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Pengantar 
 

aporan akhir tahun ini merupakan bentuk akuntabilitas LBH Palembang pada 

masyarakat dalam melaksanakan bantuan hukum terhadap masyarakat yang 

menghadapi kasus-kasus dan permasalahan hukum, 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 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.  

Kondisi penegakan hukum, HAM dan demokrasi seperti tergambar diatas, memacu 

para aktivis LBH Palembang untuk terus melakukan kerja-kerja bantuan hukum 

khususnya bagi masyarakat yang termarginalkan. Rangkaian kerja-kerja tersebut akan 

kami rangkum dan kami sampaikan pada laporan akhir tahun ini 

 

Palmbang, Januari 2014 

Lembaga Bntuan Hukum Palembang 

 

Aprili Firdaus Sakamta, SH 

Direktur 

 

L 



Laporan  
Akhir Tahun 

2013 

 4 
  

Daftar Isi 

 

 

Daftar Isi .…………………………………………………………………. 1 

1. Pendahuluan ……………………………………………………, 1  

A. Analisis Kontekstual …………………………………..  1 

B. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat ………… 2 

2. Permohonan Bantuan Hukum ……………………… 4 

A. Penerimaan Permohonan Bantuan 

Hukum ………………………………………………………. 4 

B. Perkembangan Penerimaan              

Permohonan Bantuan Hukum ……………….. 5 

C. Bentuk dan Jenis Kasus …………………………….. 6 

D. Profile Pencari Keadilan ………………………….. 11 

3. Penanganan Perkara ……………………………………. 12 

A. Bentuk Penangan Perkara ……………………. 12 

B. Penanganan Perkara Melalui Litigasi 

(Lembaga Peradilan) ……………………………… 13 

C. Penanganan Perkara Melalui Non Litigasi 

(Diluar Pengadilan) ………………………………… 14 

    



Laporan  
Akhir Tahun 

2013 

 5 
  

 

Pendahuluan. 

A. ANALISIS KONTEKSTUAL 

Perbedaan perlakuan dan ketidakadilan hukum masih mewarnai sejumlah perjalanan 

penegakan hukum di Sumatera Selatan. Beberapa contoh kasus dapat dijadikan sebagai 

gambaran terhadap kondisi penegakan hukum tersebut.  Lebih memprihatinkan lagi, 

aparat penegak hukum sangat konsisten mengusut dan memenjarakan warga miskin.  

Kondisi penegakan hukum yang timpang berimbas pada banyak masyarakat (buruh, 

petani, kaum miskin kota, dll) kehilangan hak-haknya. Tidak hanya hak sipil politik, akan 

tetapi juga kehilangan hak ekonomi, social dan budaya (ekosob). Misalnya saja pada 

penyelesaian kasus perburuhan yang mana kelompok buruh tetap diposisikan pada pihak 

yang dilemahkan. Pihak pengusaha memanfaatkan kekuatannya (modal dan akses 

politik) dalam penyelesaian perselisihan perburuhan, terutama di Pengadilan Hubungan 

Industrial. Kelemahan kaum buruh dimanfaatkan pengusaha untuk melepaskan diri dari 

kewajiban-kewajiban untuk memenuhi hak-hak buruh. Rana litigasi dalam penyelesaian 

kasus-kasus ketenagakerjaan digunakan pemerintah untuk melakukan cuci tangan dan 

tutup mata atas pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak buruh yang dilakukan 

pengusaha. 

Demikian juga halnya dalam pemenuhan hak-hak petani akan kebutuhan alat 

produksi dalam hal ini adalah lahan pertanian. Kaum petani semakin jauh dari kehidupan 

yang sejahtera karena alat produksi mereka sudah banyak menjadi lahan perkebunan 

(sawit, karet, tebu) perusahaan-perusahaan besar. Kelemahan administrasi bukti 

kepemilikan menjadi modal pemerintah dan pengusaha untuk menilai bahwa petani yang 

bersangkutan bukan pihak yang berhak untuk mengelola atau mendapatkan lahan 

pertanian. Dalam proses hukumpun petani sering dikalahkan, karena pertimbangan 

hukum selalu hanya berdasar pada bukti-bukti formal yang sah menurut hukum. 

1. Bantuan Hukum Di Atas Kertas 

Adanya prinsip-prinsip persamaan dihadapan hukum merupakan petunjuk bahwa 

Negara wajib memperhatikan masalah bantuan hukum bagi warga Negaranya. 

