuan hukum baik yang 

struktural maupun konvensional dan juga baik yang litigasi maupun non litigasi. Rincian 

lengkap mengenai substansi kasus yang ditangani oleh LBH Palembang pada tahun 2005 

disajikan pada tabel 2 berikut ini. 
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Tabel 2 

Jumlah Pengaduan/Laporan yang Diterima LBH Berdasarkan Substansi Kasus  

Tahun 2004 – 2005 

No Substansi Kasus 
Jumlah Persentase 

2004 2005 2004 2005 

1. Perburuhan 31 43 34,06  32,2 

2. Pertanahan 8 16      8,79   11,9 

3. Miskin Kota 2 -    2,19  - 

4. SDA dan Lingkungan Hidup 1 3 1,098  2,2 

5. HAM (Hak Sipil Politik) 1 4 1,098 2,9 

6. HAM (Hak Ekosob) - 2 - 1,4 

7. Pidana Umum 16 37 17,58  27,7 

8. Pidana Khusus - 5 - 3,7 

9. Implementasi KUHAP - 3 - 2,2 

10. Tata Usaha Negara 2 5  2,19   3,7 

11. Perdata  12 15 13,18 11,3 

12. Lainnya 3 1  3,29  0,8 

T o t a l 91 134  100   100 

Sumber : Bagian Indok LBH Palembang, 2005 

 

 Perkembangan pengaduan masyarakat ke LBH Palembang terbagi dalam kategori 

yang bersifat struktural dan litigatif. Untuk kategori struktural masih didominasi 

permasalahan utama yang meliputi perburuhan, pertanahan, HAM, dan lingkungan hidup. 

Pada tahun 2005 ini pengaduan yang masuk ke LBH untuk permasalahan struktural utama 

itu secara kuantitas mengalami peningkatan. Hal demikian secara kualitatif 

mengindikasikan apa yang kami sinyalir dalam Laporan Tahunan Akuntabilitas 2004 

tentang kebijaksanaan negara yang belum pro poor (penduduk miskin) dan 

mengarusutamakan HAM masih terjadi ditahun 2005 ini. 

 Untuk kategori litigatif secara kuantitas perbandingannya dengan kategori 

struktural tidak jauh berbeda. Kasus-kasus pidana umum, pidana khusus, perdata, dan TUN 

jumlahnya pada tahun 2005 dibanding tahun 2004 mengalami peningkatan. Penanganan 

kasus litigatif ini dilakukan dengan tetap memakai kriteria sistemik walaupun terkadang 

bantuan hukum konvensional juga ditangani terutama bagi masyarakat yang memang tidak 

mampu dan buta hukum. LBH mengupayakan secara optimal kasus tersebut mendapat 

penanganan yang cukup memadai dari Divisi Litigasi. Bidang tugas Divisi Litigasi ini 

ditegaskan keberadaannya sejak tahun 2004 terutama untuk mengantisipasi meningkatnya 

pengaduan atau laporan masyarakat seiring dengan semakin kompleknya dinamika dalam 

masyarakat akibat proses pembangunan yang aspek penanganannya masuk dalam lingkup 

litigasi.  

  

1.2. Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyrakat 

Pengaduan atau laporan masyarakat yang disampaikan ke LBH Palembang 

merupakan bentuk kepercayaan dan sekaligus ekspektasi publik terhadap kinerja LBH. 

Selain itu dengan adanya pengaduan masyarakat yang meminta bantuan hukum berarti 

masyarakat merasakan manfaat dari program-program yang dijalankan oleh LBH. Oleh 

karena itu dalam kerangka pelayanan publik, maka dalam setiap penanganan kasus, LBH 

memberikan tiga jenis pelayanan, yaitu konsultasi, advokasi, dan pendampingan di 
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lembaga peradilan. Keadaan tiga jenis pelayanan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini. 

 

Tabel 3 

Jumlah Pengaduan/Laporan yang Diterima LBH Palembang Berdasarkan Pelayanan yang 

Diberikan Tahun 2004 – 2005 

No Media yang Digunakan 
Jumlah Pengaduan Persentase 

2004 2005 2004 2005 

1. Konsultasi dan Memberikan Advise 52 43 57,2 32,1 

2. Melakukan Advokasi (mengirim 

surat, somasi, mediasi, negosiasi, 

siaran pers, pendampingan aksi) 

30 77 32,9 57,5 

3. Mendampingi di Lembaga Peradilan 9 14 9,9 10,4 

T o t a l 91 134 100 100 

Sumber : Divisi Litigasi LBH Palembang, 2005 

 

 Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 134 pengaduan yang diterima LBH, sebanyak 

77 kasus atau 57,5 persen pelayanan yang diberikan adalah melakukan advokasi. 

Dibanding tahun 2004 di mana pelayanan yang diberikan sebagian besar bersifat 

konsultatif, maka peningkatan jumlah kasus yang diadvokasi menunjukkan lingkup 

permasalahan struktural dan sistemik dari suatu kasus semakin rumit dan melibatkan aktor 

yang kuat secara ekonomi politik. Sebagian besar kasus yang diadvokasi adalah kasus 

perburuhan dan kasus berdimensi struktural lainnya di mana pada tahun 2005 banyak 

kebijaksanaan negara merugikan masyarakat marjinal, misalnya kenaikan BBM dan 

terbitnya Perpres 36 tentang pengadan tanah bagi kepentingan umum yang dinilai 

melanggar HAM. 

 Dari tabel juga terlihat bahwa pelayanan dalam bentuk mendampingi di Lembaga 

Peradilan menempati porsi terkecil yakni 10,4 persen, walaupun secara kuantitas 

mengalami peningkatan dari 9 kasus pada tahun 2004 menjadi 14 kasus pada tahun 2005. 

