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Pendahuluan 

 

 

Catatan  akhir tahun ini merupakan bentuk akuntabilitas LBH Palembang pada masyarakat dalam 

kegiatan advokasi terhadap kasus-kasus dan permasalahan hukum masyarakat serta upaya untuk 

penegakan hukum, HAM dan demokrasi khususnya di Suamatera Selatan. Karena sejak didirikan LBH 

Palembang memposisikan diri sebagai lembaga yang berpihak pada masyarakat yang termarginalkan 

dan menjadi korban ketidak adilan hukum dan kebijakan politik negara. 

Perbedaan perlakuan dan ketidak adilan khususnya bagi masyarakat miskn masih mewarnai 

sejumlah perjalanan penegakan hukum terutama pada penyelesaian kasus pelanggaran hak ekosob 

(kasus pertanahan, perburuhan) dan pelanggaran hak sipol di Sumatera Selatan. Dimana kondisi 

penegakan hukum yang timpang tersebut berimbas pada hilangnya hak masyarakat untuk mendapat 

persamaan dimuka hukum, hak atas kondisi kerja yang adil, hak atas sumber kehidupan dan hak-hak 

dasar masyarakat yang lainnya. 

Sementara itu, negara dalam hal ini Pemerintah Daerah hanya memberikan fasilitas bantuan hukum 

melalui program bantuan hukum yang ternyata pada faktanya tidak memberikan kontribusi yang 

signifikan dalam penegakan hukum dan HAM di Sumatera Selatan. Pemerintah Daerah seakan tutup 

mata dan menyerahkan proses penyelesaian konflik dan tuntutan masyarakat pada lembaga 

peradilan.  

1. Cuci Tangan Negara Dalam Penegakan Hukum. 

Beberapa kasus yang ditangani LBH Palembang dapat dijadikan sebagai gambaran terhadap kondisi 

penegakan hukum dan HAM khususnya di Sumatera Selatan. Misalnya saja pada penyelesaian 

sengketa pertanahan dan kasus pernburuhan yang mana kelompok petani dan buruh tetap 

diposisikan pada pihak yang dilemahkan. Pihak pengusaha memanfaatkan kekuatannya (modal dan 

akses politik) dalam penyelesaian sengketa dengan masyarakat.  dan rana litigasi dalam penyelesaian 

kasus-kasus masyarakat, juga digunakan pemerintah untuk melakukan cuci tangan dan tutup mata 

atas kewajibannya. 

Sebagai gambaran dapat dilihat pada kasus perampasan lahan milik petani Desa Sodong Kecamatan 

Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) oleh PT. Sumber Wangi Alam (SWA). Meskipun jelas-jelas 

bahwa pihak PT. SWA telah mengambil lahan warga, namun Pemmerintah Daerah OKI tidak berdaya 

untuk bertindak tegas demi untuk mengamankan investasi, sehingga akibatnya berujung pada 

korban jiwa dan kriminalisasi pada masyarakat. Pembiaran serta pengamanan oleh aparat kepolisian 

yang lebih mementingkan pengamanan aset perusahaan, selalu membuat konflik pertanahan 

menjadi tindakan kekerasan dan masyarakat petani yang menuntut haknya selalu dibenturkan pada 

pihak keamanan, baik keamanan perusahaan maupun aparat kepolisian. Pada hal substansi 

permasalahan adalah sengketa lahan yang seharusnya ada intervensi dan ketegasan Pemerintah 
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dalam penyelesaiannya. Karena sengketa lahan tentunya tidak terlepas dari adanya pemberian izin 

oleh pemerintah dengan tanpa melihat kondisi lahan yang sebenarnya. 

Selain itu juga pada kasus-kasus perburuhan, dimana dalam penyelesaiannya pemerintah dalam hal 

ini Dinas Tenaga Kerja hanya mampu mengeluarkan anjuran yang pada dasarnya dapat ditolak oleh 

salah satu pihak yang bersengketa. Meskipun telah terjadi pelanggaran terhadap kaum buruh, 

namun pemerintah bersembunyi dibalik formalitas undang-undang dan menyerahkan permasalahan 

kepada lembaga peradilan. 

Dalam konteks penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan hak-hak rakyat, 

negara dalam hal ini Pemerintah Daerah melakukan cuci tangan dengan menyerahkan perkara 

rakyat ke lembaga yudikatif  

2. Pelanggaran HAM 

Pada pertengahan tahun 2011 ini tepatnya di bulan April, masyarakat Sumatera Selatan telah 

dihebohkan dengan adanya kasus pembunuhan dan pembantaian di areal perkebunan PT. Sumber 

Wangi Alam (SWA) kecamatan Msuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Dalam kasus ini dua orang 

warga Desa Sodong menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh pihak keamanan PT. SWA. 

Masing-masing korban adalah Indra Safe’i yang mengalami luka tembak dibeberapa bagian tubuh 

dan leher nyaris putus akibat sayatan senjata tajam. Kemudian yang satunya lagi adalah sabtu 

Macan yang mengalami luka bacok dengan pisau sangkur yang masih menancap di punggung korban. 

