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I.  PENDAHULUAN 

1.  Issue Strategis 

Konflik sumber daya alam (SDA) antara masyarakat petani dengan pemodal menjadi issue 

strategis pada tahun 2012 bagi LBH Palembang. Ketidak adilan dalam akses pengelolaan 

SDA terjadi di hampir setiap daerah kabupaten di Sumatera Selatan. 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 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. 

Selain issue konflik SDA, yang tak kalah penting dan juga menjadi issue strategis bagi LBH 

Palembang adalah issue penegakan hukum dan tanggungjawab Negara/Pemerintah 

Daerah untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk mendapatkan persamaan 

dimuka hukum. 

Terkait dengan issue strategis diatas, beberapa rangkaian kegiatan telah dilaksanakan LBH 

Palembang. Semua rangkaian kegiatan tersebut, telah disusun dalam program kegiatan 

LBH Palembang. 

2. Program Kegiatan  

2.a. Program Advokasi/Bantuan Hukum 

Sebagai lembaga yang berorientasi pada pemberian bantuan hukum, maka LBH 
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Palembang tidak terlepas dari kerja-kerja bantuan hukum dengan melakukan 

advokasi bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat termarginalkan (buruh, petani, 

masyarakat miskin kota). Namun bantuan hukum yang dimaksud tidak hanya 

terbatas pada pendampingan atau pembelaan hukum bagi masyarakat yang 

bermasalah dengan hukum, akan tetapi LBH Palembang juga melakukan 

pemberdayaan masyarakat dengan cara memberikan pendidikan hukum (Paralegal) 

bagi masyarakat.dengan tujuan agar masyarakat mempunyai ketrampilan untuk 

melakukan advokasi paling tidak bagi komunitasnya. 

Untuk program bantuan hukum bagi masyarakat khususnya pada tahun 2012 LBH 

Palembang juga bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) 

dimana LBH Palembang menjadi pelaksana dari program Pemkab. Muba untuk 

memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten 

Musi Banyuasin.   

Selain pendampingan terhadap masyarakat, LBH Palembang juga melakukan advokasi 

kebijakan Pemerinta Daerah. Sumatera Selatan. Namun pada tahun 2012 ini, yang 

telah dilaksanakan baru pada kebijakan Bantuan Hukum. Upaya yang dilakukan 

dengan melakukan dorongan kepada Pemerintah Daerah untuk dan tetap 

melaksanakan program bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dan 

kebijakan tersebut untuk diatur dalam sebuah Perda. 

2.b. Investigasi dan Pengorganisasian 

Biasanya investigasi ini dilakukan dalam rangka pendampingan sebuah kasus 

masyarakat dengan tujuan untuk pencarian fakta yang berhubungan dengan kasus 

tersebut. Namun yang dimaksud dengan investigasi disini adalah investigasi terhadap 

konflik pertanahan yang terjadi di tiga kabupaten Sumatera Selatan. Selain untuk 

melihat dan mencari fakta-fakta di lapangan, investigasi ini juga bertujuan untuk 

pencarian data dalam rangka untuk mencari solusi penyelesaian konflik tersebut. 

Adapun wilayah desa yang telah ditangi oleh investigator LBH Palembang adalah 1) 

Desa Tanjung Menang Kabupaten Banyuasin (Konflik tanah warga dengan PT. Putra 

Hulu Lematang), 2) Desa Tirta Mulya Dusun Tepung Sari Kabupaten Ogan Komering 

Ilir (Konflik tanah warga dengan PT. SAM L), 3) Desa Sri Tanjung Kabupaten Ogan Ilir 

(Konflik tanah warga dengan PTPN VII).. 

Tidak hanya sebatas investigasi lapangan, para investigator juga melakukan 

serangkaian kegiatan pengorganisasian yaitu membangun dan melakukan penguatan 

kelompok atau organisasi di tingkat masyarakat yang tengah berkonflik. 
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2.c. Pendidikan Hukum Bagi Masyarakat  

Secara sederhana pendidikan hukum bagi masyarakat telah dilakukan pada saat 

melakukan konsultasi hukum dengan masyarakat, baik dikantor maupun diluar 

kantor LBH Palembang. Karena pada setiap konsultasi tersebut para PBH senantiasa 

menjelaskan mengenai kasus atau permasalahan hukum yang dialami oleh 

masyarakat tersebut termasuk upaya-upaya yang sebaiknya dilakukan dalam upaya 

penyelesaiannya.  

Secara khusus pendidikan hukum bagi masyarakat dilakukan dengan menghadirkan 

masyarakat menjadi peserta pada sebuah program khusus pendidikan atau pelatihan. 

