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Sekilas LBH Palembang 

 

1.  SEJARAH ORGANISASI 

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang didirikan pada tanggal 18 

September 1979 yang pada awalnya dikenal sebagai LBH Peradin, dan 

mendapatkan badan hukum melalui Akta Notaris Darbi, SH No. 36 tanggal 

7 Maret 1980. Berdasarkan SK PERADIN Palembang No. 27/int/XII/82 tertanggal 8 

Desember 1982,A diintegrasikan ke Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia 

dengan nama Lembaga Bantuan Hukum Palembang.  

Seperti LBH-LBH dikota lain, kelahiran LBH Palembang juga dilatar-belakangi oleh 

kondisi ketika banyak rakyat miskin  di Sumatera Selatan tidak dapat membela hak-

hak mereka di bidang hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan. Dalam 

perjalanannya, apa yang telah dilakukan oleh LBH Palembang menampakkan 

perannya didalam upaya-upaya melakukan pembaharuan bukan saja dibidang hukum 

tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, politk dan budaya. Dari waktu kewaktu 

jelas terlihat bagaimana upaya LBH Palembang yang kerap disebut sebagai 

organisasi yang melawan arus, melakukan upaya perlawanan terhadap sistem yang 

menindas dan represive.  

Seiring perjalanan waktu juga, pola relasi antara LBH dengan rakyat telah mengalami 

beberapa perkembangan. Dari yang bersifat hubungan antara pengacara dengan klien 

sampai kepada pola relasi yang dianggap ideal dan mencerminkan nilai-nilai yang 

demokratis. Salah satu relasi ini dikenal dengan istilah pendampingan, yang secara 

esensial adalah proses saling belajar dan saling memberikan input antara pengurus 

LBH Palembang dengan rakyat. Peran baru ini merupakan refleksi dari peran-peran 

yang selama ini dominan berupa rutinitas pembelaan di pengadilan atau litigasi. Peran 

di pengadilan, khusus untuk kantor LBH Palembang sudah mulai selektif dilakukan 

dengan memilih kasus-kasus berdimensi struktural, dimana rakyat berhadapan 

langsung dengan negara maupun modal.  

 

2.   NILAI-NILAI DASAR ORGANISASI  

1. Terus berusaha dalam suatu upaya yang berkesinambungan untuk membangun 

suatu sistem masyarakat hukum yang beradab dan berperikemanusiaan secara 

demokratis dan menghapuskan segala kendala yang menghalangi tegaknya 

keadilan. Karena sesungguhnya hak untuk mendapatkan dan menikmati keadilan 

adalah hak setiap insan  
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2. Bahwa keadilan hukum adalah salah-satu pilar utama dari masyarakat hukum 

dimaksud yang secara bersama-sama dengan keadilan ekonomi, keadilan politik, 

keadilan sosial dan keadilan (toleransi) budaya menopang dan membentuk 

keadilan struktural yang utuh saling melengkapi; 

3. Memperjuangkan dan menghormati Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) yang 

merupakan tugas dan kewajiban yang suci karena HAM adalah kodrat dan 

anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga tidak seorangpun dapat merampas 

hak-hak yang melekat pada manusia sejak lahir; 

4. Menyuarakan dan menegakan kebenaran dihadapan kekuasaan yang sewenang-

wenang dan menindas serta  mengamalkan perbuatan yang baik dan mencegah 

perbuatan yang tercela yang menjadi inti dari penegakan kebenaran dan hati-

nurani masyarakat dalam suatu tata-hubungan pergaulan sosial yang adil; 

5. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak hanya sekedar sikap 

dan tindakan kedermawanan, akan tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dari kerangka upaya pembebasan manusia Indonesia dari setiap bentuk 

penindasan yang meniadakan rasa dan wujud kehadiran keadilan yang utuh, 

beradab dan berprikemanusiaan; 

6. Bahwa kebhinekaan masyarakat dan bangsa Indonesia mengharuskan suatu 

pemberian bantuan hukum yang tidak membeda-bedakan Agama, Kepercayaan, 

keturunan, sukubangsa, keyakinan politik maupun latar-belakang lainnya (prinsip 

imparsialitas), dan bahwa keadilan harus tetap ditegakkan, walaupun harus 

berseberangan dengan kepentingan diri-sendiri, kerabat ataupun teman sejawat. 

 

3. VISI DAN MISI 

Sebagai salah satu kantor cabang YLBHI maka visi dan misi LBH Palembang  

mengacu pada visi dan misi YLBHI yang dirumuskan secara bersama-sama oleh 

seluruh komponen YLBHI dalam forum-forum Rapat Kerja Nasional, Rapat Pimpinan 

maupun rapat-rapat internal lainnya. Penambahan biasanya dilakukan pada tataran 

misi atau pada issue strategis dan program strategis yang lebih disesuaikan dengan 

kondisi daerah masing-masing. Lahir dan berkembangnya visi dan misi organisasi ini 

dipengaruhi oleh situasi politik, ekonomi, hukum, budaya dan bahkan keamanan baik 

ditingkat lokal, nasional maupun internasional.  

 

VISI LBH PALEMBANG :  

"menentukan arah transisi politik dan transformasi politik yang berkeadilan gender 

dengan berbasiskan gerakan rakyat." 
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MISI LBH PALEMBANG : 

pertama, mendorong tranformasi politik yang berlandaskan gerakan rakyat dan 

berkeadilan gender;  

kedua, mempromosikan dan memperjuangkan terjaminnya hak-hak ekonomi, sosial 

dan budaya;  

ketiga, memperkuat penegakan dan perlindungan hak-hak sipil dan politik. 

 

4. ORGANISASI  

Susunan Kepengurusan LBH Palembang : 

1. Eti Gustina, SH, MH : Direktur 

2. Yopie Bharata, SH : Kepala Operasional 

3. Aprili Firdaus, SH.  : Kepala Internal 

4. Yusmarwati, SH.  : Manager Keuangan 

5. Taslim, SH   : Ka. Div. Sipil Politik 

6. Tamsil   : Ka. Div. Ekonomi, Sosial dan Budaya 

7. Andre Meilansyah, SH : Staf Div. Ekonomi Sosial & Budaya 

8. Rika Destiny Sinaga, SH : Staf INDOK 

9. Ade Satriansyah  : Staf Administrasi 

10. Amrullah   : Staf Administrasi 

11. Budi Satriawan  : Pembantu Umum 

12. Hasanuddin  : Kebersihan Kantor dan Keamanan 

13. Ade Lina   : Kasir 

14. Fikriansyah  : Pembantu Umum 

15. Nalapraya Akbar, SH : Volunteer 

16. Akhmad Yudianto, SH : Volunteer 

17. Rika Clara, SH  : Volunteer 

Jumlah orang yang magang di LBH Palembang sebanyak 14 orang  

 

5.  PROGRAM UMUM LBH PALEMBANG 

a.  Pendampingan Kasus-Kasus Struktural. 