Berdasarkan keterangan beberapa orang saksi menyebutkan bahwa sebelum korban ditemukan 

terdengar suara tembakan yang berasal dari arah ditemukannya korban. Namun sayang sampai 

sekarang tidak terungkap suara tembakan itu bersal dari siapa dan pisau sangkur yang masih 

menancap di punggung korban itu milik siapa. 

Akibat dari pembunuhan dan pembantaian tersebut, masa akhirnya mengamuk sehingga 5 orang 

pekerja PT. SWA terbunuh secara mengenaskan. Peristiwa ini merupakan akibat dari knflik lahan 

yang berkepanjangan sehingga berujung pada kekecewaan dan puncak emosi yang mengakibatkan 

korban jiwa. Kasus Sodong adalah seklumit gambaran peristiwa yang terjadi pada kasus pertanahan 

di Sumatera Selatan. Pengamanan yang berlebihan serta adanya intervensi dari kepolisian dan 

ketidak mampuan pemeritah daerah dalam penyelesaian konflik menjadi pemicu terjadinya tindakan 

kekerasan yang berdimensi pelanggaran HAM. 

Pelanggaran HAM yang berdimensi Hak Sipol juga terjadi pada kasus pelanggaran fair trial seperti 

penetapan tersangka tanpa bukti permulaan yang cukup, penangkapan dan penahanan yang 

sewenang-sewenang yang dilakukan oleh institusi kepolisian.  

Selain itu, pada kasus perburuhan dan pertanahan terjadi pelanggaran HAM di bidang hak ekosob, 

seperti pelanggaran hak atas pekerjaan, hak atas kondisi kerja yang adil, hak atas sumber 

perekonomian (hak atas pengelolaan SDA). Di bidang ketenagakerjaan, PHK menjadi solusi bagi 

pengusaha dalam menyelesaikan konflik meskipun PHK tersebut tidak memenuhi prosedur, sehingga 

mengakibatkan buruh terpaksa kehilangan pekerjaan.  
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Pada kasus pertanahan,  beberapa perusahaan perkebunan yang berskala besar terlibat dalam 

sengketa lahan dengan masyarakat. Ribuan hektar lahan masyarakat dikuasai oleh perusahaan 

perkebunan dengan alasan lahan masyarakat tersebut masuk dalam wilayah izin mereka. Perjuangan 

kaum petani dan komunitas masyarakat adat di Sumatera Selatan untuk mendapatkan haknya atas 

tanah ulayat, baik yang sudah dikuasai oleh negara, maupun pelaku lainnya seperti perusahaan 

swasta, selalu mendapat perlawanan dari penyelenggara negara melalui aparatnya seperti TNI dan 

Kepolisian. Kaum petani yang pada dasarnya berjuang untuk mendapatkan haknya sering dijebak 

dan dikondisikan (dikriminalisasikan) melakukan perbuatan yang dapat dijerat dengan pasal-pasal 

KUHP (pengrusakan, penghasutan, pengancaman dll). 

Dalam persoalan ini, negara baik itu Pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten, Dinas Perkebunan, 

maupun BPN tidak mampu berbuat banyak. Mereka senantiasa bersembunyi dibalik aturan dan 

perundang-undangan untuk melepaskan tanggung jawabnya. 

3. Akses Atas Keadilan; Tidak Menyentuh Persoalan Hukum Masyarakat 

Meskipun di Sumatera Selatan telah dilaksanakan program bantuan hukum oleh pemerintah, namun 

dapat kami katakan bahwa, program bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan, Pemerintah Kota Palembang maupun bebera Pemerintah Kabupaten di Sumatera 

Selatan, secara substansi tidak sepenuhnya memberikan rasa keadilan (keadilan struktural) bagi 

masyarakat. Karena program tersebut tidak menyentuh akar permasalahan kasus dan program 

tersebut terkesan sebagai bentuk cuci tangan bagi Pemerintah Daerah terhadap permasalahan 

rakyat. 

Dalam kondisi penegakan hukum seperti sekarang ini, tentunya memberikan banyak konsekuensi. 

Bantuan hukum yang di fasilitasi negara tidak akan pernah mampu membantu para pencari keadilan 

untuk lepas dari akar masalah ketidakadilan yang menimpa mereka. Dengan demikian secara 

substansial, masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan hak-hak dasar mereka untuk 

mendapatkan keadilan. 

Demikianlah gambaran umum tentang penegakan hukum dan HAM khususnya di Sumatera Selatan. 

Kondisi ini kami catat berdasarkan pengaduan masyarakat pada LBH Palembang maupun dari 

temuan-temuan hasil investigasi dan juga dari fakta-fakta yang terjadi di Sumatera Selatan. Uraian 

rinci mengenai catatan akhir tahun ini akan kami sampaikan melalui laporan akhir tahun LBH 

Palembang.  
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BAB I 

JUMLAH KASUS DAN PARA PENCARI KEADILAN 

 

 

1. PENERIMAAN KONSULTASI 

Konsultasi merupakan salah satu proses penanganan hukum atau rangkaian kegiatan advokasi 

terhadap kasus-kasus atau permasalahan hukum yang disampaikan masyarakat pada LBH 

Palembang. Sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2011, LBH Palembang menerima 

konsultasi dari masyarakat sebanyak  85 kasus dengan jumlah pencari keadilan sebanyak 1274 orang.  