Pada tahun 2012 pendidikan hukum dilaksanakan sebanyak dua kali, yang pertama 

pendidikan paralegal bagi anggota serikat buruh dan yang kedua pendidikan 

paralegal bagi petani. Tujuan pendidikan ini adalah untuk menciptakan paralegal 

ditingkat masyarakat 

2.d. Program Riset/Study 

Salah satu kegiatan penting lainnya adalah riset atau study yang tentunya ada 

kaitannya dengan kerja-kerja LBH Palembang. Pada program ini LBH Palembang telah 

melakukan riset terhadap :  

1. pelaksanaan program bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah di Sumatera 

Selatan (kerja sama dengan YLBHI) 

2. Pelaksanaan pembuatan SIM di Polresta Palembang. Kegiatan ini dalam rangka 

untuk melakukan study terhadap faktor-faktor yang mendorong terjadinya korupsi 

dalam pembuatan SIM 

3. Riset terhadap penyelesaian konflik agraria pada tiga kasus pertanahan di 

Sumatera Selatan. Riset ini belum terlaksana dan rencananya akan dilakukan pada 

bulan Februari 2013. 

Hasil riset atau study ini sangat penting bagi LBH Palembang, karena ini menjadi salah 

satu bahan atau data penting bagi lembaga dalam melakukan advokasi kebijakan 

pemerintah di Sumatera Selatan. 

 

II.  PENERIMAAN KONSULTASI 

1. Jumlah Perkara Dan Pencari Keadilan 

Sepanjang tahun 2012 ini, LBH Palembang menerima konsultasi dari masyarakat sebanyak 
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93 kasus dengan jumlah pencari keadilan sebanyak 1.414 orang.  

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

kekerasan aparat kepolisian, kriminalisasi, kasus perkawinan/keluarga, sengketa waris, 

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 2012 Berdasarkan 

Permasalahan Hukum Yang Dihadapi Masyarakat. 

 

 

2. Perkembangan Penerimaan Konsultasi 5 Tahun Terakhir 

Dilihat dari angka pada table 1, untuk jumlah kasus yang dikonsultasikan masyarakat pada 

LBH Palembang pada tahun 2012 dibanding dengan angka pada tahun 2011 lalu, angka ini 

mengalami sedikit peningkatan. Akan tetapi jika dibanding dengan angka 5 tahun 

sebelumnya angka ini termasuk angkah yang rendah. Untuk perkembangan penerimaan 

konsultasi 5 yahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini 

 

 

No. Jenis Permasalahan Hukum Jumlah Kasus Jumlah Pencari 

Keadilan (orang) 

1.  Konflik Lahan 7 1.259 KK 

2.  Perburuhan 12 65 

3.  Kekerasan Aparat Kepolisian 4 4 

4.  Kriminalisasi 3 19 

5.  Sengketa waris 4 4  

6.  Perkawinan/Keluarga 3 3 

7.  Pidana Umum 44 44 

8.  Perdata 14 14 

9.  TUN 2 2 

 Total 93 1.414 
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Tabel 2 

Grafik Perkembangan Penerimaan Konsultasi 5 tahun Terakhir Berdasarkan Penerimaan 

Konsultasi LBH Palembang 
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3. Bentuk Permasalahan Hukum 

3.a. Konflik Sumber Daya Alam/Lahan 

Pada tahun 2012 ini LBH Palembang menerima pengaduan tentang konflik SDA  

sebanyak 7 kasus, yaitu konflik lahan antara petani dengan perusahaan sebanyak 5 kasus, 

antara petani dengan Balai Penelitian sebanyak 1 kasus, dan 1 kasus sengketa lahan 

pemukiman antara warga 4 kelurahan di Palembang dengan TNI AU Lanud Palembang.  

Konflik ini 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 yang berdampak pada hilangnya sumber perekonomian masyarakat 

akibat lahan yang mereka kelola selama ini dikuasai oleh pihak perusahaan untuk 

dijadikan lahan perkebunan (sawit, tebu dan karet).  

Selain untuk kepentingan perkebunan perusahaan, konflik juga terjadi karena lahan 

masyarakat digunakan untuk kepentingan pembangunan jalan khusus pengangkutan hasil 

tambang (batu bara). Kasus ini terjadi pada warga Desa Sungai Menang Kecamatan Rantau 

Bayur Kabupaten Banyuasin. Sepanjang 3 Km dengan lebar 6 m tanah desa digunakan 

untuk jalan pengangkutan batu bara milik PT. Bukit Asam salah satu BUMN di Sumatera 
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Selatan. Lahan tersebut merupakan lahan persawahan milik Desa Tanjung Menang. 

Tidak hanya lahan desa atau lahan perkebunan milik masyarakat petani, lahan 

pemukiman penduduk juga menjadi sasaran dengan mengatasnamakan kepentingan 

pembangunan. Hal ini terjadi di 4 kelurahan di Kota Palembang yaitu Kelurahan Talang 

Betutu, Kelurahan Kebun Bunga dan Kelurahan Suko Dadi dan Kelurahan Talang Jambi. 