Hal demikian bukan berarti kami tidak memberikan pelayanan yang optimal kepada 

publik, namun kami lebih menekankan untuk memberikan pendidikan hukum yang 

komprehensif kepada masyarakat. Akan tetapi jika suatu kasus setelah diadvokasi mau 

tidak mau harus menempuh jalur pengadilan LBH tetap melakukan pendampingan Pada 

sisi lain, jika suatu kasus sampai di pengadilan biasanya membutuhkan waktu dan energi 

yang tidak sedikit. Apalagi bahwa fakta lembaga peradilan yang korup juga membuat 

pilihan maju ke pengadilan sebagai pilihan akhir. 

 Salah satu indikator untuk menilai kinerja pelayanan kepada masyarakat adalah 

status penanganan kasus. Status ini dibatasi hanya mencakup kasus yang diadvokasi dan 

pendampingan di peradilan. Sedangkan kasus yang penanganannya hanya bersifat 

konsultatif dikecualikan karena hanya konsultasi saja. Kemudian status penyelesaian kasus 

ini juga dibagi dalam dua aspek yaitu kasus diluar perburuhan dan kasus perburuhan.  

Dalam hal ini terdapat tiga kategori status penanganan kasus, yaitu : selesai, sedang 

dalam proses, dan tidak selesai. Kasus yang berstatus selesai berarti sesuai dengan harapan 

pelapor, seperti : pengurangan hukuman, penangguhan penahanan, proses hukum yang 

adil, ganti rugi atau kompensasi, tuntutan dipenuhi, dan keluhan ditanggapi pihak terkait. 

Kemudian kasus yang berstatus sedang dalam proses berarti kasus tersebut masih 

berlangsung proses penanganannya, seperti : belum memiliki kekuatan hukum tetap, proses 
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jawab menjawab, negosiasi, dan sebagainya. Dan kasus yang tidak selesai dapat berarti 

hasilnya tidak sesuai dengan harapan dan dapat juga karena pelapor tidak lagi mengurus 

kasusnya bersama LBH. 

Tabel 4 

Jumlah Pengaduan/Laporan Masyarakat Non Konsultasi di Luar kasus Perburuhan 

Berdasarkan Status Penanganan Tahun 2005 

No Status Penanganan Jumlah  Persentase 

1. Selesai 13 27,1 

2.  Dalam Proses 29 60,4 

3. Tidak Selesai 6 12,5 

T o t a l 48 100 

Sumber : Divisi Litigasi LBH Palembang, 2005 

 

 

1.3. Karakteristik Masyarakat 

 Masyarakat yang mengadu atau melapor ke LBH baik yang sifatnya konsultatif 

maupun non konsultatif adalah beragam. Dalam hal pemberian bantuan hukum, walaupun 

fokus kami adalah penduduk miskin yang buta hukum, Namun LBH tidak membedakan 

masyarakat yang mengadu/melapor dari status, latar belakang, keadaan ekonomi, 

keyakinan, dan ideologi. LBH Palembang berprinsip bahwa ”Setiap masyarakat yang 

memiliki kepentingan hukum berhak menyampaikan pengaduan kepada LBH Palembang 

sepanjang mengenai tindakan pelayanan atau penyimpangan hukum yang mengakibatkan 

terganggunya rasa keadilan umum yang diterima masyarakat”. Tabel berikut menyajikan 

karakteristik masyarakat yang menyampaikan pengaduan ke LBH Palembang. 

 

Tabel 5 

Jumlah Pengadu/Pelapor ke LBH Palembang Berdasarkan Jenis Kelamin  

dan Lokasi Domisili di Luar Kasus Perburuhan Tahun 2005 

No Kategori Jumlah Persentase 

1. Jenis Kelamin  

 Perempuan 20 21,8 

 Laki-Laki 71 78,2 

 Total 91 100 

2. Lokasi Domisili  

 Desa 38 41,8 

 Kota 53 58,2 

 Total 91 100 

Sumber : Bagian Litbang LBH Palembang, 2005 

 

 Dari tabel di atas berdasarkan aspek gender memang terlihat keterlibatan 

perempuan untuk mendapatkan pelayanan hukum dari LBH masih relatif sedikit yakni 

hanya 21,8 persen sedang kaum laki-laki mencapai 78,2 persen. Rendahnya partisipasi 

perempuan ini disebabkan banyak faktor seperti budaya patriaki, rendah diri, 

ketidaktahuan, dan sebagainya.  

 Berdasarkan lokasi domisili ternyata sebagaian besar yang mendapat pelayanan 

hukum dari LBH bertempat tinggal di wilayah perkotaan yakni sebesar 58,2 persen. 

Sementara yang bertempat tinggal di pedesaan mencapai 41,8 persen. Kecenderungan 
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demikian dipengaruhi oleh faktor jarak atau lokasi, kompleksitas permasalahan hukum, 

biaya, dan sebagainya. 

 Selanjutnya dalam aspek pekerjaan masyarakat yang melapor atau mengadu ke 

LBH terdapat hal yang menarik. Ternyata masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum 

tidak hanya didominasi masyarakat miskin yang bekerja sebagai petani, pedagang kecil, 

wiraswasta kecil-kecilan, supir, dan buruh, namun juga masyarakat yang bekerja sebagai 

PNS, pengusaha, dosen, dan bahkan anggota parlemen. Kecenderungan masyarakat 

golongan menengah ini menunjukkan bahwa bantuan hukum telah menjadi suatu 

kebutuhan sekunder masyarakat . LBH memaklumi kecenderungan ini dikarenakan motif 

mereka pada umumnya dilatarbelakangi untuk berjaringan, meminta dukungan, dan 

pertimbangan biaya yang tinggi jika mereka meminta bantuan kantor pengacara lain. 