Adapun jenis kasus yang dikonsultasikan tersebut adalah kasus perburuhan, konflik agraria, 

kekerasan aparat kepolisian, kasus permpuan, kasus anak, kasus kebebasan pers, kasus 

perkawinan/keluarga, pidana umum, perdata dan TUN. Untuk jumlah masing-masing kasus dan 

jumlah para pencari keadilan dapat dilihat di tabel 1 dibawah ini. 

Tabel 1. 

Data  Penerimaan Konsultasi  Dari Bulan Januari s/d November 2011 Berdasarkan Permasalahan 
Hukum Yang Dihadapi Masyarakat. 

No. Jenis Permasalahan Hukum Jumlah Kasus Jumlah Pencari 
Keadilan (orang) 

1.  Sengketa Lahan 10 991 

2.  Perburuhan 20 1065 

3.  Kekerasan Aparat Kepolisian 7 7 

4.  Perempuan  1 1 

5.  Anak 1 1 

6.  Kebebasan Pers 1 1 

7.  Perkawinan/Keluarga 8 8 

8.  Pidana Umum 27 27 

9.  Perdata 7 7 

10.  TUN 3 3 

 Total 85 2.111 

 

Berdasarkan data yang masuk melalui formulir konsultasi LBH Palembang, pada tahun 2011 ini kasus 

yang terbanyak disampaikan oleh pencari keadilan adalah kasus non struktural yaitu kasus pidana 

umum dengan jumlah sebanyak 27 kasus dengan jumlah pencari keadilan sebanyak 27 orang. 

Sedangkan untuk kasus struktural yang terbanyak adalah kasus perburuhan dengan jumlah sebanyak 

20 kasus dengan jumlah pencari keadilan sebanyak 1065 orang.  Banyaknya pencari keadilan pada 

kasus perburuhan ini adalah akibat adanya perselisihan hak secara kelompok dan PHK masal yang 

dilakukan oleh pengusaha serta adanya perselisihan kepentingan untuk peningkatan kesejahteraan 

kaum buruh. 
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2. PERKEMBANGAN PENERIMAAN KONSULTASI 5 TAHUN TERAKHIR 

Tabel 2 

Grafik Perkembangan Kasus 5 tahun Terakhir Berdasarkan Penerimaan Konsultasi LBH Palembang  

 

Dilihat dari angka pada table 2, untuk jumlah kasus yang dikonsultasikan masyarakat pada LBH 

Palembang tahun 2011 sebanyak 85 kasus. Angka ini terjadi penurunan dibandingkan jumlah pada 

tahun lalu, bahkan angka ini merupakan penerimaan yang terendah dalam 5 tahun terakhir.   

Ini bukan berarti bahwa jumlah kasus masyarakat di Sumatera Selatan lebih sedikit dibanding tahun 

sebelumnya. Menurunya angka pengaduan masyarakat pada LBH Palembang pada tahun ini sejalan 

dengan adanya program bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kota Palembang dan beberapa pemerintah kabupaten yang 

ada di Sumatera Selatan. Selain itu beberapa lembaga non pemerintah juga melakukan advokasi 

terhadap kasus-kasus masyarakat, sehingga para pencari keadilan memilih alternatif penyelesaian 

permasalahannya dengan menggunakan bantuan hukum dari program pemerintah maupun dari 

lembaga non pemerintah lainnya. 

 

3. BENTUK DAN JUMLAH KASUS 

a. Kasus Perburuhan 

Kasus-kasus perburuhan  yang dikonsultasikan pada LBH Palembang sepanjang tahun 2011 ini 

berjumlah 20 kasus dengan jumlah para pencari keadilan sebanyak 1065 orang. Adapun bentuk 

kasus-kasus perburuhan tersebut adalah kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak 

sebanyak 8 kasus dengan jumlah pencari keadilan sebanyak 64 orang, perselisihan hak sebanyak 4 

kasus dengan jumlah pencari keadilan sebanyak 983 orang, perselisihan kepentingan sebanyak 1 

kasus dengan pencari keadilan sebanyak 1 orang, pelanggaran Jamsostek sebanyak 2 kasus dengan 

jumlah pencari keadilan sebanyak 2 orang, pelanggaran THR sebanyak 2 kasus dengan pencari 

keadilan sebanyak 2 orang, tidak dibayarnya hak yang timbul atas pengunduran diri pekerja 

sebanyak 1 kasus dengan pencari keadilan sebanyak 1 orang dan kasus pelanggaran hak Tenaga 

Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri sebanyak 2 kasus dengan pencari keadilan sebanyak  12 orang.  
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Tabel 3 

Jumlah Kasus Perburuhan Yang Dikonsultasikan Pada LBH Palembang Pada Tahun 2011   

   