Lahan seluas 226 H milik warga diklaim masuk lahan milik TNI AU (Lanud Palembang) yang 

luasnya 720 H.  Pada hal dalam kawasan tersebut telah berdiri bagunan perkantoran 

milik Pemerintah Kota Palembang seperti Dinas Sosial, Asrama Haji. Selain itu juga disitu 

terdapat pemukiman padat penduduk, ruko, gedung sekolah dan banyak lagi bangunan 

lainnya seperti rumah yang sudah ditempati secara turun temurun oleh warga. 

3.b. Perselisihan Perburuhan 

Kasus-kasus perburuhan yang dikonsultasikan pada LBH Palembang sepanjang tahun 2012 

ini berjumlah 12 kasus dengan jumlah para pencari keadilan sebanyak 65 orang. Adapun 

bentuk kasus-kasus perburuhan tersebut adalah kasus PHK secara sepihak, perselisihan 

upah, buruh anak,  kasus TKI, dan perselisihan kepentingan sebanyak 1 kasus. 

Berdasarkan jumlah kasus diatas, dibanding dengan tahun 2011 terlihat bahwa kasus 

perburuhan ini mengalami penurunan. Pada tahun 2011 kasus perburuhan yang ditangani 

LBH Palembang berjumlah 20 kasus. Namun bukan berarti kasus perburuhan di Sumatera 

Selatan khususnya pada tahun 2012 ini sedikit atau mengalami penurunan. Karena data ini 

belum termasuk data kasus di Dinas Tenaga Kerja atau data pada instansi atau kantor 

lainnya. 

Tabel 3 

Data kasus perburuhan yang ditangani LBH Palembang tahun 2012 berdasarkan bentuk 

kasus yang dialami para buruh 
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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, dan penangkapan tanpa adanya bukti permulaan 

yang kuat (korban salah tangkap). Pengaduan atas kasus kekerasan ini berjumlah 4 kasus 

dengan jumlah pencari keadilan sebanyak 4 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 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. Bahkan pada tahun 2012 ini terjadi peristiwa 

penembakan aparat kepolisian terhadap seorang anak warga Desa Limbang Jaya 

Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. Penembakan ini adalah buntut dari tindakan 

represif kepolisian terhadap masyarakat yang melakukan tuntutan pengembalian lahan. 

3.d. Kriminalisasi 

Tidak jarang tindakan kriminalisasi ini dilakukan oleh pihak perusahaan untuk meredam 

kekuatan masyarakat untuk menuntut haknya. Tujuan dari tindakan kriminalisasi biasanya 

dilakukan untuk pengalihan isu atas substansi kasus yang sebenarnya. 

Kondisi seperti ini terjadi pada 6 orang buruh yang melakukan aksi demo menuntut 

kenaikan upah di PT. Pertamina EP Region Sumatera Prabumulih Sumatera Selatan. Ke 6 

buruh tersebut dilaporkan pihak perusahaan pada polisi dengan kasus pengrusakan pagar 

pada saat aksi tersebut. 

Kriminalisasi juga terjadi pada 12 orang petani dari Ogan Ilir dengan tuduhan penjarahan 

pupuk milik pihak perusahaan. Kriminalisasi ini terjadi pada saat petani dari beberapa 

desa di Kabupaten Ogan Ilir menuntut pengembalian lahan yang dirampas oleh PTPN VII 

sejak tahun 1980. 

3.e. Kasus-Kasus Non-Struktural 

Selain kasus-kasus struktural yang berdimensi pelanggaran HAM (Ekosob/Sipol), LBH 

Palembang juga menerima konsultasi/pengaduan kasus-kasus non struktural dari 

masyarakat. Kasus-kasus non struktural tersebut adalah kasus yang berkategori pidana 
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(pembunuhan, penganiayaan, pencurian, penipuan, perbuatan tidak menyenangkan dll), 

perdata (sengketa tanah, kasus akibat perjanjian dll) sengketa perkawinan/ keluarga 

(perceraian, harta gono gini dll), dan sengketa waris. 

Dilihat dari jumlah perkara yang dikonsultasikan pada LBH Palembang, kasus non 

struktural ini jumlahnya tertinggi. Adapun jumlah tersebut dapat dilihat pada tabel 4 

dibawa ini. 

Tabel 4 

Data Kasus Non Struktural Yang Dikonsultasikan Masyarakat Pada LBH Palembang Tahun 

2012    

Pidana, 44

Perdata, 14

Senketa 
Perkawinan, 3

Sengketa Waris, 4

 

3.f.  Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) 

Pengaduan Sengketa TUN ini berkaitan dengan keberatan pengadu terhadap SK KPU yang 

menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak lulus seleksi Administrasi KPU Tahun 2012, 

padahal yang bersangkutan memenuhi syarat administrasi. 