 

Tabel 6 

Jumlah Pengadu/Pelapor ke LBH Palembang Berdasarkan Pekerjaan di Luar Kasus 

Perburuhan Tahun 2005 

No Jenis Pekerjaan Jumlah 

1. PNS Instansi Teknis 6 

2. Petani 21 

3 Kades 1 

4. LSM 6 

5. Buruh 9 

6. Pedagang 4 

7. Wiraswasta 16 

8. Anggota Parlemen  1 

9. Pengusaha  2 

10. Dosen PNS 1 

11. Dosen Swasta 1 

12. Mahasiswa/Pelajar 8 

12. Guru PNS 3 

13. Notaris 1 

14. Supir 2 

15. Ibu Rumah Tangga 2 

16.   Pensiunan 1 

17. Pegawai Swasta 1 

18. Lainnya (Tidak atau Belum Bekerja) 5 

T o t a l 91 

Sumber : Bagian Litbang LBH Palembang, 2005 

 

 

2. Kasus Struktural dan Sistemik 

 LBH Palembang memiliki cara untuk melakukan analisis terhadap laporan 

masyarakat atau permasalahan yang berkembang di masyarakat dengan menggunakan 

pendekatan sistem. Pendekatan sistemik merupakan salah satu strategi yang diterapkan 

LBH dalam melakukan kerja bantuan hukum, khususnya untuk permasalahan-

permasalahan struktural yang hanya dapat dilakukan dengan cara melakukan perubahan 

sistem. 
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 Pada saat menganalisis suatu pengaduan, aktivis LBH akan selalu memberi 

perhatian terhadap aspek-aspek sistemik dari substansi kasus yang menjadi keluhan 

masyarakat. Apakah kasus-kasus tersebut berdiri sendiri atau merupakan akibat dari suatu 

kebijaksanaan negara yang implementasinya menjadi tidak tepat dan merugikan rakyat. 

Atau juga kebijaksanaan itu memang sejak awal tidak mengakomodir kepentingan rakyat 

melainkan kepentingan kelompok elit yang menguasai akses ekonomi politik. 

   

2.1 Kasus Perburuhan 

 Situasi perburuhan di Sumsel pada tahun 2005 ditandai dengan  ekses negatif dari 

ketatnya persaingan usaha para pebisnis dan regulasi pemerintah yang merugikan kaum 

buruh. Pembangunan hyper market raksasa milik asing yang beroperasi di Palembang 

menyebabkan keberadaan super market lokal terancam. Tak pelak kasus PHK di sektor ini 

mewarnai kasus buruh pada tahun 2005 ini. 

 Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM telah menyebabkan ongkos hidup 

kaum buruh menjadi tinggi sementara besaran upah belum mencukupi kebutuhan hidup 

minimum. Ancaman PHK terhadap buruh tampaknya bukan isapan jempol seiring dengan 

melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional dan regional. Perjuangan kaum buruh untuk 

mendapat haknya masih harus dihadapkan lagi pada birokrasi yang lebih pro pengusaha 

dan sikap aparat keamanan yang masih mencurigai gerakan buruh. 

    Kasus perburuhan di Sumsel ternyata meningkat signifikan dari 42 kasus pada 

tahun 2004 menjadi 59 kasus pada tahun 2005. Peningkatan tersebut mencerminkan bahwa 

posisi buruh yang lemah dapat dengan mudah menjadi alat kaum pemodal. Buruh dianggap 

sebagai alat produksi belaka bukannya faktor produksi yang mempengaruhi produktifitas. 

Kondisi buruh sebenarnya mencerminkan ketimpangan ekonomi dan sosial (kaya-miskin, 

desa-kota, pejabat-rakyat jelata) yang tinggi pada masyarakat Sumsel. 

 

Tabel 7 

Jumlah Kasus Perburuhan di Provinsi Sumsel Tahun 2004-2005 

No Kabupaten/Kota 
Ditangani LBH Diluar LBH Jumlah 

2004 2005 2004 2005 2004 2005 

1. Palembang 14 24 5 5 19 29 

2. Prabumulih 1 5 - 2 1 7 

3. Muara Enim 6 6 - 5 6 11 

4. OKI - - - - - - 

5. OI 2 1 1 - 3 1 

6. MUBA 3 3 1 1 4 4 

7. Banyuasin 2 1 1 - 3 1 

8. OKU Timur - 2 - - - 2 

9. OKU Selatan - - - - - - 

10. OKU Induk 1 - 1 - 2 - 

11. MURA - 1 1 2 1 3 

12. Lubuk Linggau 1 - - 1 1 1 

13. Lahat 1 - 1 - 2 - 

14. Pagaralam - - - - - - 

T o t a l 31 43 11 16 42 59 

Sumber : Divisi Perburuhan LBH Palembang, 2005 
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 Dari tabel menunjukkan bahwa kota Palembang menduduki peringkat pertama 

untuk jumlah kasus terbanyak yakni 29 kasus. Sebagian besar industri di Palembang adalah 

industri pengolahan SDA yang mengolah bahan baku dari wilayah hulu. Kabupaten Muara 

Enim ditambah dengan kota Prabumulih menempati posisi kedua dengan 18 kasus. Di 

kedua wilayah ini kasus perburuhan didominasi oleh kasus perburuhan sektor 

pertambangan karena wilayah ini merupakan pusat eksploitasi SDA di Sumsel selain 

Kabupaten MUBA. 