BAB  I 
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Memperoleh bantuan hukum merupakan hak mendasar bagi seseorang yang 

mendapat permasalahan hukum, dan juga merupakan salah satu implementasi atau 

perwujudan dari persamaan di muka hukum (equality before the law). Prinsip equality 

before the law ini dimuat dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 Hasil Perubahan Kedua 

yang menyatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, 

diharapkan akan menjamin masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum dari 

Negara (Pemerintah). Akan tetapi meskipun ada beberapa instrumen hukum yang 

mengatur tentang bantuan hukum bagi masyarakat, tidak secara otomatis 

masyarakat mendapatkan akses pembelaan secara hukum dari pemerintah. Tentunya 

hal ini sangat tergantung pada pelaksanaan tekhnis pemberian bantuan hukum 

tersebut.  

Dalam pelaksanaannya, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin 

mengalami kendala, dimana pendanaan bantuan hukum harus ditanggulangi terlebih 

dahulu oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH). Bagi OBH yang kondisi keuangannya 

lemah, tentunya ini menjadi kendala tersendiri dalam mengimplementasikan 

pemberian bantuan hukum tersebut,  

Selain itu, dalam penetapan dana bantuan hukum terlihat tidak mempunyai dasar. 

Sebagai contoh dapat dilihat dari penetapan biaya perkara, dimana perkara didalam 

kota dihitung sama dengan perkara yang jauh diluar kota. Terlihat disini tidak ada 

pertimbangan dalam penetapan biaya perkara tersebut. Disisi lain, dalam 

melaksanakan bantuan hukum maupun pelaporan OBH harus melalui birokrasi yang 

panjang dan rumit 

2. Cuci Tangan Pemerintah 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. 
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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 sepenhnya perkara rakyat ke lembaga yudikatif  

 

B. PROGRAM STRATEGIS 

Ditengah buruknya penegak hukum khususnya di Sumatera Selatan, LBH Palembang 

mempunyai peran dan fungsi tersendiri yaitu dengan kerja-kerja memberikan bantuan 

hukum kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu ataupun 

kasus-kasus structural yang dialami masyarakat. Bantuan hukum yang dimaksud 

dilakukan dengan cara memberikan konsultasi hukum, pendampingan secara hukum baik 

di lembaga peradilan maupun diluar peradilan. Selain itu, melalui program-program 

khusus, LBH Palembang juga melakukan kegiatan yang mendorong terbentuknya 

kebijakan Pemerintah Daerah yang berbasis keadilan, pemberdayaan dan pendidikan 

hukum bagi masyarakat serta melakukan control terhadap beberapa lembaga peradilan 

yang ada di Sumatera Selatan. Ini sebagai upaya untuk menciptakan peradilan yang 

bersih dan meminimalisir terjadinya praktek-praktek mafia peradilan. 

1. Pendampingan Kasus-Kasus Struktural. 

Implementasi dari program ini ditandai dengan intensitas aktivis LBH Palembang 

melakukan 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 dengan 

kegiatan-kegiatan yang membuka ruang-ruang bagi publik untuk 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, 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. 
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Kedua; mengajukan gugatan ke pengadilan karena pelanggaran hak-hak masyarakat 

yang berhubungan dengan hak-hak azasinya.   

2. Peningkatan Kapasitas SDM 

Selain melakukan kegiatan-kegiatan yang berelasi dengan kelompok-kelompok 

eksternal, para aktivis LBH Palembang telah mengikuti kegiatan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki dengan mengikuti  

kegiatan-kegiatan seperti, Pendidikan Bantuan Hukum, Pelatihan Pemanatauan 

Peradilan, Pelatihan Keuangan, Diskusi, Seminar, dan kegiatan-kegiatan lainnya.  