Implementasi dari program ini ditandai dengan intensitas aktivis LBH Palembang 

melakukan intervensi program dalam upaya resolusi konflik, baik itu buruh maupun 

petani dan masyarakat miskin kota sebagai upaya untuk mendorong keterlibatan 

rakyat dalam setiap proses hukum maupun politik. Hal demikian dilakukan bersamaan 
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dengan kegiatan-kegiatan yang membuka ruang-ruang politik bagi publik dan 

perubahan kebijakan di tingkat lokal.   

Advokasi terhadap kasus-kasus struktural dilakukan dengan cara : 

Petama; pendampingan langsung kasus-kasus rakyat miskin seperti, kasus 

pertanahan, kasus perburuhan, kasus masyarakat marjinal diperkotaan dalam 

kaitannya pemanfaatan tata-ruang kota, penanganan kasus-kasus baik personal 

maupun kolektif yang memiliki implikasi strategis terhadap pencapaian visi-misi LBH 

Palembang, umumnya kasus-kasus seperti ini  terkait dengan kekerasan oleh aparatur 

negara terhadap masyarakat sipil. 

Kedua; mengajukan gugatan ke pengadilan karena pelanggaran hak-hak masyarakat 

yang berhubungan dengan pelayanan dan hak-hak azasinya.   

b.  Pendidikan 

Selain melakukan kegiatan-kegiatan yang berelasi dengan kelompok-kelompok 

eksternal, para aktivis LBH Palembang telah melaksanakan program yang bertujuan 

untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki dengan mengikuti  

kegiatan-kegiatan Seperti, Pendidikan Bantuan Hukum Struktural (BHS), Pelatihan 

Advokasi, Pelatihan Pemanatauan Pelanggaran HAM, Pelatihan Legal Drafting, 

Pelatihan Keuangan, Pelatihan Pendokumentasian-Informasi dan Dokumentasi dan 

pelatihan-pelatihan lainnya. Selain mengikuti pelatihan tersebut, LBH Palembang juga 

melaksanakan pendidikan bagi masyarakat seperti pendidikan paralegal bagi buruh 

dan petani, pendidikan keorganisasian, pendidikan politik dan pelatihan-pelatihan 

lainnya. 

c.  Kampanye 

Program kampanye ini dilaksanakan dengan mengkampanyekan gagasan-gagasan 

HAM dan demokrasi dan juga mengkampanyekan kasus-kasus rakyat; dilakukan 

melalui seminar-seminar, lokakarya-lokakarya, fokus group discussion,  peneribitan 

buku, poster, brosur,  dialog interaktive di media elektronik, siaran pers, publik hearing 

baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif dan sampai kepada aksi-aksi/demontrasi 

bersama kelompok/masyarakat korban atau koalisi-koalisi yang dibentuk bersama.  

d.  Pengorganisasian 

Program pengorganisasian dilaksanakan pada basis-basis buruh, petani dan kaum 

miskin kota baik di Palembang, maupun di Kabupaten di Sumatera Selatan. 

Penggorganisasian ini lebih ditujukan pada penguatan basis masyarakat dengan cara 

membentuk organisasi rakyat ditingkat komunitas masing-masing. 
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Pendahuluan. 

 

Bantuan hukum merupakan salah satu aktivitas untuk melakukan perubahan terhadap 

hukum-hukum yang tidak melindungi hak-hak rakyat dalam sebuah negara hukum dan 

bahkan bantuan hukum telah menjelma menjadi salah satu alat untuk berupaya 

melakukan perubahan sosial.  

Salah satu konsep gerakan perubahan struktural yang mendasarkan gerakan pada 

nilai-nilai tentang demokrasi, hak-hak asasi manusia, kesetaraan, solidaritas, 

pluralisme dan pertumbuhan pribadi martabat manusia adalah konsep bantuan hukum 

struktural. Nilai-nilai ini  merupakan roh yang melandasi setiap kerja-kerja yang 

dilakukan oleh para pengabdi hukum.  

Aktivis LBH Palembang terus melakukan aktivitas untuk mewujudkan keadilan sosial 

dan demokrasi yang dijalankan lewat pemberian bantuan hukum kepada masyarakat 

yang tidak mampu dan lemah, baik lemah secara hukum maupun politik. Dalam 

menjalankan aktivitasnya tersebut, LBH Palembang menggunakan konsep bantuan 

hukum struktural (BHS) yang menjadi spirit gerakan LBH selama ini yang 

merefleksikan kesadaran politik LBH untuk melakukan perubahan-perubahan 

struktural sosial politik, tidak sekedar bantuan karikatif dan litigatif semata. 

Sejauh ini keberadaan LBH Palembang tetap menjadi bagian penting dalam 

pemberian bantuan hukum di Sumatera Selatan, khususnya bagi masyarakat miskin 

dan terpinggirkan. Apa yang ditunjukan LBH Palembang melalui aktivitasnya yang 

telah dilakukan sejak pendiriannya, setidaknya dapat menampakan sebagai wajah 

bantuan hukum di Sumatera Selatan. Bantuan hukum terhadap masyarakat marjinal 

ini telah mendapatkan tempat tersendiri meskipun masih banyak terdapat kelemahan 

dalam menjalankan bantuan hukum tersebut, seperti pendanaan, sumber daya 

manusia yang tentunya berimplikasi pada daya jangkau bantuan hukum itu sendiri. 

Namun sebagai bagian dari penegakan hukum dan demokrasi, LBH Palembang terus 

berupaya melakukan upaya-upaya membangun suatu sistem masyarakat yang 

berkeadilan dan berperikemanusiaan dengan keadilan hukum yang secara bersama-

sama dengan keadilan ekonomi, keadilan politik, keadilan sosial, dan keadilan budaya. 

Berbagai aktivitas telah dilakukan oleh LBH Palembang dalam upaya mendorong 

pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi khususnya di Sumatera Selatan,  

diantaranya adalah dengan melakukan pendampingan dan advokasi terhadap kasus-

kasus struktural seperti pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob), Hak 

sipil dan politik (Sipol) masyarakat. 
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2.  Potret HAM di Sumatera Selatan 

 

 

Realisasi Hak Asasi Manusia, secara kontekstual mengandung pemahaman adanya 

jaminan perlindungan hak-hak dasar manusia/masyarakat oleh negara, dalam dimensi 

politik, ekonomi, sosial dan budaya. Demi terciptanya keadilan sosial bagi segenap 

bangsa Indonesia Hak Asasi Manusia tidak dapat dipisahkan dari sistem demokrasi, 

karena sistem demokrasi memuat nilai-nilai fundamental seperti : Hak-hak asasi, 

kebebasan asasi, keadilan, persamaan dan keterbukaan. 

Kualitas dan kondisi HAM dan demokrasi di Sumatera Selatan khususnya dibidang 

politik, ekonomi, sosial dan budaya atau hak-hak dasar rakyat pada tahun 2005 

sampai dengan tahun 2008, merupakan serangkaian kondisi yang tak dapat 

dipisahkan dari proses-proses politik sebelumnya. Secara umum kondisi HAM dan 

demokrasi tersebut yang hubungannya dengan jaminan perlindungan dan pemenuhan 

hak-hak rakyat oleh negara, belum banyak berubah. Pemerintah Daerah belum 

banyak memberikan jaminan perlindungan HAM bagi masyarakat, khususnya yang 

menyangkut hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. 