 

Tabel 8 

Jumlah Kasus Perburuhan Berdasarkan Klasifikasi Permasalahan  

di Propinsi Sumsel Tahun 2004-2005 

No Klasifikasi Permasalahan 
Jumlah Persentase 

2004 2005 2004 2005 

1. PHK 14 36 33,3 61,1 

2. Sistem Kontrak 3 10 7,1 16,9 

3. Pelanggaran Hak-Hak Normatif     

 1. THR 11 5 26,2 8,4 

 2. Lembur 2 3 4,8 5,1 

 3. Jamsostek 2 2 4,8 3,4 

 4. K3 1 - 2,4 - 

4. Tuntutan Perbaikan Kesejahteraan 6 1 14,2 1,7 

5. Intimidasi Terhadap Serikat Buruh 2 2 4,8 3,4 

6. Kriminalisasi 1 - 2,4 - 

T o t a l 42 59 100 100 

Sumber : Divisi Perburuhan LBH Palembang, 2005 

 

 Dari tabel menunjukkan permasalahan buruh yang dominan pada tahun 2005 

adalah PHK sebesar 61,1 persen. Diurutan kedua adalah menyangkut permasalahan sistem 

kontrak sebesar 16,9 persen. Permasalahan PHK dan sistem kontrak ini merupakan 

implikasi dari corak industri pada umumnya di Sumsel. Industri pengolahan migas dan 

kimia merupakan industri besar yang padat modal dengan isu utamanya soal hak-hak 

normatif. Pada umumnya buruh di sektor ini sedikit bergolak. 

 Industri pertambangan pada umumnya adalah kontraktor dari pemegang Kuasa 

Pertambangan. Dengan demikian masa kerja sangat tergantung dengan perjanjian kontrak 

antara kontraktor dengan pemegang KP, sehingga status buruh tidak permanen dan konflik 

buruh relatif tinggi. Isu utama buruh di sektor ini adalah PHK dan sistem kontrak. 

 Pada buruh di sektor industri jasa kondisi bisnis sangat tergantung dengan perilaku 

konsumen dan persaingan dari perusahaan sejenis yang lebih kuat. Kasus Dika dan Pojok 

Busana yang kalah bersaing dengan Carrefour merupakan contoh. Tapi pada sisi lain sikap 

pebisnis yang hanya bermental dagang dan bukannya industrialis yang menciptakan nilai 

tambah juga mendorong kalahnya suatu perusahaan dalam persaingan, sehingga bedampak 

pada nasib buruh yang di PHK. 

 Dari kasus perburuhan yang ditangani atau diadvokasi LBH Palembang pada tahun 

2005 sebanyak 43 kasus, yang dapat diselesaikan sebanyak 34 kasus. Kasus yang status 

penyelesaiannya sedang dalam proses berjumlah 8 kasus dan tidak selesai sebanyak 1 

kasus. Banyaknya kasus perburuhan yang dapat diselesaikan ini menunjukkan bahwa 
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advokasi terhadap buruh telah berjalan sebagaimana mestinya. Di samping itu massa buruh 

yang besar juga sangat efektif menekan penguasa dan pengusaha untuk mengakomodir 

kepentingan buruh. 

 

Tabel 9 

Jumlah Kasus Perburuhan yang Ditangani LBH Palembang Berdasarkan Status 

Penyelesaian Tahun 2005 

No Status Penyelesaian Jumlah Persentase 

1. Selesai 34 79,1 

2. Dalam Proses 8 18,6 

3. Tidak Selesai 1 2,3 

T o t a l 43 100 

Sumber : Divisi Perburuhan LBH Palembang, 2005 

 

 

2.2. Kasus Pertanahan 

 Persoalan tanah adalah hal yang laten seiring dengan belum adanya perubahan 

perilaku negara dalam memandang arti penting tanah bagi rakyat khususnya petani 

dibanding dengan orientasi mengagungkan investor yang diasumsikan pemerintah akan 

mensejahterakan rakyat. Perhatian yang tinggi dari pemerintah terhadap industri 

perkebunan besar telah merampas daya kemampuan petani di Sumsel untuk tetap bertahan 

hidup dan lepas dari kemiskinan. Pada tahun 2005 ini LBH mencatat terdapat 43 kasus 

tanah yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Sumsel. Jumlah tahun 2005 ini 

mengalami peningkatan dibanding tahun 2004 yang hanya berjumlah 19 kasus. Rincian 

kasus tanah di Sumsel dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 10 

Jumlah Kasus Pertanahan Berdimensi Struktural di Propinsi Sumsel Tahun 2004 – 2005 

No Kabupaten/Kota 
Ditangani LBH Diluar LBH 

2004 2005 2004 2005 

1. Palembang 3 2 - 3 

2. Prabumulih - - 2  

3. Muara Enim - - 1  

4. OKI - 2 3 6 

5. OI 1 1 1  

6. MUBA 3 3 1 7 

7. Banyuasin 1 1 - 2 

8. OKU Timur - - -  

9. OKU Selatan - 1 -  

10. OKU Induk -  1  

11. MURA - - 1 9 

12. Lubuk Linggau - - -  

13. Lahat - - - 5 

14. Pagaralam - - - 1 

T o t a l 8 10 10 33 

Sumber : Divisi SDA dan Hak Petani LBH Palembang, 2005 
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 Salah satu kebijakan pemprop Sumsel yang akan berdampak bagi petani adalah 

program Lumbung Pangan. Program ini dalam penilaian LBH relatif tidak pro poor karena 

targetnya adalah peningkatan produksi bukan penduduk miskin yang berada di sektor 

pertanian. Dalam skenario lumbung pangan maka peningkatan produksi hasil perkebunan 

sawit (CPO) dan perkebunan akasia/hutan tanaman (pulp) ditargetkan meningkat pesat 

untuk ekspor. Secara tersirat hal demikian juga akan melegitimasi ekspansi investor lapar 

tanah yang dapat mengancam target produksi tanaman pangan dan kedaulatan pangan 

petani. Dampaknya adalah semakin mengakibatkan terjadinya proses pemiskinan dalam 

bentuk perampasan tanah petani yang menyebabkan daya kemampuan penduduk miskin di 

sektor pertanian berkurang.  