3. Pemberdayaan Masyarakat 

Program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan pada basis-basis mastarakat, di 

Palembang, maupun di Kabupaten di Sumatera Selatan. Pemberdayaan masyarakat 

ini lebih ditujukan pada penguatan basis masyarakat dengan cara penguatan 

organisasi rakyat ditingkat komunitas masing-masing, penyuluhan dan pendidikan  

hukum, diskusi tingkat kampung, dan melibatkan masyarakat pada kegiatan-

kegiatan program LBH Palembang maupun program yang dilaksanakan oleh lembaga 

lainnya. 
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Permohonan Bantuan Hukum 

A. PENERIMAAN PERMOHONAN BANTUAN HUKUM 

Sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2013, LBH Palembang menerima 

permohonan bantuan hukum  dari masyarakat sebanyak 63 orang pemohon. Dari  

permasalahan hukum yang dikonsultasikan masyarakat, terdapat beberapa jenis 

permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat seperti sengketa lahan dengan 

perusahaan perkebunan, perselisihan perburuhan, kekerasan aparat kepolisian, kasus 

perempuan, kasus perkawinan/keluarga, kasus pidana umum, perdata, mal praktek, dan 

sengketa keterbukaan informasi public. Untuk jumlah pemohon dan jenis permasalahan 

hukum dapat dilihat pada table 1 di bawah ini: 

Tabel 1. 

Data  Penerimaan Pwemohonan Bantuan Hukum Yang Diterima LBH Palembang  
Dari Bulan Januari s/d Bulan Desember 2013  

No. Jenis Permasalahan Hukum Jumlah 

1.  Senketa Lahan 1 

2.  Kasus Ketenagakerjaan 13 

3.  Kekerasan/Pelanggaran Aparat Kepolisian 10 

4.  Kasus Fair Trial 3 

5.  Kasus Perempuan  5 

6.  Perkawinan/Keluarga 8 

7.  Pidana Umum 16 

8.  Perdata 5 

9.  Mal Praktek 1 

10.  Sengketa Keterbukaan Informasi Publik 1 

 Total 63 

 

Berdasarkan data yang masuk melalui formulir konsultasi maupun yang disampaikan 

secara lisan pada LBH Palembang, pada tahun 2013 ini kasus yang terbanyak disampaikan 

BAB  II 
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oleh pencari keadilan adalah kasus non struktural yaitu kasus pidana umum dengan 

jumlah sebanyak 16 kasus dengan jumlah pencari keadilan sebanyak 16 orang. Sedangkan 

untuk kasus struktural yang terbanyak adalah kasus perburuhan dengan jumlah sebanyak 

13 kasus dan jumlah pencari keadilan sebanyak 17 orang.  

 

B. PERKEMBANGAN PENERIMAAN PERMOHONAN BANTUAN HUKUM 

Dari jumlah permohonan bantuan hukum yang disampaikan masyarakat pada LBH 

Palembang tahun 2013 yaitu sebanyak 63 kasus, angka ini terjadi penurunan 

dibandingkan jumlah pada tahun lalu, bahkan angka ini merupakan penerimaan 

permohonan yang terendah dalam 7 tahun terakhir.   

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

dibanding tahun sebelumnya. Minimnya SDM serta kurangnya sumber pendanaan yang 

dimiliki, berakibat banyak kasus tidak terjangkau oleh aktivis LBH Palembang, terutama 

kasus-kasus yang dialami masyarakat yang bertempat tinggal jauh di pedesaan. Selain itu 

beberapa Organisasi 

Masyarakat Sipil juga 

melakukan advokasi 

terhadap kasus-kasus 

masyarakat, sehingga 

para pencari keadilan 

memilih alternatif lain 

untuk penyelesaian 

permasalahan hukum 

yang mereka hadapi 

Sementara itu, 

dengan diberlakukan  

UU No. 16 Tahun 2011 

tentang Bantuan 

Hukum, Pemerintah 

Daerah (Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin) 

yang sebelumnya support pedanaan bagi LBH Palembang melalui kerjasama pelaksanaan 

Program Bantuan Hukum, sepanjang tahun 2013 tidak melaksanakan Program Bantuan 

Hukum sebagaimana tahun sebelumnya. 
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Grafik Perkembangan Kasus 7 tahun Terakhir Berdasarkan 
Penerimaan Permohonan Bantuan Hukum Masyarakat pada     

LBH Palembang 
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C. BENTUK DAN JUMLAH KASUS 

1. Kasus Ketenagakerjaan. 

Kasus ketenagakerjaan yang disampaikan masyarakat pada LBH Palembang meliputi 

kasus PHK sepihak, pelanggaran upah, kelebihan jam kerja/tidak dibayar upah lembur, 

dan tidak didaftarkan sebagai peserta Jaminan Sosial. Jumlah untuk kasus 

ketenagakerjaan ini berjumlah 13 kasus dengan jumlah korban sebanyak 17 orang.  