Kondisi tersebut tercermin dari kurangnya artikulasi terhadap kepentingan politik dan 

ekonomi rakyat oleh pemerintah daerah dan lembaga sosial politik yang ada, ditambah 

lagi dengan masih menonjolnya kasus-kasus pelanggaran HAM dalam konteks hak-

hak sipil politik serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Ini mencerminkan masih 

adanya diskriminasi terhadap sumber daya hukum dan politik, seperti kasus 

kriminalisasi terhadap petani, dan beberapa kasus kekerasan berupa penyiksaan, 

penembakan dan penangkapan sewenang-wenang oleh aparat kepolisian. 

Implikasi pada korban selalu didominasi rakyat lemah/kecil dalam arti tidak memiliki 

akses politik dan ekonomi. Kelompok masyarakat lemah itu adalah masyarakat petani, 

buruh, dan kaum marginal kota (pedagang kaki lima, tukang becak, anak jalanan dan 

kaum miskin kota lainnya). Penyebab keterpurukan rakyat kecil disini memang sangat 

kompleks, namun yang kasat mata penyebab dari ketimpangan struktural ialah 

orientasi pembangunan yang hanya menguntungkan kaum minoritas – bermodal. 

Pembangunan telah ditafsirkan secara sempit, pola pembangunan yang diterapkan 

adalah pola pembangunan yang memberikan prioritas pada pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi yang mensyaratkan terpeliharanya stabilitas dan untuk 

mencapai hal tersebut, hak-hak dan kebebasan dasar rakyat terus dipreteli dan 

dicampakan. 

Realitas penyingkiran kelompok masyarakat (petani, buruh maupun kaum marginal 

kota) dari sumber daya ekonominya tersebut, didukung pula dengan sistem hukum, 
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politik, dan ekonomi Pemerintah Daerah yang tidak memihak pada kaum marginal. 

Dimensi instrumental pada hukum nampak lebih terarah pada fungsionalisasi penjaga 

stabilitas sosial dan sarana represif dalam konteks pengendalian politik di daerah, 

dibandingkan dengan fungsinya sebagai sarana untuk menciptakan perubahan. 

 

1. Pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) 

Masih banyaknya jumlah masyarakat miskin di Sumatera Selatan mengindikasikan 

bahwa masih belum meratanya hasil dari proses pembangunan yang dilaksanakan. 

Hak-hak masyarakat untuk menikmati hasil pembangunan dan menikmati sumber 

daya alam dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, masih belum 

terimplementasi sebagaimana mustinya. Pemerintah belum berbuat banyak dalam 

melindungi atau memenuhi hak-hak individu maupun kelompok masyarakat marginal, 

sehingga masih banyak masyarakat menjadi korban kebijakan yang tidak adil. 

a. Pelanggaran hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan. 

Hubungan buruh-pengusaha yang semestinya dibangun dalam bentuk mitra kerja, 

ternyata masih belum dapat diwujudkan, ditambah lagi dengan keberadaan 

pemerintah yang cenderung tidak berpihak kepada kaum buruh yang mengakibatkan 

buruh harus bekerja dibawah tekanan.  Imbas dari pola hubungan kerja yang tidak 

seimbang sering dimanfaatkan oleh pengusaha untuk membayar upah buruhnya 

dibawah standar hidup layak, melakukan PHK secara sepihak, pemberlakuan jam 

kerja lebih dari ketentuan dan tidak memberikan hak-hak buruh lainnya. 

Pelanggaran terhadap hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan dapat 

dilihat dari realitas kasus-kasus yang terjadi pada hubungan kerja antara pengusaha 

dan buruh yang ditangani oleh LBH Palembang. Kasus-kasus PHK sepihak dan 

pelanggaran terhadap hak normatif buruh seperti upah, cuti, jamsostek, upah lembur, 

THR dan lain sebagainya, masih terus dialami oleh kaum buruh di Sumatera Selatan 

Intervensi pemerintah dalam hal ini sangat lemah bahkan cenderung ada 

keberpihakan terhadap pengusaha. Sejauh ini belum ditemukan adanya tindakan 

tegas dari aparat pemerintah atas pelanggaran hak normatif yag sudah jelas diatur 

dalam perundang-undangan. Akibatnya ribuan buruh menjadi korban ketidak-adilan 

serta banyak hak-haknya yang tidak terpenuhi. 

b. Pelanggaran atas hak jaminan sosial dan asuransi sosial 

Mengenai hak setiap orang atas jaminan sosial termasuk asuransi sosial diatur dalam 

Pasal 9 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang sudah 

diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang No. 11 tahun 

2005. 

Dibidang ketenagakerjaan, hak atas jaminan sosial telah diatur tersendiri dalam  UU 

No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. UU tersebut menjamin 
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pekerja/buruh atas kecelakaan kerja, kematian, kesehatan dan jaminan hari tua disaat 

tidak lagi bekerja. Namun UU tidak dapat dijadikan jaminan setiap tenaga kerja dapat 

menikmati haknya atas jaminan sosial dan asuransi sosial. Ini terbukti dengan masih 

banyaknya kasus dan jumlah tenaga kerja yang oleh pengusaha tidak di ikutkan ke 

program jamsostek. Dari data yang ada khususnya di Kota Palembang, pada tahun 

2007 dari jumlah buruh yaitu sebanyak 172.348 orang, terdapat 25% buruh yang 

belum di ikutkan pada Program Jamsostek oleh pengusaha. 

c. Perampasan hak atas sumber kehidupan (konflik pertanahan) 

Ditempatkannya sektor pertanian sebagai primadona utama pembangunan bidang 

ekonomi, seharusnya diikuti dengan pemberian peran yang lebih besar kepada para 

petani sebagai pelaku utama dilapangan. Namun kenyataannya justru banyak kaum 

petani di Sumatera Selatan masih banyak hidup dibawah garis kemiskinan dan 

mendapat perlakuan tidak adil dalam proses pembangunan. 

Salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 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.  

Berbagai konflik pertanahan hampir selalu mewarnai hidup kaum petani di Sumatera 

Selatan yang tak jarang menjadikan kaum petani sebagai korban dan tersingkir diatas 

tanahnya sendiri. 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. 

Dari contoh kasus, misalnnya 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. 
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2. Pelanggaran Hak Sipil Politik (Sipol) 

Kasus-kasus yang menggambarkan penangkapan dan penahanan tidak sah, 

penggunaan kekerasan, proses pemilihan dan pengajuan saksi serta prosedur 

persidangan yang masih belum merdeka, masih terjadi ditengah gencarnya 

pertanyaan-pertanyaan mengenai wibawa pengadilan. 

Dari beberapa pengaduan pada LBH Palembang, terdapat bentuk-bentuk pelanggaran 

Hak Sipol masyarakat seperti kekerasan oleh aparat Kepolisian dan TNI, pelanggaran 

hak untuk hidup (hukuman mati), kriminalisasi, penangkapan dan penahanan tidak 

sah, dan beberapa bentuk kasus pelanggaran hak Sipol lainnya. 

a. Kekerasan Aparat Kepolisian  

Penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang keji, tidak manusiawi, dan 

merendahkan martabat manusia masih tetap terjadi, meskipun Indonesia merupakan 

salah satu negara pihak Konvensi Menentang Penyiksaan, Perlakuan dan 

Penghukuman lain yang keji, Tidak Manusiawi dan merendahkan tahun 1998.  