 Kasus pertanahan berdimensi struktural masih didominasi sengketa antara 

masyarakat dengan investor perkebunan besar yang pada umumnya dibackup aparat 

keamanan. Hasil investigasi dan laporan masyarakat ke LBH Palembang menunjukkan 

bahwa aparat keamanan baik atas permintaan perusahaan maupun yang bertindak sebagai 

polisi swasta bagi kepentingan perusahaan ternyata terus melakukan intimidasi terhadap 

petani. Kasus-kasus reclaiming lahan dan aksi panen paksa oleh masyarakat disikapi secara 

represif dan dalam beberapa kasus telah menimbulkan korban dari kalangan rakyat seperti 

terjadi di MUBA, Lahat, dan OKI. 

 Aksi petani di Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI yang menolak kawasannya 

bagi pembangunan HTI 1 juta ha merupakan bentuk kesadaran masyarakat bahwa mereka 

akan dimiskinkan dari pembangunan HTI itu. Pernyataan masyarakat yang menyatakan 

bahwa mereka telah hidup sejahtera dengan kondisi yang ada sekarang dan tidak perlu 

dengan HTI merupakan petunjuk bagi pemerintah untuk merubah secara mendasar model 

pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam. 

 

Tabel 11 

Jumlah Kasus Pertanahan Berdimensi Struktural Berdasarkan Jenis Sengketa di Provinsi 

Sumsel Tahun 2004 – 2005 

No Jenis Sengketa 
Ditangani LBH Diluar LBH 

2004 2005 2004 2005 

1. Perkebunan Besar 4 6 7 23 

2. HPH/HTI -  - 2 

3. Pertambangan -  1 2 

4. Sertefikat Ganda 2  - - 

5. Masyarakat Tidak Punya Surat 1 1 - - 

6. Proyek Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum 

- 1 2 5 

7. Proyek Swasta - 1 - 1 

8. Tenurial 1 2 - - 

T o t a l 8 11 10 33 

Sumber : Divisi SDA dan Hak Petani LBH Palembang, 2005 

 

 Isu keterbatasan dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang 

diakibatkan masalah tanah telah melahirkan regulasi yang meminimalkan hak rakyat atas 

tanah. Pembangunan ekonomi yang bias kota menyebabkan proyek infrastruktur lebih 

diprioritaskan pada sektor perkotaan, sehingga mega proyek infrastruktur yang dibiayai 
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utang luar negeri yang tender pengerjaannya dimenangkan oleh pengusaha jaringan elit 

berkuasa (komprador lokal) semakin menyebabkan wajah kota yang kapitalistik di mana 

hak atas tanah dapat dirampas seenaknya atas nama pembangunan. 

 Wajah kapitalistik yang terekam dalam konflik pertanahan mengindikasikan 

terjadinya pemisahan kelas sosial antara petani dengan mereka yang memiliki modal dan 

alat produksi. Para petani tidak lagi memiliki ikatan dengan tanah termasuk hasil yang 

diproduksi. Petani diasingkan dari proses ekonomi produktif dan hanya menerima upah 

dari hasil menjadi buruh tani. Proses pemiskinan itu terpaksa harus diterima karena mereka 

berada dalam tekanan ekonomi kebutuhan hidup dan persaingan perebutan kesempatan 

kerja dengan petani miskin lainnya. 

 Berkembangnya kapitalisme industri perkebunan di Sumsel terjadi melalui jalur 

negara dengan mengandalkan pengadaan tanah oleh pemerintah, utamanya demi proyek 

pembangunan. Di jaman pembangunanisme dari era Orba dan terus berlaku hingga kini, 

tidak terhitung lagi privatisasi dan pemberian konsesi untuk produksi perkebunan, 

komoditi kehutanan, pertambakan skala besar, pertambangan, dan lain-lain. Kuasa legal 

dan ekstra legal dari negara dalam privatisasi dan pemberian konsesi tersebut telah 

mengubah sistem produksi pra kapitalis masyarakat adat dan tradisi di Sumsel. 

 

2.3 Kondisi Hak Asasi Manusia 

 Pelanggaran HAM yang aktif (commission) dan sifatnya pembiaran (by omission) 

mewarnai kondisi HAM Sumsel pada tahun 2005 ini. LBH mencatat untuk pelanggaran 

HAM yang berdimensi Sipil Politik (Hak Sipol) terdapat 19 kasus dan pelanggaran HAM 

yang berdimensi Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Hak Ekosob) sebanyak 52 kasus. Total 

kasus pelanggaran HAM adalah sebanyak 71 kasus pada tahun 2005. 

 Pelanggaran HAM aktif aktornya adalah negara khususnya aparatur yang 

menguasai alat kekerasan. Pelanggaran HAM aktif ini cenderung terjadi pada dimensi Hak 

Sipol. Untuk tahun 2005 kekerasan aparatur didominasi oleh kekerasan kepolisian yang 

berjumlah 10 kasus. Kemudian oleh TNI dan Satpol PP masing-masing 3 kasus. Dalam 

konteks HAM maka tahun 2005 ini dapat disebut tahun kekerasan polisi. 

 Pelanggaran HAM yang sifatnya pembiaran terbagi dua, yakni (1) Oleh masyarakat 

yang dibiarkan negara, dan (2) Negara membiarkan dan tidak mengambil tindakan 

terhadap pelanggar HAM. Masyarakat profesi kedokteran rawan terhadap pelanggaran Hak 

Atas Kesehatan, misalnya kasus malpraktek, birokrasi surat keterangan miskin, dan konflik 

perebutan jabatan dalam suatu rumah sakit pemerintah yang mengakibatkan pelayanan 

terhadap pasien tidak optimal. Pelanggaran HAM Ekosob seperti ini cenderung mendapat 

pembiaran oleh negara. 