Untuk data kasus ketenagakerjaan yang ditangani LBH Palembang tahun 2013, dapat 

dilihat pada table 3 dibawah ini. 

Tabel 3 

Data Kasus Ketenagakerjaan Berdasarkan Penerimaan Permohonan Bantuan Hukum 
Masyarakat pada LBH Palembang Tahun 2013 

N0 Bentuk Kasus Jumlah Kasus Jumlah Korban 

1.  PHK Sepihak 6 6 

2.  Pelanggaran Upah 2 2 

3.  Kelebihan Jam Kerja/Tidak dibayar 

upah lembur 

3 3 

4.  Tidak didaftarkan menjadi peserta 

jaminan sosial 

1 6 

 Total 13 17  

 

2. Konflik Lahan 

Pengaduan atas Konflik lahan antara masyarakat petani dengan perusahaan 

perkebunan yang diterima LBH Palembang hanya 1 kasus, yaitu antara warga Desa 

Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan PT. Gading 

Cempaka Graha. Sebanyak 64 orang warga kehilangan haknya untuk mendapatkan 

lahan plasma seperti yang dijanjikan oleh pihak perusahaan sebelumnya dengan 

jumlah lahan seluas 128 Ha. 

3. Pelanggaran/Kekerasan Aparat Kepolisian 

Kasus pelanggaran/Kekerasan Aparat Kepolisian yang di sampaikan masyarakat pada 

LBH Palembang tahun 2013 berjumlah 10 kasus. Bentuk pelanggaran  tersebut berupa 

penyiksaan tahanan, penembakan pada saat penangkapan, pengabaian laporan, dan 

penanganan proses perkara yang tidak sesuai prosedur. Untuk data jumlah kasus 
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pelanggaran aparat kepolisian yang disampaikan masyarakat pada LBH Palembang 

tahun 2013 dapat dilihat pada table 4 dibawah ini : 

Tabel 4 

Data Kaus Pelanggaran Aparat Kepolisian Berdasarkan Penerimaan Permohonan  
Bantuan Hukum Masyarakat pada LBH Palembang Tahun 2013 

N0 Bentuk Kasus 
Jumlah 

Kasus 

Jumlah 

Korban 

1.  Penyiksaan tahanan 1 1 

2.  Penembakan  1 1 

3.  Pengabaian Laporan 6 6 

4.  Proses penahanan tidak sesuai prosedur 2 2 

 Total 10 10 

 

4. Kasus Fair Trial. 

Kasus fair trial atau pelanggaran dalam persidangan di pengadilan juga dialami oleh 

para pencari keadilan. Proses persidangan yang tidak independen dan putusan yang 

tidak adil karena ada keperpihakan hakim pada pihak tertentu menjadi bentuk 

permasalahan hukum yang dialami oleh pencari keadilan dengan jumlah sebanyak 3 

kasus. 

5. Terpidana Mati. 

Pada tahun 2013 ini LBH Palembang menerima permohinan masyarakat yang salah 

satu keluarganya menjadi terpidana mati atas putusan Pengadilan Negeri Prabumulih 

Sumatera Selatan dan Pengadilan Tinggi Palembang. Yang bersangkutan merupakan 

terdakwa dalam perkara pembunuhan yang dalam persidangan dinyatakan terbukti 

sebagai pembunuhan berencana yang telah mengakibatkan 2 orang (suami istri) 

meninggal. 

6. Kasus Pidana Umum 

Permasalahan hukum kategori kasus pidana umum adalah kasus terbanyak yang 

disampaikan masyarakat pada LBH Palembang untuk tahun 2013. yaitu berjumlah 16 

kasus. Kasus pidana tersebut meliputi kasus pemalsuan, penipuan, penggelapan, 

pembunuhan, asusila, penganiayaan, pengrusakan, dan penyalahgunaan jabatan. 
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Tabel 5 

Data Kasus Pidana Yang Disampaikan Masyarakat pada LBH Palembang Tahun 2013 

 
 

7. Kasus Perdata 

Untuk kasus perdata yang 

disampaikan pada LBH 

Palembang tahun 2013 

berjumlah 5 kasus dengan 

korban berjumlah 5 orang. 

Kasus perdata tersebut 

meliputi kasus / sengketa 

tanah, hutang piutang, dan 

wanprestasi. 

Untuk data kasus perdata 

yang ditangani oleh LBH 

Palembang tahun 2013, 

dapat dilihat pada table 6. 