Berdasarkan angka pengaduan masyarakat pada tahun 2011, kasus perburuhan mengalami 

penurunan dibandingan pengaduan pada tahun 2010, yaitu berjumlah 25 kasus dengan jumlah 

pencari pengadilan sebanyak 27 orang. Namun untuk pencari keadilan atau penerima manfaat jauh 

mengalami peningkatan.  

b. Konflik Agraria 

Pengaduan konflik agraria yang diterima LBH Palembang adalah sengketa lahan antara masyarakat 

petani dengan pihak perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perusahaan perkebunan 

maupun negara, dimana para pencari keadilan menjadi korban dari penggusuran, perampasan, atau 

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang berdampak pada hilangnya sumber 

perekonomian masyarakat akibat lahan yang mereka kelola selama ini dikuasai oleh pihak 

perusahaan. 

Selama tahun 2011 ini konflik agraria menjadi catatan penting, karena beberapa kasus pertanahan 

yang dialami oleh para pencari keadilan merupakan akibat dari kebijakan dari pemerintah daerah 

yang lebih mementingkan para pemodal dalam pengelolaan sumberdaya alam yang tersedia, 

sehingga banyak lahan masyarakat yang tergusur karena dianggap masuk dalam lokasi izin milik 

perusahaan. 

Pengaduan konflik agraria yang masuk ke LBH Palembang pada tahun ini sebanyak 10 kasus dengan 

lahan sengketa seluas ±12738 ha dan 837 orang pencari keadilan atau yang menjadi korban 

kehilangan lahan yang selama ini menjadi alat produksi mereka dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya bersama keluarga.  
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Tabel 6 
Data Kasus/konflik agraria berdasarkan pengaduan masyarakat pada LBH Palembang tahun 2011 

 

 

c. Kekerasan Aparat Kepolisian 

Kekerasan aparat kepolisian merupakan kasus yang berdimensi pelanggaran terhadap hak sipil 

politik masyarakat. Bentuk kekerasan yang dialami oleh pencari keadilan tersebut adalah 

penembakan, penganiayaan, perbuatan tidak menyenangkan, penipuan, dan penahanan tanpa 

adanya bukti permulaan yang kuat. Pengaduan atas kasus kekerasan ini berjumlah 7 kasus dengan 

jumlah pencari keadilan sebanyak 7 orang. Adapun bentuk-bentuk kasus tersebut adalah : 

penembakan berjumlah 1 kasus dengan jumlah korban sebanyak 1 orang, penganiayaan berjumlah 1 

kasus dengan jumlah korban sebanyak 1 orang, penangkapan dan penahanan tanpa ada bukti 

permulaan yang kuat berjumlah 3 kasus dengan jumlah korban sebanyak 3 orang, pengroyokan yang 

berjumlah 1 kasus dengan jumlah korban sebanyak 1 kasus dan perbuatan tidak menyenangkan 

sebanyak 1 kasus dengan jumlah korban sebanyak 1 orang. 

Jumlah kasus ini belum termasuk kasus tindakan aparat kepolisian yang melakukan intimidasi 

terhadap masyarakat yang sedang bersengketa dengan pihak perusahaan atau pengeledahan serta 

pemeriksaan yang sewenang-wenang sehingga menyebabkan ketakutan dan keresahan pada 

masyarakat 

Tabel 7 
 Jumlah Pengaduan Kasus Kekerasan Aparat Kepolisian Pada LBH Palembang Tahun 2011 
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Pada tahun 2011 ini, LBH Palembang hanya menerima 1 pengaduan atas kasus perempuan yaitu 

kasus tindakan asusila dengan jumlah pencari keadilan sebanyak 1 orang dan 1 kasus anak berupa 

pencabulan terhadap pelajar SD dengan jumlah pencari keadilan sebanyak 1 orang 

Sedikitnya kasus perempuan dan anak ini dikarenakan masyarakat lebih memilih untuk 

menyampaikan pengaduannya pada lembaga yang khusus mengusung isu perempuan dan anak 

seperti Women Crisis Centre, Serikat Perempuan Indonesia, LBH Apik, Yayasan Puspa dan Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia Daerah yang ada di Kota Palembang.  

Pada kasus kekerasan pada perempuan, walaupun hanya satu kasus namun cukup menyita 

perhatian masyarakat. Karena kasus asusila tersebut dilakukan oleh seorang guru Majelis Pengajian 

yang berdalih sebagai ajaran agama. Namun sayang tindakan asusila tersebut dianggap tidak cukup 

bukti dan dianggap kadaluarsa oleh Polsekta Palembang. Ditambah lagi dengan pernyataan MUI 

Sumsel bahwa di Majelis Pengajian tersebut tidak ditemukan penyimpangan ajaran agama. 