Satu lagi sengketa TUN terjadi akibat dikeluarkannya SK Pemecatan seorang Dosen oleh 

Rektor FT UNILA. 

Mengingat kasus ini berkaitan dengan Tata Usaha Negara, untuk itu proses advokasi 

dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan TUN  

 

4.  Asal Tempat Tinggal Pencari Keadilan 

Para pencari keadilan yang datang ke LBH Palembang tidak hanya berasal dari Kota 

Palembang, akan tetapi juga berasal dari beberapa daerah kabupaten di Sumatera Selatan. 

Bahkan ada beberapa orang yang berasal dari luar Sumatera Selatan seperti Bangka 

Belitung, Jakarta dan Sumatera Barat.  
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Tabel 5 

Data Pencari Keadilan Yang Datang Berkonsultasi Dengan LBH Palembang Tahun 2012                       

Berdasarkan Tempat Tinggal Yang Bersangkutan 
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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). 

Tabel 6 

Penanganan Perkara Pencari Keadilan Yang Telah Dilakukan LBH Palembang Tahun 2012 
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1. Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan (Litigasi) 

Seperti yang terlihat pada tabel 6 diatas, Penanganan perkara para pencari keadilan yang 

dilakukan melalui lembaga peradilan (Litigasi) sebanyak 38 kasus, jumlah tersebut terdiri 

dari : pembelaan di Pengadilam (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, PHI, Mahkamah 

Agung, dan PTUN) dan Pendampingan di kepolisian. 

1.a. Pendampingan/Pembelaan Di Pengadilan 

Penanganan perkara melalui Pengadilan dilakukan pada kasus-kasus pidana, perdata, 

Penyelesaian perselisihan perburuhan, dan TUN. Pendampingan/ pembelaan di 

Pengadilan Negeri itu dilakukan terhadap para pencari keadilan yang berstatus 

terdakwa pada kasus pidana atau penggugat/tergugat pada kasus perdata. 

Sedangkan untuk korban pada kasus pidana dilakukan pemantauan dipersidangan. 

Untuk penanganan perkara di Pengadilan Tinggi itu dilakukan pada karena adanya 

upaya hukum banding dari pencari keadilan maupun dari pihak lawan. 

Pendampingan di Pengadilan Tinggi dilakukan dengan cara mengajukan upaya hukum 

banding, membuat dan mengajukan memori banding bagi pemohon dan membuat 

dan mengajukan kontra memori banding bagi termohon. 

Sedangkan penangan melalui Mahkamah Agung (MA) dilakukan karena adanya upaya 

hukum kasasi. Pendampingan dilakukan dengan cara mengajukan/ menyatakan 

kasasi bagi pemohon, membuat memori kasasi bahi pemohon, dan membuat kontra 

memori bagi termohon. 

Selain itu penanganan perkara juga dilakukan melalui Pengadilan Hubungan 

Industrial (PHI). Ini dilakukan pada kasus ketenagakerjaan atau perburuhan. Dan 

penanganan perkara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dilakukan pada 

perkara Tata Usaha Negara. 

1.b. Pendampingan di Kepolisian; 

Pendampingan di Kepolisian dilakukan terhadap kasus-kasus pidana yang dihadapi 

oleh para pencari keadilan yang proses penyelesaiannya dilakukan di Kepolisian. 

Penanganan dilakukan dengan cara mendampingi pada saat melapor (korban), 

mendampingi pemeriksaan/BAP, mengawal proses penaganan kasus, mendampingi 

penangguhan penahanan, melapor ke Propam, dll. 

Selain itu pendampingan juga dilakukan dengan cara mendampingi pencari keadilan 

melakukan Pra peradilan atas tindakan kepolisian yang dianggap menyimpang dari 

prosedur yang ada. Pendampingan dilakukan dengan mendampingi mengajukan 
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gugatan pra peradilan dan mendampingi pada saat proses persidangan pra peradilan 

tersebut.  

 

2. Penanganan Perkara Di Luar Peradilan (Non Litigasi) 

Dalam penangan perkara masyarakat, 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) terdiri dari mediasi sebanyak 12 kasus, somasi sebanyak 1 kasus, 

proses untuk pendampingan sebanyak 2 kasus dan advis/konsultasi sebanyak 33 kasus. 

 

IV.  PENUTUP 

Demikianlah Laporan Akhir Tahun ini kami sampaikan sebagai bentuk dari akuntabilitas 

LBH Palembang terhadap publik dalam menjalankan kerja-kerja bantuan hukum kepada 

masyarakat. Harapan kami laporan ini dapat menjadi salah satu bahan evaluasi tentang 

penegakan hukum dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat oleh Negara khususnya 

Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan. 

 