5. Kasus Keluarga/Perkawinan 

Kasus keluarga/perkawinan yang disampaikan para pemohon pada LBH Palembang  

meliputi kasus perceraian yang berjumlah 6 kasus dan sengketa waris berjumlah 2 kasus.  

6. Kasus Perempuan 

2 

4 

1 

3 

2 2 

1 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Tabel 6. 

Data Kasus Perdata Berdasarkan Penerimaan 
Permohonan Bantuan Hukum Masyarakat  pada LBH 

Palembang Tahun 2013 
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Kasus  yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan yang disampaikan 

pada LBH Palembang oleh para pemohon berupa kasus kekerasan dalam rumah 

tangga (KDRT) yang bentuk kekerasan berupa penganiayaan, pemukulan dan 

kekerasan seksual. Kasus perempuan untuk tahun 2013 ini berjumlah 5 kasus dengan 

korban sebanyak 5 orang. 

Dari jumlah kasus perempuan ini, para korban lebih banyak memilih penyelesaian 

melalui perceraian ketimbang melapor ke Polisi. Sehingga kasus tindakan kekerasan 

tersebut tidak diproses secara pidana. 

7. Kasus Mal Praktek 

Kasus Mal Praktek yang disampaikan pemohon pada LBH Palembang tahun 2013 

berjumlah 1 kasus dengan korban bernama Fikri warga Komplek Mutiara Indah Blok B 

No. 42 Inderalaya. Yang bersangkutan menjadi korban Mal Praktek di RSUD BARI 

Palembang. 

8. Sengketa Informasi Publik 

Sengketa Informasi Publik berjumlah 1 kasus yang disampaikan pemohon yang 

bernama Zulkifliadi warga Desa Tanjung Menang Musi Kecamatan Rantau Bayur 

Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. Yang bersangkutan mewakili warga Desa 

Tanjung Menang Musi untuk mengajukan gugatan sengketa keterbukaan informasi 

publik di Komisi Informasi Publik (KIP) Sumatera Selatan melawan Balai Penelitian 

Pertanian Sembawa Banyuasin. Gugatan diajukan dikarenakan permohonan informasi 

mengenai izin kelola Balai Penelitian Sembawa yang diajukan tidak dipenuhi. Hal ini 

terkait dengan perampasan lahan adat milik warga Tanjung Menang Musi  oleh Balai 

Penelitian Sembawa. 

 

D. PELANGGARAN HAM 

1. Pelanggaran Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya. 

Dari data kasus yang disampaikan masyarakat pada LBH Palembang pada tahun 

2013, terdapat diantaranya adala pelanggaran HAM masyarakat yang berdimensi 

Pelanggaran Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya (EKOSOB). 

Pelanggaran terhadap Hak Ekosob masyarakat tersebut berupa : 

a. Pelanggaran hak untuk mengelola kekayaan dan sumber daya alam. 
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b. Pelanggaran hak atas pekerjaan. 

c. Pelanggaran hak untuk mendapat Upah yang adil dan sama nilainya untuk 

pekerjaan yang sama. 

d. Pelanggaran hak  untuk mendapat liburan, pembatasan jam kerja yang wajar, dan 

libur yang berkala dengan gaji maupun imbalan-imbalan lain pada hari libur 

umum. 

e. Pelanggaran hak untuk mendapat jaminan social 

Untuk data jumlah pelanggaran Hak Ekosob masyarakat tersebut dapat dilihat pada 

table 7 dibawah ini. 

Tabel 7 

Data Kaus Pelanggaran Hak Ekosob Berdasarkan Penerimaan Permohonan Bantuan Hukum 
Masyarakat pada LBH Palembang Tahun 2013    

No Bentuk Pelanggaran 
Jumlah 
Kasus 

Jumlah 
Korban Pelaku 

1.  Hak untuk mengelola kekayaan dan 
sumber daya alam 

1 64 orang Perusahaan 

2.  Hak atas pekerjaan 6 6 Perusahaan  

3.  Hak untuk mendapat Upah yang 
adil dan sama nilainya untuk 
pekerjaan yang sama 

2 2 Perusahaan  

4.  Hak untuk mendapat liburan, 
pembatasan jam kerja yang wajar, 
dan libur yang berkala dengan gaji 
maupun imbalan-imbalan lain pada 
hari libur umum 

3 3 Perusahaan  

5.  Hak untuk mendapat jaminan sosial 1 6 Perusahaan  

 Total 13 81  

  

2. Pelanggaran Hak Sipil Politik 

Selain pelanggaran Hak Ekosob, dari permasalahan hokum yang dialami oleh pencari 

keadilan juga terdapat pelanggaran terhadap hak sipil politik (Sipol) masyarakat. 