LBH Palembang mencatat masih banyak perlakuan penyiksaan, perlakuan atau 

penghukuman lain yang keji, tidak manusiawi dan merendahkan yang dilakukan  oleh 

pihak kepolisian. Kekerasan tersebut bersifat cukup luas, dari pemukulan sampai 

dengan penembakan bahkan sampai meniggal dunia.  

Walaupun pidana penyiksaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan telah 

dikriminalkan menurut UU No. 26 tahun 2000. Namun  demikian, sampai dengan saat 

ini belum ada pelaku yang dihukum karena tindak pidana tersebut. Sebagian besar 

pelaku yang didakwa atas tuduhan melakukan tindak pidana yang termasuk sebagai 

kejahatan terhadap kemanusiaan dibebaskan. Sementara itu, beberapa kasus tindak 

pidana penyiksaan dapat disimpulkan diduga tidak ditindak lanjuti. 

b. Krimminalisasi 

Sepanjang tahun 2005 – 2009 terdapat banyak kasus-kasus penangkapan terhadap 

petani yang memperjuangkan dan mempertahankan hak atas tanah yang dikelolanya. 

Tepat kalau sepanjang tahun tersebut dikatakan sebagai tahun kriminalisasi terhadap 

petani di Sumatera Selatan, dimana perjuangan pengembalian lahan para petani 

direspon oleh aparat pemerintah daerah dengan stigma kaum kriminalist.  

Perjuangan kaum petani dan komunitas masyarakat adat di Sumatera Selatan untuk 

mendapatkan kembali haknya atas tanah ulayat, baik yang sudah dikuasai negara 

maupun pelaku lainnya seperti perusahaan swasta, tak jarang mendapat perlawanan 

dari penyelenggara negara melalui aparatnya seperti TNI dan Kepolisian. Kaum petani 

yang pada dasarnya berjuang untuk mendapatkan haknya sering dijebak dan 

dikondisikan melakukan perbuatan yang dapat dijerat dengan Pasal-pasal KUHP 

(pengrusakan, penghasutan, penggelapan, dan pengancaman). Fakta ini menunjukan 

bahwa masyarakat petani sebagai kelompok mayoritas di Republik ini tetap tidak 
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mendapat keadilan. Meskipun instrumen hukum dan Norma-Norma HAM telah banyak 

lahir dan diakomodir didalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang 

bertujuan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar warga negaranya, namun 

ketika perjuangan dilakukan, bukan keadilan yang didapat akan tetapi ancaman 

hukuman penjara yang diperoleh. 

c.  Diskriminasi dalam Penegakan Hukum dan Keadilan 

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 2005-2009 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 yang 

dituduh melakukan perambahan hutan lindung atau petani yang menduduki lahan 

sengketa dengan perusahaan perkebunan pada tahun 2008. kemudian pada tahun 

2009 sebanyak 20 petani Desa Rengas menjadi korban penembakan aparat Brimob 

Polda Sumsel. 

Situasi yang cukup memberi harapan adalah kinerja Kejaksaan Tinggi Sumsel dalam 

penanganan kasus 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. Pelaku tindak 

pidana korupsi sepanjang tahun 2008-2009 tidak sedikit yang divonis bebas dan 

pelaku korupsi yang diproses hukum rata-rata hanya pelaku korupsi di level menengah 

kebawah sedangkan level pejabat elit belum tersentuh hukum. 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 -2008 ini terdapat 5 kasus korupsi yang divonis 

bebas di mana jaksa memang melakukan kasasi. LBH tidak berasumsi bahwa 

dakwaan jaksa memang lemah (atau jika terjadi mafia peradilan maka dakwaan 

dirancang untuk lemah) 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. 
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3. Pelanggaran HAM yang bersifat Pembiaran 

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.  Yang nampak jelas pembiaran terhadap pelanggaran HAM 

adalah  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. 

HAM terhadap hak atas tanah 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 

(kasus Bentayan MUBA dan Pampangan OKI tahun 2007-2008), kasus Petani Desa 

Rengas yang berkonflik lahan dengan PT.PN VII tahun 2009. 

Selain itu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Satuan Pol PP pada saat 

melakukan penggusuran pedagang kaki lima senantiasa dibiarkan, bahkan pemerintah 

kota melegitimasi tindakan tersebut dengan kepentingan pembangunan kota. 
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3. Program Bantuan Hukum  

 

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang, merupakan sebagai lembaga pelaksana 

Program Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin khususnya di Kabupaten 

Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Kerjasama ini merupakan bentuk dukungan dari 

LBH Palembang sebagai lembaga hukum yang independen terhadap upaya 

pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam memenuhi hak masyarakat untuk 

mendapatkan bantuan atau perlindungan hukum yang bertujuan untuk membangun 

suatu sistem masyarakat yang berkeadilan dan berperikemanusiaan dengan keadilan 

hukum yang secara bersama-sama keadilan ekonomi, keadilan politik, keadilan sosial, 

keadilan budaya dan demokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang. 

Program Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Musi 

Banyuasin telah dilaksanakan sejak awal tahun 2007 sampai dengan sekarang. Untuk 

mencapai tujuan program, serangkaian kegiatan telah dilaksanakan oleh LBH 

Palembang yang berkaitan dengan program ini. 

Selain itu LBH Palembang juga bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi melalui 

program Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Provinsi Sumatera Selatan 

sepanjang tahun 2009. 

Bagi LBH Palembang sendiri, gagasan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sudah 

dimulai sejak tahun 1990. Fase ini lahir juga dipengaruhi oleh gagasan-gagasan yang 

memunculkan konsep-konsep bantuan hukum struktural yang berkembang di induk 

organisasi LBH yaitu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Bantuan 

hukum ini sejalan dengan konsep yang dijalankan di dalam tubuh YLBHI itu sendiri, 

yaitu bantuan hukum yang diprioritaskan pada masyarakat miskin secara ekonomi, 

hukum dan politik. 

1. Ruang Lingkup Bantuan Hukum 

Program bantuan hukum secara cuma-cuma di Kabupaten Musi Banyuasin 

memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat baik didalam lembaga peradilan 

maupun diluar pengadilan, seperti konsutasi hukum, mediasi, arbiter, mendampingi 

pada saat pemeriksaan di kepolsian. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa 

bantuan hukum cuma-cuma yang dilaksanakan di Kabupaten Musi Banyuasin ini 

diperioritaskan bagi warga yang kategorinya miskin dan bertempat tinggal dalam 

wailayah Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk membuktikannya, maka 

bagi warga yang datang untuk mendapat pelayanan bantuan hukum diharuskan untuk 

menunjukan surat keterangan miskin dari dari kepala desa atau pemerintah setempat 

dan kartu tanda penduduk (KTP).  
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Untuk menentukan kaegori masyarakat miskin yang berhak mendapat pelayananan 

bantuan hukum Cuma-cuma , diatur dalam Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin 

No. 246 Tahun 2007 Tanggal 1 Maret 2007. 