Tabel 9 
Data kasus perempuan dan anak yang diterima LBH Palembang tahun 2011 

No. Bentuk Kasus Pencari 
Keadilan/Korban 

Pelaku Keterangan 

1.  Asusila Rt 
(warga Plaju Darat, 
Tegal Binangun 
Palembang 

Seorang guru atau 
Kiyai pada Majelis 
Pengajian 

Korban disetubuhi dengan 
dalih untuk pembersihan 
diri dari dosa. Tindakan 
asusila tersebut mendapat 
izin dari suami korban 

2.  Pencabulan RS, umur 12 tahun. 
Pekerjaan pelajar kelas 
6 SD N 1 Tegal Mulyo  
Kab. Musi Banyuasin 

Klw  

 

e. Kasus Kebebasan Pers 

Kasus kebebasan Pers disini adalah kasus pengeroyokan dan penganiayaan terhadap wartawan 

media cetak lokal “Media Rakyat” yang dilakukan oleh sekelompok preman. Pengeroyokan tersebut 

dikarenakan adanya pemberitaan tentang Kredit Macet Bank Sumsel Babel. 

Pengaduan kasus kebebasan pers yang diterima LBH Palembang hanya berjumlah 1 kasus dengan 

pencari keadilan sebanyak 1 orang.   Kasus ini setidaknya memberikan gambaran bahwa masih ada 

tindakan premanisme (orang suruhan) terhadap wartawan yang mengungkap kejahatan atau 

kesalahan 

f. Kasus Tata Usaha Negara 

Pengaduan kasus TUN ini berkaitan dengan keberatan pengadu terhadap SK Walikota Lubuk Linggau 

tentang pemindahan PNS atas nama pengadu. Pengaduan Kasus kepegawaian yang diterima LBH 

Palembang berjumlah 3 kasus dengan pencari keadilan sebanyak 3 orang. Mengingat kasus ini 

berkaitan dengan Tata Usaha Negara, untuk itu proses advokasi dilakukan dengan mengajukan 

gugatan ke pengadilan TUN Palembang. 
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g. Kasus Non-Struktural 

Selain kasus-kasus struktural, LBH Palembang juga menerima pengaduan dari masyarakat atas kasus-

kasus non-strktural seperti kasus pidana umum, dan kasus perdata. Pada tahun 2011 kasus non 

struktural  merupakan kasus yang terbanyak disampaikan masyarakat yaitu sebanyak 32 kasus yang 

terdiri dari kasus pidana (penganiayaan, penipuan, pencurian, pengrusakan, penggelapan, asusila, 

pencemaran nama baik, perjudian, menduduki kawasan tanpa izin, kelalaian, menguasai barang 

milik orang lain, kasus lalu lintas) sebanyak 27 kasus dengan pencari keadilan sebanyak 27 orang, 

dan kasus perdata (sengketa tanah antar warga, hutang piutang) sebanyak 7 kasus dengan pencari 

keadilan sebanyak 7 orang. 

Tabel 10 
Data pengaduan kasus Pidana Umum yang diterima LBH Palembang tahun 2011 

 

Tabel 11 
Data pengaduan kasus perdata yang diterima LBH Palembang tahun 2011 

 

 

 

h. Kasus Keluarga/Perkawinan 

Kasus keluarga terdiri dari kasus kekerasan dalam rumah tangga, kasus perselingkuhan, kasus 

perceraian, Hak asuh anak. Pada tahun ini, LBH Palembang menerima pengaduan atas kasus 
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keluarga sebanyak 8 kasus dengan jumlah pencari keadilan sebanyak 8 orang. Kasus tersebut adalah 

kasus KDRT yang berjumlah 1 kasus dengan pencari keadilan sebanyak 1 orang, kasus 

perselingkuhan sebanyak 2 kasus dengan jumlah pencari keadilan sebanyak 2 orang, kasus 

perceraian sebanyak 3 kasus dengan jumlah pencari keadilan sebanyak 3 orang, dan sengketa hak 

asuh anak sebanyak 2 kasus dengan jumlah pencari keadilan sebanyak 2 orang. 

 
Tabel 12 

Pengaduan Kasus Keluarga yang diterima LBH Palembang Tahun 2011 
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BAB II 

PROFILE PENCARI KEADILAN 

 

Profile pencari keadilan yang menyampaikan pengaduan atas permasalahan hukum yang 

dihadapinya, baik yang datang untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan kelompok, dapat 

dilihat berdasarkan jenis pekerjaan, wilayah tempat tinggal, dan usia pencari keadilan. Namun yang 

jelas para pencari keadilan adalah sebagian besar berasal dari warga yang kurang mampu, warga 

yang buta dengan hukum dan membutuhkan akses keadilan 

1. Jenis Pekerjaan/Profesi  

Dilihat dari jenis pekerjaan atau profesinya, pencari keadilan yang menyampaikan pengaduan ke LBH 

Palembang mempunyai pekerjaan : buruh, petani, eks buruh migran, pedagang PNS, swasta, ibu 

rumah tangga, mahasiswa/pelajar. Untuk jumlah berdasarkan jenis pekerjaan pencari keadilan 

tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini : 

Tabel 13 
Jumlah Pencari Keadilan Yang Datang Ke LBH Palembang Berdasarkan Jenis Pekerjaan/Profesi 

Pencari Keadilan 

 

 

2. Wilayah Domisili/Tempat Tinggal 

Masyarakat yang datang menyampaikan pengaduan pada LBH Palembang tidak hanya masyarakat 

yang berdomisili atau bertempat tinggal di Kota Palembang, akan tetapi juga berdomisili di luar kota 

Palembang atau dari beberapa kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan seperti Kabupaten 

Musi Banyuasin, Banyuasin, Muara Enim, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Kota Lubuk Linggau, Kota 

Prabumulih. 