Untuk pelanggaran Hak Sipil Politik (Sipol) masyarakat tersebut berupa : 

a. Pelanggaran hak untuk hidup. 

b. Pelanggaran hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan keji, dan merendahkan 

martabat 
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c. Pelanggaran hak diadili secara adil oleh peradilan yang independen, berwenang 

dan tidak memihak. 

d. Hak mendapat perlakuan yang sama di hadapan hokum. 

Untuk data jumlah pelanggaran Hak Sipol masyarakat tersebut dapat dilihat pada 

table 8 dibawah ini : 

Tabel 8 

Data Kaus Pelanggaran Hak Sipol Berdasarkan Penerimaan Permohonan Bantuan Hukum 
Masyarakat pada LBH Palembang Tahun 2013    

No Bentuk Pelanggaran 
Jumlah 
Kasus 

Jumlah 
Korban 

Pelaku 

1.  Hak hidup 1 1 orang Pengadilan 

2.  Hak untuk bebas dari penyiksaan, 
perlakuan keji, dan merendahkan 
martabat 

2 2 orang Aparat 
Kepolisian 

3.  Hak diadili secara adil oleh peradilan 
yang independen, berwenang dan 
tidak memihak 

3 3 orang Pengadilan  

4.  Hak mendapat perlakuan yang 
sama di hadapan hukum  

7 8 orang Aparat 
Kepolisian 

TOTAL 14 14 orang  

 

 

E. PROFILE PENCARI KEADILAN 

1. Jumlah Pencari Keadilan Berdasarkan Jenis Kelamin. 

Dilihat dari jenis kelamin para pencari keadilan yang menyampaikan permohonan 

bantuan hokum pada LBH Palembang tahun 2013 terdiri dari : Laki-Laki sebanyak      

44 orang dan Perempuan sebanyak  20 orang 

Tabel 9 

Data  Jumlah 
Persentase 

Permohonan 
Bantuan Hukum 

Masyarakat pada 
LBH Palembang 

Tahun 2013 
berdasarkan Jenis 

Kelamin Pemohon 

 

68% 

32% 

Laki-Laki

Perempuan
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2. Jumlah Pencari Keadilan Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

Pencari keadilan yang menyampaikan permohonan bantuan hukum pada 

LBH Palembang mempunyai berbagai macam perkerjaan/aktivitas, 

seperti buruh, wiraswasta pekerja informal (sopir, ojek, dll), PNS/pensiunan, 

ibu rumah tangga, dan pelajar . Dilihat dari jenis pekerjaan pemohon, 

jumlah pencari keadilan dapat dilihat pada table 10 dibawah ini : 

Tabel 10 

Data  Jumlah 
Permohonan 
Bantuan Hukum 
Masyarakat 
pada LBH 
Palembang  
Tahun 2013 
berdasarkan 
Jenis Pekerjaan 
Pemohon 

 

 

 

3. Jumlah Pencari 

Keadilan 

Berdasarkan Usia  

Dilihat dari usia para 

pencari keadilan yang 

datang  menyampaikan 

permohonan bantuan 

hukum pada LBH 

Palembang tahun 2013, 

maka kami kategorikan 

dalam usia 17-30 tahun, 

31-50 tahun, dan usia diatas 50 tahun.  

 

 

 

Buruh;  13  

Petani;  15  

Wiraswasta;  
13  

Pekerja 
Informal;  6  

PNS/Pensiunan
;  3  

Pelajar;  1  

Ibu Rumah 
Tangga;  13  

Tabel 11 

Data  Jumlah Permohonan Bantuan Hukum Masyarakat 
pada LBH Palembang Tahun 2013 berdasarkan Usia  

 

20 

34 

9 

17-30 tahun

31-50 tahun

Di atas 50 tahun

0 10 20 30 40
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Penanganan Perkara 

A.  BENTUK PENANGANAN PERKARA 

Dari jumlah penerimaan permohonan bantuan hukum oleh LBH Palembang seperti 

yang disampaikan sebelumnya, semuanya telah dilakukan penanganan secara hukum 

oleh pekerja bantuan hukum (PBH) LBH Palembang dengan mekanisme penanganan 

melalui litigasi (lembaga peradilan) maupun non-litigasi (diluar lembaga peradilan seperti 

advis /konsultasi hukum, mediasi dll). 