Kerjasama program bantuan hukum untuk masyarakat miskin antara LBH Palembang 

dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diatur dalam Nota Kesepahaman 

tanggal 12 Februari 2009 dan SK Gubernur Nomor 58/KPTS/III/2009 Tentang 

Pembentukan Tim Advokasi Pemberian Bantuan Hukum Gratis kepada Masyarakat 

Miskin. 

2. Penanganan Perkara 

Sepanjang perjalanan program, Kantor Pelayanan Bantuan Hukum (LBH Palembang) 

telah menerima pengaduan dari masyarakat yang mendapat permasalahan hukum 

sebanyak 54 kasus pada tahun 2007 dan  86 kasus pada tahun 2008 dan tahun 2009 

sebanyak 110 kasus.  

Dari beberapa pengaduan masyarakat tersebut, terdapat kasus pelanggaran HAM 

baik dalam kerangka Hak Sipol maupun Hak Ekosob masyarakat seperti penembakan 

dan penangkapan sewenang-wenang oleh aparat Kepolisian, konflik pertananahan 

dan kasus perburuhan. Selain itu juga terdapat kasus-kasus yang bersifat pidana 

umum dan perdata umum. 

 

Data Statistik Penanganan Pengaduan Masyarakat Miskin Kantor Pelayanan Bantuan Hukum 

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007-2009 

No. Jenis Permasalahan Hukum 
Jumlah  

2007 2008 2009 

1. 

2. 

3. 

4. 

Pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 

Pelanggaran Hak Sipil Politik 

Kasus Pidana Umum 

Perdata 

14 

8 

13 

19 

28 

5 

16 

37 

41 

14 

26 

29 

 Total  54 86 110 

Sumber Data : Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Musi Banyuasin 

 

Berdasarkan pengaduan masyarakat Musi Banyuasin pada Kantor Pelayanan 

Bantuan Hukum, permasalahan hukum yang dialami masyarakat didominasi oleh 

sengketa tanah antar warga. Sengketa ini disebabkan karena tidak jelasnya bukti 

kepemilikan tanah yang disengketakan tersebut sehingga masing-masing pihak yang 

bersengketa mengakui bahwa tanah tersebut mereka yang berhak memiliki. 
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Sengketa tanah juga terjadi antara warga dengan pihak perusahaan. Sengketa ini 

terjadi karena warga merasa pihak perusahaan telah merampas lahan warga tanpa 

ada ganti rugi sehingga warga yang menjadi korban perampasan kehilangan sumber 

ekonominya. 

 

3. Refleksi Dan Rekomendasi 

a. Umum 

Kurang memadainya perangkat hukum positif untuk menunjang konsep bantuan 

hukum sebagai hak konstitusional, menjadikan bantuan hukum seakan bukan 

merupakan kewajiban bagi negara. Oleh karenanya bantuan hukum perlu dijabarkan 

lebih lanjut dalam sebuah Undang-undang Bantuan Hukum yang memuat konsep, 

fungsi, dan sifat dari bantuan hukum, agar hak konstitusional rakyat untuk 

memperoleh bantuan hukum dapat terjamin. 

Berkaitan dengan Program Bantuan Hukum di Kabupaten Musi Banyuasin, 

merupakan kegiatan yang telah dilaksanakan dan telah berkembang diberbagai 

negara yang merupakan sebagai bentuk respon terhadap masalah-masalah 

masyarakat miskin dibidang hukum, ekonomi, sosial dan budaya. Pada prakteknya 

memperlihatkan relasi antara adokat atau prbadi-pribadi yang tergabung pada kantor 

bantuan hukum dengan kelompok atau individu masyarakat miskin dengan 

pertimbangan tertentu harus mendapat bantuan hukum. 

b. Penanganan Perkara 

Dalam penanganan suatu perkara yang masuk kemeja kantor pelayanan bantuan 

hukum, untuk fase awal LBH hanya menggunakan sebatas pendekatan advokasi 

melalui konsultasi, mediasi, dan pendampingan atau melalui pendekatan hukum 

semata. Stakeholders yang terlibat lebih kepada kalangan hukum seperti Hakim, 

Jaksa, Polisi, dan masyarakat miskin yang mengalami permasalahan hukum. Kasus-

kasus yang didampingipun secara umum masih berdasarkan pada pengaduan/laporan 

dari masyarakat. 

c. Rekomendasi 

Dalam suasana kemasyarakatan saat ini dan mungkin beberapa tahun mendatang, 

kemiskinan masih sangat gampang ditemukan sekitar kita. Masyarakat miskin yang 

tidak mendapatkan keadilan dari hukum negara juga tidak kalah banyaknya. Dengan 

kondisi ini, bantuan hukum kedepan tetap memiliki mandat untuk terus melaksanakan 

aktivitasnya. 

Kedepan, diperlukan langkah-langkah kreatif dalam pelaksanaan pemberian bantuan 

hukum kepada masyarakat miskin, guna menunjang terlaksananya pemenuhak hak 

masyarakat miskin untuk mendapatkan pembelaan dan keadilan. Namun masa depan 

bantuan hukum kedepan juga tidak terlepas dari kondisi sosial, ekonomi, politik, 
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budaya dan hukum yang akan dihadapi kedepan. Serta bagaimana kondisi 

keorganisasian sekarang dan kemungkinan-kemungkinan perubahannya kedepan. 

Disamping itu, faktor jaringan diluar bantuan hukum diharapkan mampu disinergikan 

dalam mencapai tujuan bersama. 

Melalui program bantuan hukum gratis untuk mayarakat miskin kerjasama antara LBH 

Palembang dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sepanjang tahun 2009 

telah mendampingi sebanyak 16 kasus yang terdiri dari kasus pertanahan, 

perburuhan, dll.  
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4. Membangun Kerjasama Advokasi 

 

 

Selain membangun kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam 

Program Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Musi Banyuasin 

sejak tahun 2007 sampai tahun 2009, LBH Palembang juga membangun kerjasama 

dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk program bantuan hukum pada 

tahun 2009. Selain itu LBH Palembang juga bekerjasama dengan beberapa lembaga 

strategis yang pada dasarnya bertujuan untuk melakukan advokasi bersama dalam 

rangka untuk pembelaan hukum terhadap masyarakat. 

 

1. Kerjasama LBH Palembang dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

Daerah (KPAID) Sumatera Selatan 

Kerjasama antara dua lembaga ini dimulai pada tanggal 31 Juli 2008 yang dilatar 

belakangi dengan adanya keterkaitan fungsi yaitu penerimaan pengaduan 

pelanggaran hak anak baik sebagai korban maupun pelaku memfasilitasi tercapainya 

solusi permasalahan dalam pendampingan atau pembelaan hukum terhadap anak. 

Adapun yang menjadi tujuan dari kerjasama ini adalah : 

1. Melakukan segala upaya kerjasama untuk perlindungan anak Indonesia. 

2. Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat khususnya bagi anak. 