Tabel 12 

Jumlah Pelanggaran HAM Sipil Politik di Sumsel Tahun 2005 

No Kategori Pelanggaran Diadvokasi LBH Diluar LBH 

1. Kekerasan Aparat   

 1. Polisi 3 7 

 2. TNI 1 2 

 3. Pol PP - 3 

2. Kebebasan Berpendapat - 2 

3. Kebebasan Berorganisasi - - 
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4. Kebebasan Beragama 1 - 

T o t a l 5 14 

Sumber : Divisi Litigasi LBH Palembang, 2005 

 

Tabel 13 

Jumlah Pelanggaran HAM Ekosob di Sumsel yang Didokumentasi  

LBH Palembang Tahun 2005 

No Kategori Pelanggaran Jumlah 

1. Hak Atas Perumahan 1 

2. Hak Atas Pendidikan - 

3. Hak Atas Kesehatan 2 

4. Hak Atas Pekerjaan Bagi Penghidupan yang Layak 2 

5. Hak Atas Tanah 43 

6. Hak Atas Lingkungan yang Berkualitas 4 

T o t a l 52 

Sumber : Divisi Litigasi LBH Palembang, 2005 

 

 Kemudian Pelanggaran Hak Atas Tanah sebanyak 43 kasus juga dibiarkan oleh 

negara dan bahkan negara tidak mampu menjamin pemenuhan hak atas tanah bagi 

masyarakat akibat ekspansi investor. Kasus konversi lahan transmigrasi dan penyimpangan 

prosedur pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan perkebunan besar merupakan 

salah satu contoh.   

 Pelanggaran Hak Atas Tanah yang dibiarkan negara sangat bertolak belakang 

dengan kebijakan negara sendiri dalam penanggulangan kemiskinan. Dalam dokumen 

Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) disebutkan bahwa pendekatan 

kemiskinan adalah berbasis hak. Salah satu penyebab kemiskinan yang disebut dalam 

dokumen itu adalah dilanggarnya akses masyarakat miskin terhadap Hak Atas Tanah. 

 Di sisi lain negara juga tidak mengambil tindakan tegas terhadap pelaku 

pelanggaran HAM. Dalam banyak kasus seringkali pelaku pelanggaran HAM hanya 

dikaitkan dengan pelanggaran disiplin dan administrasi. Kondisi demikian merupakan 

salah satu sebab mengapa pelanggaran HAM terus terjadi baik secara kualitas maupun 

kuantitas. 

 

 

3. Konflik  

3.1 Konflik Sosial 

 Masyarakat Sumsel adalah masyarakat yang plural. Selama ini pluralisme itu tidak 

ditonjolkan justru penyeragaman yang terjadi. Akibatnya ketika kran kebebasan dan 

otonomi daerah mulai dibuka malah menimbulkan ekses yang tidak diharapkan. 

Masyarakat mencoba melihat kembali identitas sosial dan kebanggaan sosialnya dalam 

realitas modernisasi dan struktur negara modern. Implikasinya justru semakin 

mengentalnya sukuisme yang menunjukkan masyarakat semakin terpecah-pecah, bahkan 

cenderung berkembang dalam ”masyarakat komunal”. Organisasi-organisasi masyarakat 

yang berbasis identitas kesukuan mulai banyak terbentuk dan relatif menentukan proses 

alokasi ekonomi sosial politik. 
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 Artikulasi keberagaman yang berhadapan vis a vis dengan struktur ekonomi sosial 

politik yang telah mapan acap menimbulkan konflik yang tidak jarang diwarnai kekerasan 

dan korban jiwa. Konflik sosial yang terjadi mulai menunjukkan pola bahwa konflik itu 

mulai melibatkan : Negara dengan Negara, elit dengan elit yang mengatasnamakan 

masyarakat, dan Negara dengan Pasar, di samping yang konvensional yaitu rakyat dengan 

negara dan pasar. Satu hal yang pasti adalah bagaimanapun pola konflik yang terjadi rakyat 

umum tetap yang menjadi korban. 

Tabel 14 

Jumlah Konflik Sosial di Sum-Sel Tahun 2005 

No Jenis Konflik Lokasi 

1 Pemekaran wilayah 1. Pemkab MURA vs Pemkab Lubuk Linggau 

2. Masyarakat eks Marga Benakat vs Penukal Abab 

(Kab. Muara Enim). 

3. Masyrakat Kec. Tebing tinggi vs Kec. Pendopo 

(Kab. Lahat) 

2 Tapal Batas 4. Pemkab. Lahat vs Pemkab. Muara Enim (Kasus 

Lebuay Bandung) 

5. Palembang vs Banyuasin 

6. Lahat vs Bengkulu 

7. Desa Macang Sakti vs Lubuk Bintialo (Kab. MUBA) 

8. Kec. Lembak vs Kec. Karang Endah (Kota 

Prabumulih) 

9. Pemkab Muara Enim vs Pemkot Prabumulih 

10. Pemkab. Muara Enim vs OKU Induk 

3 Pilkada 11. Pilkada Kab. Musi Rawas  

12. Pilkada Kab. Ogan Ilir 

4 SARA  13. Karyawan PT. MHP vs Karyawan PT. Cifu 

14. Warga Desa Maur vs Warga Desa Batu Gajah Kab. 

Musi Rawas 

Sumber : Bagian Litbang LBH Palembang, 2005 

 

 Dari tabel 14 pada tahun 2005 LBH mendokumentasikan 14 kasus konflik sosial di 

Sumsel yang terbagi dalam 4 jenis konflik, yaitu : pemekaran wilayah 3 kasus, tapal batas 

7 kasus, pilkada 2 kasus, dan SARA 2 kasus. Kasus konflik sosial jelas akan menimbulkan 

sentimen kedaerahan yang akan mengikis sikap toleran, gotong royong, dan kekerabatan 

dalam masyarakat.  