Seperti yang kami 

sampaikan sebelumnya, 

LBH Palembang telah 

menerima pengaduan 

sebanyak 63 kasus dan 

kasus tersebut telah 

ditangani oleh staf LBH 

Palembang melalui    

Pengadilan sebanyak 26 

perkara, di Kepolisian 

sebanyak 10 perkara, 

melaui Mediasi sebanyak 

8 perkara,melalui Somasi 

sebanyak 1 perkara, dan Konsultasi sebanyak 18 perkara, 

Dari penanganan perkara seperti yang terlihat pada tabel diatas, ada beberapa 

perkara yang masih dalam proses penyelesaian. Hal tersebut dikarenakan proses 

penanganan perkara terutama yang dilakukan melalui pengadilan tergantung pada 

hukum acara di pengadilan atau proses penyelesaian butuh waktu yang cukup panjang. 

Selain itu juga karena perkara yang disampaikan masyarakat tersebut baru diterima oleh 

LBH Palembang menjelang akhir tahun 2013 sehingga belum bisa diselesaikan pada tahun 

2013. Untuk perkara yang belum selesai prosesnya tersebut, upaya penyelesaiannya akan 

dilanjutkan pada tahun 2014. 

BAB  III 

Pengadilan 
26 

Di Kepolisian 
10 

Mediasi 8 Somasi 1 

Konsultasi 17 

Komisi 
Informasi 
Sumsel 1 

Tabel 12 

Data Penanganan Perkara Masyarakat Oleh LBH Palembang 
Tahun 2013 
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5 

3 

8 

5 

1 

1 

3 

0 5 10

PN Sekayu

PN Kayuagung

PA Palembang

PHI Palembang

PN Banka

PN Jambi

MA

B. PENANGANAN PERKARA MELALUI LITIGASI (LEMBAGA PERADILAN) 

 

1. Penanganan Perkara Melalui Pengadilan 

Penanganan perkara masyarakat melalui pengadilan menempati angka terbesar pada 

tahun 2013 yaitu berjumlah 26 

perkara. Hal ini karena para 

pencari keadilan banyak 

menghadapi permasalahan 

hukum yang penyelesaiannya 

lewat pengadilan, baik di 

Pengadilan Negeri (PN), di 

Pengadilan Agama (PA), di 

Pengadilan   Tinggi (PT), dan di 

Mahkamah Agung (MA).   

Jumlah ini juga termasuk 

pendampingan oleh Staf LBH 

Palembang terhadap para 

kaum buruh di Pengadilan 

(PHI) Hubungan Industrial  

Palembang. 

2. Penanganan Perkara Di Kepolisian  

Penanganan perkara di Kepolisian ini meliputi pendampingan terhadap pencari 

keadilan sebagai pelapor, pemeriksaan sebagai tersangka, pemeriksaan saksi, dan atau 

melakukan tindakan yang mendorong proses penanganan perkara (sebagai 

Pelapor/korban) agar dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa penanganan perkara masyarakat di 

lakukan di Kepolisian sebanyak 10 perkara. Penanganan tersebut dilakukan dengan 

mendampingi pencari keadilan di Polresta Palembang, Polsek Seberang Ulu I 

Palembang, Polsek Sukarami Palembang, Polsek Kalidoni Palembang, Polsek Ogan Ilir, 

Polsek Ogan Komering Ilir, Polsek OKU Timur, dan Polsek Musi Banyuasin.  

 

Tabel 13 

Data Penanganan Perkara Masyarakat Melalui 
Pengadilan Oleh LBH Palembang Tahun 2013 
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C. PENANGANAN PERKARA MASYARAKAT MELALUI NON LITIGASI (DI 

LUAR PENGADILAN) 

1. Penanganan Perkara Melalui Mediasi 

Penanganan perkara masyarakat yang ditangani LBH Palembang melalui Mediasi, 

untuk tahun 2013 berjumlah 8 perkara yang terdiri dari perkara ketenagakerjaan,  

perkara sengketa lahan, dan perkara waris. 

Penangan perkara melalui mediasi dilakukan dengan cara mendampingi penerima 

bantuan hukum dalam proses  mediasi atau menjadi penengah perundingan untuk 

penyelesaian perkara antara kedua belah pihak. 