3. Mencegah terhadap ancaman dari berbagai macam tindak kekerasan baik secara 

mental, fisik maupun sosial 

4. Mengupayakan solusi dalam mengatasi permasalahan Hak Anak. 

Dalam pelaksanaan kerjasama perlindungan hak-hak anak ini, LBH Palembang 

berperan untuk melakukan pendampingan dan pembelaan dalam proses penyelesaian 

perkara hak anak di Pengadilan dengan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada 

anak yang kurang mampu. 

Selain melakukan advokasi LBH Palembang juga berperan untuk melakukan 

pendataan dan pengumpulan informasi tentang pelanggaran hak-hak anak serta 

mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

perlindungan anak. 

Bentuk kerjasama, ruang lingkup, fungsi dan tugas masing-masing pihak, dituangkan 

dalam Nota Kesepahaman No. 001/LBH-Plg/MOU/VII/2008 yang sekaligus untuk 

mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajibannya. 
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2. Kerjasama antara LBH Palembang dengan Forum Guru Profesional Sumatera 

Selatan (FGP-SS) 

Terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2008 telah terjalin kerjasama antara LBH 

Palembang dengan Forum Guru Profesional (FGP-SS) dengan tujuan untuk : 

 mengupayakan solusi dalam mengatasi permasalahan hukum bagi profesi guru 

khusunya para guru yang tergabung dalam FGP-SS; 

 Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang 

pendidikan; 

 Mengupayakan solusi dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya 

khususnya dibidang pendidikan. 

Kerjasama ini berkaitan dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU No. 14 Tahun 

2005 Tentang Guru dan Dosen dimana disitu disebutkan bahwa didalam melakukan 

aktifitasnya para guru berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.  

Dalam penanganan pengaduan, upaya penyelesaiannya dilakukan dengan metode 

alternatif dispute resolution (ADR) dan melakukan pendampingan dalam proses 

penanganan perkara di Pengadilan sesuai dengan kode etik advokat. 

 

3. Kerjasama antara LBH Palembang dengan Lembaga Pemasyarakatan Anak 

Palembang 

Dalam pengelolaan perubahan Sistem Pemasyarakatan, upaya kolaboratif dengan 

masyarakat mutlak diperlukan, khususnya dalam upaya pemenuhan hak-hak 

narapidana /tahanan. Salah satu mekanisme kolaboratif yang  potensial  dalam hal ini 

adalah membentuk Pusat Penanganan Keluhan dan Pengaduan, dengan 

keanggotaan dari unsur Sistem Pemasyarakatan dan masyarakat. Mekanisme kerja 

dari pusat ini berbasis pada unit pelaksana tehknis dari Sistem Pemasyarakatan 

seperti Lapas dan merupakan respon atas keluhan. 

Untuk itu LBH Palembang bekerjasama dengan Lapas Anak Kelas IIA Palembang 

membentuk Pusat Penanganan Keluhan dan Pengaduan bagi Warga Binaan 

Pemasyarakatan (WBP) dan keluarganya maupun bagi masyarakat pada umumnya. 

Kegiatan ini tentunya tak terlepas dari dukungan dari LBH Jakarta, Kemitraan 

Indonesia, Ditjen Pemasyarakatan dan Kanwil Depkumham Prov. Sumatera Selatan.  

Untuk pelaksanaan program, Pusat Pelayanan Penangan Pengaduan telah menyusun 

rencana kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

1. Pelayanan Penanganan Keluhan dan Pengaduan 

Untuk pelayanan penanganan pengaduan dan keluhan telah dibentuk posko 

pengaduan yang dibentuk dilingkungan Lapas Anak Kelas IIA Palembang. 
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Selain itu pada beberapa tempat dalam lingkungan Lapas Anak Palembang 

juga dipasang beberapa kotak pengaduan.   

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan fasilitas kepada Warga 

Binaan Pemasyarakatan/Tahanan atau keluarganya untuk menyampaikan 

keluhan dan pengaduan. 

2. Investigasi Pengaduan 

Investigasi Pengaduan ini dilaksanakan sebanyak tiga kali dalam waktu 

selama tiga bulan. Kegiatan ini selain untuk mengetahui tentang kondisi Lapas, 

perlakuan terhadap WBP juga bertujuan untuk memberikan kesempatan 

kepada WBP dan keluarganya untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan 

kepada petugas Pusat Penanganan Keluhan dan Pengaduan. 

3. Penyebaran Angket 

Angket disebarkan kepada WBP atau di isi dengan dibantu oleh Pusat 

Penanganan Keluhan dan Pengaduan dengan cara melakukan wawancara 

kepada WBP tanpa ada intervensi dari petugas Lapas. 

4. Tindak Lanjut Penanganan Keluhan dan Pengaduan 

Sebagai tindak lanjut dari pengaduan dilakukan beberapa kegiatan yaitu : 

a. Analisa data pengaduan 

b. Penyampaian keluhan dan pengaduan  

c. Monitoring  

d. Pertemuan dengan pihak Lapas 

e. Rujukan  

5. Kunjungan Rutin 

Mekanisme kunjungan ini tidak terkait dengan adanya penyampaian keluhan 

dan pengaduan. Kunjungan rutin dari petugas Pusat Penanganan Keluhan dan 

Pengaduan merupakan kunjungan pihak eksternal yang dilakukan enam kali 

dalam waktu tiga bulan. 

6. Pelatihan Bagi Petugas Lapas 

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada petugas Lapas 

untuk memahami dan peka terhadap implementasi standart perlakuan tahanan 

dan sistem pemasyarakatan di Indonesia. 

Pelatihan ini merupakan pelatihan tahap ke II dan peserta pelatihan hanya 

berjumlah 15 orang. Untuk materi sama dengan pelatihan tahap I dengan 

jadwal disesuaikan dengan kebutuhan penyampaian materi, baik oleh 

narasumber maupun oleh fasilitator. 
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4. Kerjasama antara LBH Palembang dengan Yayasan TIFA 

Sepanjang tahun 2009 LBH Palembang bekerjasama dengan Yayasan TIFA 

melakukan kegiatan pendidikan paralegal dan program bantuan hukum struktural di 

beberapa wilayah kabupaten/kota di Sumatera Selatan. 

 

5. Kerjasama antara LBH Palembang dengan Komisi Yudisial Republik 

Indonesia 

Kerjasama antara LBH Palembang dengan Komisi Yudisi RI dilaksanakan dalam 

program investigasi hakim, tracking calon hakim agung dan pemantauan persidangan. 

Semua program bermuara dalam rangka mewujudkan peradilan yang besih dan 

profesional. 