Jumlah pencari keadilan terbanyak yang datang pada LBH Palembang pada tahun ini adalah pencari 

keadilan yang bertempat tinggal dalam Kota Palembang yang berjumlah 32 orang. Kemudian 

terbanyak ke dua adalah pencari keadilan yang bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin 

sebanyak 30 orang. Terbanyak ke tiga pencari keadilan yang bertempat tinggal di Kabupaten Muara 

Buruh; 20 Petani; 30 

BMI; 2 

Pedagang; 2 

Swasta; 8 
PNS; 12 Pelajar/Mahasiswa; 

4 
Satpam; 1 
Pegawai Honor; 1 

IRT; 4 

Wartawan; 1 
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Enim dengan jumlah sebanyak 9 orang, terbanyak ke empat adalah pencari keadilan yang bertempat 

tinggal di Ogan Ilir dengan jumlah sebanyak 4 orang, terbanyak ke lima adalah pencari keadilan yang 

bertempat tinggal di Lubuk Linggau dan OKI dengan jumlah masingmasing sebanyak 3 orang, 

selanjutnya terbanyak ke enam adalah pencari keadilan yang bertempat tinggal di Kabupaten 

Banyuasin dan selanjutnya adalah yang bertempat tinggal di OKU Timur dan Prabumulih masing-

masing berjumlah 1 orang. 

Tabel 14 
Jumlah Pencari Keadilan Yang Datang Ke LBH Palembang Berdasarkan Wilayah Tempat Tinggal  

 

 

3. Jenis Kelamin 

Dilihat dari formulir pengaduan yang masuk ke LBH Palembang tahun 2011 terdapat jumlah pengadu 

yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 62 orang dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 

13 orang. Jumlah angka mengalami perbedaan yang cukup signifikan. Selain karena memang 

pengaduan kasus perempuan jumlahnya sedikit, kaum perempuan lebih memilih untuk 

menyampaikan pengaduannya pada lembaga-lembaga yang khusus menangani kasus perempuan. 

Tabel 15 
Jumlah Pencari Keadilan Yang Datang Ke LBH Palembang Berdasarkan Jenis Kelamin 
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4. Berdasarkan Usia 

Untuk jumlah pencari keadilan berdasarkan usia, kami kategorikan usia pencari keadilan menjadi : 

usia anak yaitu usia dibawah 18 tahun, usia dewasa yaitu usia 18 sampai dengan 50 tahun, dan lanjut 

usia yaitu usia diatas 50 tahun. 

Jumlah pencari keadilan pada tahun 2011 untuk usia anak berjumlah 1 orang, usia dewasa sebanyak 

71 orang dan usia lanjut sebanyak 6 orang 

Tabel 16 

Jumlah Pencari Keadilan Yang Datang Ke LBH Palembang Pada Tahun 2011 Berdasarkan Usia 

 

 

 

Profile Pencari keadilan yang dapat kami sampaikan pada catatan akhir tahun ini hanya sebatas 

pekerjaan/profesi, wilayah tempat tinggal, jenis kelamin dan usia. Untuk jumlah penghasilan dan 

latar belakang pendidikan tidak dapat kami sampaikan, karena dalam keseharian saat menerima 

kedatangan pencari keadilan, kami tidak mengambil data tentang penghasilan dan pendidikan 

pencari keadilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anak; 1 

Dewasa; 75 

Lansia; 9 
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BAB III 

PENANGANAN PERKARA 

 

Dari jumlah penerimaan pengaduan/konsultasi oleh LBH Palembang, semuanya telah dilakukan 

penanganan secara hukum oleh pekerja bantuan hukum (PBH) LBH Palembang dengan melalui 

mekanisme litigasi (lembaga peradilan) maupun non-litigasi (diluar lembaga peradilan seperti advis 

/konsultasi hukum, mediasi dll). 

Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, LBH Palembang menerima pengaduan sebanyak 75 kasus 

dan kasus tersebut ditangani LBH Palembang melalui pengadilan sebanyak  

Tabel 17 

Penanganan Perkara Pencari Keadilan Yang Telah Dilakukan LBH Palembang Tahun 2011 

 

 

1. Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan (Litigasi) 

Penanganan perkara para pencari keadilan yang dilakukan melalui lembaga peradilan terdiri dari 

pembelaan di Pengadilan sebanyak 18 kasus. Pendampingan di kepolisian sebanyak 4 kasus, pra 

peradilan sebanyak 2 kasus, PTUN sebanyak 3 kasus dan pemantauan proses persidangan sebanyak 

3 kasus. 