 Potensi konflik di masyarakat yang laten adalah perbedaan budaya dan 

kepercayaan. Kedua perbedaan tersebut  relatif mengendap dan dalam beberapa kasus 

sering muncul menjadi konflik ketika aspek ketimpangan ekonomi dan sosial dimasukkan 

dalam analisis. Ketimpangan ekonomi dan sosial memicu tekanan beban hidup yang berat  

di mana identitas budaya dan kepercayaan dapat menjadi katup melepaskan tekanan 

tersebut. Oleh karena itu sangat penting terus dikembangkan suatu mekanisme resolusi 

konflik yang komprehensif agar konflik sosial di Sumsel tidak meluas. 

 

3.2 Konflik Perebutan Sumberdaya 

 Konflik sosial dapat dilatarbelakangi salah satunya adalah perebutan sumberdaya 

produktif. Peluang otonomi daerah menyebabkan daerah memiliki beberapa keleluasaan 
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dalam alokasi sumberdaya. Alokasi SDA yang selama ini merupakan ”Hak Menguasai 

Pemerintah Pusat” mulai diperhatikan peran daerah. Sayangnya orientasi otoda yang 

mengedepan adalah pendapatan bukan pelayanan -dan juga korupsi-, sehingga kewenangan 

yang ada dalam implementasinya menimbulkan konflik kepentingan. 

 Pada tahun 2005 LBH mencatat terdapat 8 kasus perebutan sumberdaya di Sumsel 

yang mencakup perebutan sumberdaya batubara 1 kasus, minyak dan gas 3 kasus, lahan 1 

kasus, asset pemerintah 1 kasus, dan ruang publik 2 kasus. Banyaknya kasus demikian 

yang melibatkan aktor elit mengindikasikan bahwa konflik perbeutan sumberdaya ini 

merupakan isu yang menonjol pada tahun 2005.  

 

Tabel 15 

Jumlah Konflik Perebutan Sumber Daya di Sumatera Selatan Tahun 2005 

No Sumber Daya yang diperebutkan Pelaku 

1 Batubara 1. Pemkab. Lahat vs PT. Bukit Asam  

2 Minyak dan Gas 2. Pemkab. Muara Enim vs Pemkot. Prabumulih 

3. Pemkab. Muara Enim vs OKU Induk 

4. Desa Macang Sakti vs Lubuk  

   Bintialo (Kab. MUBA) 

3 Lahan  5. PT. MHP vs PT. Cifu 

4 Asset Pemerintah 6. Pemkab. Mura vs Pemkot. Lubuk  

    Linggau dan Pemvrop. Sumatera-Selatan 

5 Ruang Publik 7. Pedagang Tradisional vs Pemkab. Lahat 

8. Pedagang 16 Ilir vs Pemkot. Palembang 

Sumber : Bagian Litbang LBH Palembang, 2005 

 

Kasus-kasus perebutan sumberdaya ini menunjukkan adanya perubahan situasi 

dalam sistem kenegaraan. Kekuasaan negara yang tertutup mulai lebih terbuka dan 

terdesentralisasi. Artinya negara tidak dapat lagi dipandang sebagai representasi rakyat 

untuk mencapai keadilan dan kemakmuran. Negara menjadi arena pertarungan berbagai 

kelompok politik dan ekonomi dominan baik di pusat maupun daerah yang saling berebut 

akses pada sumberdaya negara.   

   

4. Investigasi Kasus Atas Inisiatif Sendiri 

 Selain laporan pengaduan masyarakat yang diterima, maka LBH juga dalam 

mensikapi suatu kasus melakukan investigasi tanpa didahului adanya pengaduan. 

Investigasi merupakan salah satu metode dalam rangka menindaklanjuti kasus-kasus 

dugaan penyimpangan hukum. Investigasi diperlukan guna memperoleh informasi yang 

lebih lengkap, tajam, seimbang dan objektif uang akan dijadikan bahan untuk merumuskan 

tindakan seperti apa yang dapat dilakukan selanjutnya. 

 Sepanjang tahun 2005 ini LBH Palembang melakukan investigasi kasus atas 

inisiatif sendiri sebanyak 5 kasus. Kasus-kasus tersebut adalah : 

1. Kasus lubang maut saluran air depan terminal Km 12 yang tertutup air ketika banjir 

sehingga mengakibatkan 1 orang tewas 

2. Kasus penembakan rumah advokat Yusmaheri oleh oknum berambut cepak dan 

tegap terkait konflik tanah 
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3. Kasus perebutan jabatan Direktur RS M. Husin Palembang yang mengakibatkan 

kerugian pasien 

4. Kasus rencana pembangunan jembatan Musi III yang akan menggusur warga 

(Kasus Kampung Arab) 

5. Kasus kebakaran Hotel King 

 

Di samping investigasi kasus, LBH juga melakukan penyikapan terhadap isu-isu 

yang sedang menjadi sorotan publik. Penyikapan yang dilakukan adalah dalam rangka 

membentuk opini publik terhadap suatu isu berkenaan dengan kepentingan masyarakat 

luas. Untuk itu LBH biasanya mengundang pakar dan mengumpulkan data untuk dilakukan 

pengkajian bersama. Beberapa isu yang dikaji secara kritis diantaranya : pelanggaran HAM 

dalam industri pertambangan di Sumsel, pengadaan tanah bagi kepentingan umum, 

perbuatan melanggar hukum pejabat, eksploitasi batubara, kelangkaan dan kenaikan BBM, 

dan pipanisasi gas yang mengancam industri pupuk. 