 

6. Kerjasama antara LBH Palembang dengan Fakultas Hukum Universitas 

Sriwijaya 

Pada tahun 2009 LBH Palembang membentuk Posko Pemantau Peradilan Sumatera 

Selatan bekerjasama dengan Fakultas Hukum UNSRI. Program yang dilaksanakan 

oleh Posko ini dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih dan profesional juga 

untuk memberantas mafia peradilan serta memperjuangkan akses keadilan yang 

sangat sulit didapat oleh masyarakat lemah. Program yang dilaksanakan oleh Posko 

meliputi : 

- Program Sosialisasi 

- Program Penerimaan dan Penanganan Pengaduan 

- Program Pemantau Persidangan. 
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5. Konflik Struktural Dalam Dimensi 

Pelanggaran HAM 

 

 

Banyaknya pengaduan atau laporan masyarakat yang disampaikan ke LBH 

Palembang sepanjang tahun 2005 - 2009  merupakan bentuk kepercayaan dan 

sekaligus ekspektasi publik terhadap kinerja LBH Palembang. Selain itu dengan 

adanya pengaduan masyarakat yang meminta bantuan hukum berarti masyarakat 

merasakan manfaat dari program-program yang dijalankan oleh LBH Palembang.  

Perkembangan pengaduan masyarakat ke LBH Palembang sepanjang tahun 2005 - 

2009 masih didominasi oleh permasalahan masyarakat yang berdimensi struktural  

yaitu kasus pelanggaran HAM Ekosob (perburuhan, pertanahan, penggusuran, dll), 

dan  HAM Sipol (kekerasan oleh aparat TNI dan Polri). Disamping itu  terdapat juga 

kecenderungan meningkatnya pengaduan untuk kasus pidana dan perdata, 

kecenderungan tersebut telah dirasakan sejak dua tahun terakhir seiring dengan 

semakin kompleknya dinamika dalam masyarakat akibat pesatnya pembangunan fisik 

di Sumatera Selatan 

Sepanjang tahun 2005-2009, LBH Palembang menerima pengaduan dari masyarakat 

lebih kurang 675 kasus.  Dari jumlah pengaduan masyarakat pada LBH Palembang 

tersebut, terdapat kecenderungan jumlah yang cukup besar tiap tahunnya. Ini 

menunjukan bahwa permasalahan struktural semakin rumit dan melibatkan aktor 

pelaku yang kuat secara ekonomi dan politik. Sementara bagi masyarakat terutama 

masyarakat miskin, ketiadaan sumber keuangan yang cukup, ketiadaan penguasaan 

informasi, ketiadaan pengetahuan dan pendidikan formal ditambah dengan ketiadaan 

dukungan bantuan hukum yang maksimal dari pemerintah untuk memenuhi hak-hak 

masyarakat miskin, menjadikan masyarakat miskin lebih sulit untuk memberdayakan 

dirinya sendiri. Sedangkan dalam lingkup sistem peradilan, pemberian bantuan hukum 

sangat dibutuhkan oleh masyarakat, yang diharapkan dapat memberikan pengaruh 

yang besar pada dinamika persoalan hukum masyarakat, misalnya pada kasus 

penggusuran lahan atau perkara-perkara lainnya yang dihadapi masyarakat. 
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Tabel 1 : Data Statistik Pengaduan Masyarakat Pada LBH Palembang                                     

Sepanjang Tahun 2005 – 2009 

No. Bentuk Kasus Jumlah 

2005 2006 2007 2008 2009 

1.  Perburuhan  59 94 37 23 25 

2.  Sengketa Lahan 11 3 39 8 20 

3.  Penggusuran Pemukiman & PKL - 3 - 1 - 

4.  Pelanggaran Hak Kesehatan/Mal 

Praktek) 

- 1 1 3 - 

5.  Pelanggaran Hak atas Pendidikan - 1 - - - 

6.  SDA/Pencemaran Lingkungan 3 1 - 1 - 

7.  Kekerasan Aparat Kepolisian dan TNI 4 8 26 4 7 

8.  Pidana Mati  1 2 2 2 

9.  Kriminalisasi  petani - - 6 2 1 

10.  Penahanan Tidak Sah - - 2 2 1 

11.  Perdagangan Orang - - 1 - - 

12.  Pidana Umum 37 - 5 19 28 

13.  Perdata Umum 12 - 7 35 31 

14.  TUN 5 - 1 - - 

 

 

Tabel 2. Data Penanganan Pengaduan Masyarakat Pada LBH Palembang                                   

Sepanjang Tahun 2005 – 2009 
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Catatan : 

Tahun 2005-2006  : jumlah data kasus yang masuk ke LBH Palembang 

Tahun 2007-2008  : jumlah kasus LBH Palembang + jumlah kasus pada program 

bantuan hukum LBH Palembang dengan Pemerintah 

Kabupaten Musi Banyuasin 

Tahun 2009  : jumlah kasus LBH Palembang + jumlah kasus pada program 

bantuan hukum Pemkab. Musi Banyuasin + jumlah kasus pada 

program bantuan hukum Pemprov. Sumsel.  

 

b. Bentuk Kasus Pengaduan Masyarakat 

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 2005-2009, pengaduan yang masuk ke LBH tetap menunjukan 

angka yang cukup tinggi. 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-tahn berikutnya. 

 Kasus Perburuhan 

Seperti terlihat pada tabel 1 diatas, pengaduan masyarakat pada Kantor LBH 

Palembang lebih didominasi oleh kasus-kasus perburuhan. Ini membuktikan bahwa 

hubungan kerja antara buruh dan pengusaha bukanlah hubungan kerja yang adil dan 

menguntungkan. Dilihat dari pihak pengadu yaitu kaum buruh, jelas bahwa buruh 

menjadi korban ketidak adilan tersebut.  

Pada periode tahun 2005-2009 kasus-kasus perburuhan didominasi oleh kasus-kasus 

PHK sepihak yang dilakukan oleh pihak pengusaha. Akibatnya ribuan buruh 

kehilangan sumber penghidupannya dan semakin menambah panjang angka 

pengangguran di Sumatera Selatan. Berbagai modus kasus, dari kriminalisasi sampai 

dengan dipaksa mengundurkan diri tanpa memberikan konpensasi atau pesangon 

yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Permasalahan peraturan perundang-undanganpun muncul seiring rencana pemerintah 

akan melakukan revisi terhadap UU Ketenagakerjaan serta akan dibahasnya UU baru 

tentang PHK dan pesangon/asuransi pesangon apabila pembahasan UU tersebut 

tidak mengutamakan prinsip kehati-hatian dan partisipatif dan perlindungan hak-hak 

buruh. Sebagai bentuk penolakan terhadap rencana revisi UU No. 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan, LBH Palembang bersama basis-basis buruh yang 

tergabung dalam Forum Komunikasi Buruh Bersatu melakukan Aksi Unjuk Rasa di 

Kota Palembang dan melakukan hearing di DPRD Sumsel.  



Laporan Akhir Tahun LBH Palembang 23 

Selain itu permasalahan buruh semakin lengkap dengan dikeluarkannya SKB empat 

Menteri tentang pengupahan yang sangat tidak berpihak pada kaum buruh. Aturan 

upah perburuhan yang selama ini kurang dari ketentuan hidup layak, semakin tertekan 

dengan adanya SKB empat Menteri tersebut. 