Penangan perkara melalui pembelaan di pengadilan menempati angka terbesar. Hal ini karena para 

pencari keadilan banyak menghadapi permasalahan hukum yang penyelesaiannya melalaui 

pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Angka ini juga termasuk 

pendampingan LBH Palembang terhadap buruh di Pengadilan Hubungan Industrial.  

Untuk pendampingan di kepolisian, dilakukan terhadap pencari keadilan pada saat melapor, 

pemeriksaan (BAP) maupun pendampingan sebagai saksi. 

Lembaga Peradilan; 
34 

Diluar Peradilan; 27 

Advis/Konsultasi; 
24 
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Sedangkan yang dimaksud dengan pemantauan persidangan disini adalah pemantauan terhadap 

proses persidangan perkara pencari keadilan dengan tujuan untuk upaya pencegahan terjadinya 

penyimpangan proses persidangan. 

Tabel 18 

Jumlah Penanagan Perkara Di Lembaga Peradilan 

 

 

2. Penanganan Perkara Di Luar Peradilan 

Dalam penangan perkara para PBH LBH Palembang berupaya untuk penyelesaian perkara pencari 

keadilan melalui proses diluar peradilan. Sampai sekarang ini lembaga peradilan belum menjadi 

lembaga yang mampu melahirkan keadilan terutama bagi masyarakat miskin.  

Perkara pencari keadilan yang ditangani LBH Palembang melalui proses diluar lembaga peradilan 

(non-litigasi) sebanyak 27 kasus yang terdiri dari mediasi sebanyak 10 kasus, perundingan/negosiasi 

sebanyak 12 kasus, somasi sebanyak 3 kasus, dan advis sebanyak 24 kasus. 

Tabel 19 

Jumlah Penangan Perkara Di Luar Lembaga Peradilan 
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BAB IV 

POTRET HAM DI SUMATERA SELATAN 

 

Secara umum HAM didefinisikan sebagai hak-hak yang bersifat kodrati dan universal. Keberadaan 

hak-hak ini sudah melekat dengan sendirinya pada diri manusia dan tidak ada kekuasaan apapun di 

dunia ini yang dapat merampas atau mencabutnya. HAM bukanlah pemberian negara. Negara justru 

memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan memenuhinya. 

Hubungan antara individu (warga negara) dengan negara bersifat kontraktual, dimana warga negara 

pada dasarnya telah menyerahkan mandat kepada negara untuk mengelola dan menyelenggarakan 

pemerintahan. Dengan demikian negara memiliki perangkat dan sumber daya yang diperlukan untuk 

menjalankan tugas tersebut. Sebagai konsekuensinya negara harus menghormati, melindungi, 

memenuhi dan menegakkan HAM individu warga negara. 

Akan tetapi, pada pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan khususnya di Sumatera Selatan, dari 

tahun ketahuannya pelanggaran hak-hak masyarakat tetap terjadi. Bentuk-bentuk pelanggaran 

tersebut berupa pelanggaran hak ekosob dan pelanggaran hak sipol masyarakat. 

 

1. Penghilangan Hak Atas Sumber Kehidupan Pada Konflik Agraria/Sengketa Pertanahan 

Konflik agraria di Sumatera Selatan paling tidak muncul kepermukaan sejak tahun  80-an. Pada era 

90-an konflik agraria muncul secara merata di setiap daerah kabupaten. 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.  

Sampai dengan sekarang ini, paling tidak terdapat tiga issu pokok yang menjadi perhatian publik. 

Ketiga issu pokok tersebut badalah : 

1. Issu peruntukan lahan untuk kepentingan “proyek pembangunan pemerintah” seperti 

pemindahan lokasi pasar, kepentingan pariwisata, pembangunan jalan, jembatan dll; 

2. Issu peruntukan lahan untuk perkebunan monokultur, seperti perkebunan sawit; 

3. Issu pengambil alihan tanah untuk eksploitasi hutan, dalam bentuk HTI. 

Corak sengketa pertanahan di Sumsel kerap terjadi antara perusahaan perkebunan (investor) 

dengan masyarakat sekitar lokasi perkebunan. Pemicu persoalan biasanya seputar masalah 

pembuktian formal (surat/dokumen). Pada tataran ini masyarakat dituntut untuk membuktikan 

kepemilikan lahannya secara formal (yuridis formal). 

Sementara itu paradigma sebagian besar kepala daerah pada level kabupaten, memandang konflik 

pertanahan hanya sebatas persoalan perdata antara perusahaan perkebunan dan pemilik lahan. 

Artinya konflik agraria hanya dipandang sebagai persoalan kesepakatan yang belum tercapai 

mengenai harga ganti rugi yang harus dibayarkan perusahaan perkebunan. Pada hal akar 
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persoalannya adalah “ketidak adilan agraria” bagi mayoritas petani sejak zaman penjajahan Hindia 

Belanda. 