Keahlian melakukan analisis terhadap sebuah permasalahan akan sangat 

menentukan akurasi penanganan dan sikap LBH. Penanganan kasus seperti ini secara 

jangka pendek adalah untuk membantu masyarakat memperoleh akses keadilan, tapi secara 

jangka panjangsebenarnya sebagai upaya untuk memperbaiki mutu pelayanan hukum atau 

merevitalisasi pejabat-pejabat publik yang kerap melakukan kebijakan yang tidak berpihak 

kepada kepentingan dan aspirasi rakyat. 

 

5. Kondisi Penegakan Hukum 2005 

 Kondisi penegakan hukum di Sumsel relatif konstan. Artinya sebagaimana pisau 

yang tajam di bawah dan tumpul di atas, gambaran penegakan hukum dapat dianalogikan 

seperti sebuah pisau. Penegakan hukum lingkungan dan SDA bagi kelompok kuat belum 

mendapat perhatian padahal tahun 2005 ini banyak muncul pelanggaran hukum lingkungan 

dan SDA, seperti pencemaran industri pertambangan dan illegal logging. Namun jika yang 

melakukan pelanggaran hukum itu adalah kelompok lemah maka aparat langsung 

bertindak, misalnya dalam kasus petani di SM Bentayan atau petani yang menduduki lahan 

sengketa dengan perusahaan perkebunan. 

 Kasus pembunuhan tukang becak oleh Satpol PP Kota Palembang, perjokian yang 

melibatkan anggota DPRD Pagaralam, pengoplosan BBM SPBU, dan anak pejabat yang 

terlibat narkoba merupakan contoh lain bahwa hukum belum ditegakkan secara konsisten 

dan memenuhi harapan publik. 

 Situasi yang cukup memberi harapan adalah kinerja Kejaksaan Tinggi Sumsel 

dalam penanganan korupsi. Kejati memang mulai berani melakukan penahanan terhadap 

pejabat, sehingga tidak terkesan diskriminatif. Sayangnya Kejati ternyata tidak dapat 

memelihara momentum pemberantasan korupsi karena penanganan kasus relatif berlarut-

larut. Dan juga pernyataan bahwa dalam pemberantasan korupsi Kejati hanya 

mentargetkan untuk membikin malu dan jera para koruptor. Sebenarnya jauh lebih penting 

adalah menekan perilaku koruptif sebagai embrio terjadinya korupsi dan sekaligus 

mengembalikan keuangan negara. 

 Dalam pemberantasan korupsi ini situasi yang tidak memuaskan adalah di tingkat 

PN Palembang. Sepanjang tahun 2005 ini terdapat 5 kasus korupsi yang divonis bebas di 

mana jaksa memang melakukan kasasi. LBH tidak berprentasi bahwa dakwaan jaksa 

memang lemah (atau jika terjadi mafia peradilan maka dakwaan dirancang untuk lemah) 
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melainkan bahwa pemberantasan korupsi belum menjadi agenda perubahan sosial yang 

merupakan kehendak bersama. Ternyata para elit dan pejabat ramai-ramai meminta 

penangguhan penahanan ketika kerabat atau anak buahnya ditahan jaksa atas tuduhan 

korupsi. Kemudian artinya LBH menilai PN Palembang perlu direvitalisasi. 

 

6. Penutup 

 Pada tahun 2005 ini kami merasakan adanya perubahan penting dalam 

melaksanakan bantuan hukum. Dibanding tahun 2004 maka di tahun 2005 terjadi 

peningkatan signifikan dari pengaduan masyarakat ke LBH. Kami mencoba melayani 

setiap kasus yang masuk sebaik mungkin dan seringkali staf terpaksa bekerja lembur tanpa 

insentif tambahan. Ini merupakan komitmen kami yang terus dijaga. 

 Menghadapi kasus-kasus yang semakin banyak dan berat tentu menguras pikiran 

sampai-sampai setiap minggu digelar rapat untuk menyikapi suatu kasus. Tapi dibalik 

kesibukan itu kami tetap mencoba menjalankan rekomendasi kegiatan tahun 2004. Diakui 

bahwa dari 5 rekomendasi tahun 2004 tidak semuanya sesuai harapan. Namun yang paling 

signifikan dampaknya bagi terwujudnya negara hukum demokratis adalah bahwa kami 

bersama publik telah menginisiasi dukungan kepada beberapa putra terbaik Sumsel untuk 

duduk di Komisi Yudisial dan menjadi Hakim ad hoc Tipikor.  

 Selain itu kami terus mengembangkan beberapa inisiatif dan alternatif pembiayaan 

organisasi. Penanganan beberapa kasus non struktural yang tidak mengatasnamakan LBH 

paling tidak telah membantu staf dalam mengatasi biaya operasional di samping tentu saja 

meningkatkan keterampilan hukum. Rencana membuat unit usaha ekonomi yang produktif 

dan komersial terus dimatangkan dan di tahun 2006 diharapkan mulai implementatif. Kami 

juga mengumpulkan alumni LBH Palembang untuk membentuk forum alumni yang dapat 

membantu LBH dalam membangun suatu sekretariat definitif. 

 Demikianlah laporan tahunan akuntabilitas LBH Palembang tahun 2005 sebagai 

mekanisme pertanggungjawaban kami kepada publik. Semoga masyarakat dan stakeholder 

dapat mengambil manfaatnya. 

 

Palembang, Desember 2005 
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