Tabel 3. Data Statistik Kasus Perburuhan di Sumatera Selatan berdasarkan jenis kasus                 

sepanjang tahun 2005 - 2008 

No. Bentuk Pelanggaran 
Jumlah 

2005 2006 2007 2008 2009 

1.  PHK Sepihak 36 53 10 19 30 

2.  Pelanggaran Upah - - 7 2 1 

3.  Jamsostek 2 2 2 - 1 

4.  Tidak Diberi Hak Cuti - - 2 - - 

5.  Pelanggaran THR 5 14 8 - 1 

6.  Tidak Dibayar Upah Lembur 3 11 3 - - 

7.  Pelanggaran Hak atas Pengunduran Diri - - 2 1 - 

8.  Jaminan K3 - 2 1 - - 

9.  Kriminalisasi - 2 7 1 - 

10.  Pelanggaran perjanjian kerja - - - - 1 

11.  TKI hilang - - - - 1 

 Total  46 84 42 23 35 

 

Tabel 4. Data Perkembangan Kasus Perburuhan Di Sumatera Selatan                                    

sepanjang tahun 2005 - 2008 
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6. Pelaksanaan Fungsi Advokasi LBH 

 

 

1. Konsultasi Hukum (Pendidikan Hukum) 

Yang dimaksud dengan konsultasi hukum atau pendidikan hukum disini adalah 

memberikan pengarahan, menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan hukum atau 

permasalahan hukum yang dihadapi si pelapor pada Kantor LBH Palembang. 

Konsultasi hukum ini pada dasarnya diberikan sebelum dilakukan proses penanganan 

perkara selanjutnya. Disamping itu, juga diberikan atas permintaan sendiri oleh warga 

masyarakat yang datang ke Kantor LBH Palembang yang meminta hanya sebatas 

penjelasan mengenai permasalahan hukum yang dihadapinya. 

Dalam proses konsultasi tidak hanya penjelasan yang diberikan, akan tetapi juga 

diberikan pengarahan dan pemahaman kepada masyarakat yang datang. Konsultasi 

ini pada dasarnya sama dengan pendidikan hukum kritis terhadap masyarakat. 

2. Mediasi 

Fungsi mediasi LBH Palembang melekat erat pada setiap proses penanganan perkara 

yang dilakukan. Selai itu ada beberapa perkara yang penyelesaian wajib dilakukan 

secara mediasi sebelum ke pengadilan, seperti pada kasus-kasus perburuhan. Pada 

proses mediasi ini senantiasa melibatkan pihak pemerintah yang terkait dan dalam hal 

ini aktivis LBH bertindak selaku pendamping pihak korban atau pada kasus-kasus 

tertentu dapat juga menjadi mediator. 

3. Pendampingan di Pengadilan 

Dari perkembangan pengaduan masyarakat ke LBH Palembang sepanjang tahun 

2005 - 2008 selain permasalahan masyarakat yang berdimensi struktural  yaitu kasus 

pelanggaran HAM Ekosob (perburuhan, pertanahan, penggusuran, dll), dan  HAM 

Sipol (kekerasan oleh aparat TNI dan Polri). Juga terdapat kecenderungan 

meningkatnya pengaduan untuk kasus pidana dan perdata, kecenderungan tersebut 

telah dirasakan sejak dua tahun terakhir seiring dengan semakin kompleknya 

dinamika dalam masyarakat akibat pesatnya pembangunan fisik, sehingga peranan 

advokat LBH Palembang memutuskan untuk membentuk divisi litigasi yang khusus 

menangani kasus-kasus tersebut. 

4. Investigasi Terhadap Kasus-kasus yang Muncul 

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 menindak-lanjuti kasus-kasus 

dugaan penyimpangan hukum. Investigasi diperlukan guna memperoleh informasi 
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yang lebih lengkap, tajam, seimbang dan objektif uang akan dijadikan bahan untuk 

merumuskan tindakan seperti apa yang dapat dilakukan selanjutnya. 

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 panjang. sebenarnya sebagai upaya untuk memperbaiki 

mutu pelayanan hukum atau merevitalisasi pejabat-pejabat publik yang kerap 

melakukan kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan dan aspirasi rakyat. 
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7. Agenda tahun 2010 

 

 

Kebebasan berpendapat dan berserikat mulai membaik yang ditandai dengan 

munculnya kasus-kasus rakyat kepermukaan, kondisi ini merupakan peluang yang 

baik bagi LBH Palembang untuk terus memperjuangkan kepentingan-kepentingan 

rakyat. Proses yang disebut reformasi ini terus bergulir dengan upaya-upaya reformasi 

ditingkat kebijakan maupun reformasi dibidang penegakan hukum. Institusi-institusi 

yang selama ini dianggap tidak lebih dari perpanjangan pemerintah terus didesakkan 

untuk terus melakukan perbaikan; seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan 

profesi adovokat. Peluang untuk mendesakkan dipenuhinya hak-hak ekonomi, sosial 

dan budaya yang harus dilakukan oleh negara semakin terbuka.  

Sementara itu globalisasi dengan laju investasinya di Indonesia tetap menjadi 

ancaman bagi pemenuhan hak-hak mendasar rakyat, sebagaimana terjadi sampai 

dengan hari ini. Sepanjang tahun 2009 relatif belum terlihat kebijakan negara yang 

secara signifikan dapat mengartikulasikan kepentingan rakyat. Kebijakan negara 

terhadap isu-isu kemiskinan, pendidikan dan kesehatan, hak rakyat atas SDA, 

perburuhan dan HAM, relatif tenggelam dengan isu pertumbuhan ekonomi, 

kedatangan investor, dan pelaksanaan pembangunan menghias kota untuk mencapai 

Palembang sebagai daerah wisata. 

Dominannya kebijakan negara yang sangat bias kapiltalistik telah mendorong praktek 

perencanaan pembangunan yang lebih ditekankan pada pembangunan fisik spasial 

semata. Implikasinya terlihat dari pertumbuhan kota-kota di Sumsel yang cenderung 

memarjinalkan masyarakat miskin dan tidak bersahabat dengan lingkungan. Oleh 

karenanya agenda pada tahun 2010 LBH Palembang akan melaksanakan kegiatan-

kegiatan sebagai berikut : 

1. Tetap melakukan pendampingan terhadap kasus-kasus struktural yang dialami 

oleh petani, buruh, kelompok miskin kota dan kelompok-kelompok marjinal lainnya. 

2. Melakukan kontrol terhadap kinerja aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, 

hakim dan advokat terkait dengan penegakan hukum yang genuin dan melindungi 

hak-hak rakyat 

3. Hasil pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum di Sumatera Selatan 

akan dijadikan bahan guna pembaharuan hukum dan bahan koordinasi dengan 

pihak terkait diatasnya, yaitu Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan 

dan instansi terkaitnya lain, ditingkat nasional dan internasional yang merupakan 

jaringan LBH Palembang 
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4. Mendorong pemerintah lokal untuk segera merencanakan dan memeuhi hak-hak 

ekonomi, sosial dan budaya rakyat miskin di Sumatera Selatan. 

5. Mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan baik ditingkat provinsi dan kabupaten/ 

kota yang lebih melindungi hak-hak dasar rakyat. 

6. Mendorong proses mediasi atas potensi konflik horizontal yang diakibatkan oleh 

oleh proses politik seperti Pilkada atau sengketa perbatasan yang menjadikan 

rakyat sebagai korban dalam bentuk apapun. 

  

 

 

Palembang, 30 Desember 2009 
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