Jadi dapat dikatakan bahwa pada level negara konflik agraria disederhanakan menjadi persoalan 

perdata biasa. Pada hal dibalik persoalan agraria merupakan persoalan ketidak adilan struktural yang 

jika tidak ditangani secara tepat akan melahirkan kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang 

melekat pada kelas-kelas sosial tertentu (petani). Mereka miskin bukan karena kelemahan, 

kebodohan atau nasib individual petani yang buruk, melainkan akibat struktur sosial yang 

berlandaskan sistem sosial yang mensyaratkan adanya dominasi dan penghisapan golongan elitis 

terhadap golongan mayoritas. 

Pada tahun 2011 ini LBH Palembang menerima pengaduan konflik agraria sebanyak 10 kasus. 

Meskipun jumlah kasus tidak besar, namun sebanyak 991 kepala keluarga terancam dan telah 

kehilangan lahan yang selama ini menjadi alat produksinya untuk memenuhi kebutuhan hidup 

bersama keluarganya. Akibat pembiaran oleh pemerintah dan memprioritaskan kepentingan 

investor, seluas lebih kurang 3.534 Ha lahan perkebunan milik petani dijadikan penambahan luas 

perkebunan milik perusahaan. 

 

2. Pelanggaran Hak Atas Pekerjaan dan Hak Atas Kondisi Kerja Yang Adil dan Menguntungkan  

Pelanggaran terhadap hak atas pekerjaan dan 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. PHK menjadi alat bagi pihak pengusaha untuk menyingkirkan 

pekerjanya yang dianggap akan menggangu keuntungan perusahaan. Kaum buruh yang menuntut 

haknyapun harus berhadapan dengan resiko kehilangan pekerjaan. 

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-hak buruh atau upaya pencegahan terjadinya PHK terhadap kaum buruh oleh 

pengusaha. Akibatnya banyak buruh menjadi korban ketidak-adilan serta banyak hak-haknya yang 

tidak terpenuhi. 

Data kasus perburuhan yang ada di LBH Palembang merupakan sebagian kecil dari data kasus 

perburuhan yang ada di Sumatera Selatan. Namun dari data tersebut terlihat bahwa banyak kasus 

perselisihan PHK sepihak yang terjadi. Ini dapat menjadi indicator bahwa dalam penyelesaian 

perselisihan perburuhan selalu mengarah pada tindakan PHK oleh pengusaha terhadap para 

buruhnya.  

Dalam proses penyelesaian perselisihan-pun buruh selalu diposisikan sebagai pihak yang lemah 

karena dianggap tidak dapat membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh pengusaha. Pemerintah 

dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja tidak dapat berbuat banyak atas tindakan-tindakan PHK yang 

dilakukan oleh pengusaha, dengan dalil bahwa kewenangannya hanya membuat anjuran, anjuran 

tersebut secara hukum tidak mempunyai kekuatan karena dapat ditolak ataupun diterima. 
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Pada tingkat penyelesaian perselisihan di pengadilan hubungan industrial, semakin membuka ruang 

terjadinya PHK. Kelemahan pembuktian dan kesaksian buruh menjadi celah bagi hakim untuk 

membenarkan tindakan PHK yang dilakukan pengusaha. Pengadilan hubungan industrial seakan 

hanya melegalkan tindakan PHK oleh pengusaha, bukan proses yang memberikan keadilan. 

Akibatnya banyak buruh harus kehilangan sumber ekonominya. 

 

3. Kekerasan Dan Pelanggaran Hak-Hak Tersangka. 

Dari 7 kasus kekerasan dan pelanggaran hak-hak tersangka yang dilaporkan masyarakat pada LBH 

Palembang, dapat dilihat bahwa aktor pelakunya adalah aparat dari institusi kepolisian. Dua kasus 

diantaranya adalah kasus kekerasan untuk melindungi perusahaan dan terlibat dalam penggusuran 

lahan perkebunan petani.  

Kasus pembunuhan Warga Desa Sodong merupakan satu kasus yang apat dijadikan contoh dari pola 

pengamanan dan tindakan kekerasan aparat kepolisian dalam upaya untuk meredam konflik lahan 

dan tentunya ini menciptakan rasa tidak aman pada masyarakat. Suara tembakan dan adanya luka 

tembak pada tubuh korban, dapat dijadikan bukti ada keterlibatan aparat kepolisian dalam 

pembunuhan tersebut. 

 Selain itu, aparat kepolisian juga terlibat dalam penggusuran lahan perkebunan milik warga OKU 

Timur.  Dengan demikian pihak perusahaan seakan mutlak menjadi pihak yang benar, pada hal lahan 

yang digusur tersebut adalah lahan perkebunan petani yang selama ini menjadi sumber 

penghidupan mereka.  

Tindakan kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka sering juga dilakukan pada saat 

penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana. Tidak hanya penyiksaan, pelanggaran hak-

hak tersangka ini juga dilakukan dengan cara penangkapan yang sewenang-wenang. Penangkapan 

dan penahanan dilakukan tanpa ada bukti permulaan yang kuat sehingga orang yang tidak bersalah 

harus mendekam dibalik jeruji besi. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 