2. Penangan Perkara Melalui Somasi 

Penangan perkara melalui Somasi dilakukan terhadap perkara korban penipuan jual 

beli tanah beserta rumah yang dialami oleh Wagiman warga Jl. Baitullah Kampung 

Sukorejo Palembang. Somasi dilakukan pada Kantor Pertanahan Palembang untuk 

tidak menerbitkan Sertifikat kepada pihak pembeli dikarenakan ada unsure penipuan 

terhadap pembelian tanah dan rumah tersebut. 

3. Penanganan Perkara Melalui Komisi Informasi Publik Daerah 

Salah satu bentuk penangan perkara yang dilakukan LBH Palembang pada tahun 

2013 adalah penangan perkara melalui Komisi Informasi Publik Sumatera Selatan. 

Penangan perkara ini berupa pendampingan terhadap satu orang dari perwakilan 

warga Desa Tanjung Menang Musi yang mengajukan permohonan informasi tentang 

izin pengelolaan lahan Balai Penelitian Pertanian Sembawa Sumatera Selatan. 

Pendampingan dilakukan dengan mendampingi pemohon pada sidang adjudikasi non 

litigasi di Komisi Informasi Daerah Sumatera Selatan. 

4. Penanganan Perkara Melalui Konsultasi. 

Pada dasarnya mekanisme penanganan perkara yang dilakukan oleh LBH Palembang 

dilakukan dengan melalui konsultasi hukum terlebih dahulu antara Pemohon Bantuan 

Hukum dengan Staf LBH Palembang. Namun yang dimaksud Konsultasi Hukum disini 

adalah Konsultasi Hukum atas dasar permintaan dari Pemohon Bantuan Hukum itu 

sendiri. Bantuan Hukum yang diberikan kepada yang bersangkutan berupa penjelasan 

dan pengarahan hukum (advis) atas permasalahan hukum yang dihadapi oleh 

Pemohon Bantuan Hukum tersebut. 
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Program Khusus 

Menyusun  Konsef Alternatif 
Penyelesaian Konflik  Agraria 
 
A. LATAR BELAKANG 

Meskipun konflik agraria bukanlah hal yang baru, namun dimensi konflik makin 

meluas. Lebih jauh dari itu, konflik agraria tidak hanya sudah menjadi kronis, akan tetapi 

mengandung dampak yang luas terutama bagi kehidupan masyarakat petani. 

Konflik agraria akan terus-menerus terjadi disana-sini, bila sebab-sebabnya tidak 

dihilangkan. Dengan tetap adanya kondisi-kondisi yang melestarikannya, konflik agraria 

ini menjadi kronis dan berdampak luas. Pelajaran pokok yang dapat dikemukakan adalah 

bahwa dalam menangani konflik-konflik agraria structural, yang kronis, sistematik, dan 

berdampak luas, tidak bisa mengandalkan cara-cara tambal-sulam dengan sekedar 

mengatasi secara cepat dan darurat. Untuk memahami konflik-konflik agraria seperti ini 

diperlukan pendekatan yang mendasarkan diri pada rantai sebab-akibat dan kondisi-

kondisi yang melestarikannya.  

Selama ini, model penyelesaian konflik-konflik agraria sudah cukup banyak dilakukan. 

Secara garis besar dapat dikategorikan kedalam dua persfektif yaitu pertama pandangan 

yang mencoba menghilangkan konflik, biasanya menggunakan metode represif. Kedua, 

pandangan yang melihat realitas konflik sebagai wujud yang alamiah didalam 

masyarakat, sehingga metode yang diambil biasanya mengakomodir kepentingan kedua 

belah pihak yang berkonflik.  

Demikian pula halnya dengan penyelesaian konflik yang terjadi di Sumatera Selatan.  

Konflik pertanahan di Sumatera Selatan mencakup dua kategori yaitu antar 

masyarakat/petani dengan badan usaha swasta dan badan usaha pemerintah. Konflik 

tersebut selalu diiringi dengan praktek kekerasan baik dilakukan oleh korporasi melalui 

satuan pengamanan, maupun oleh aparat keamanan TNI/Brimob.  

BAB  IV 
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Terkait dengan hal tersebut diatas, LBH Palembang telah mlakukan serangkaian 

kegiatan yang bertujuan untuk Menyusun Konsef Alternatif Penyelesaian dan Pencegahan 

Konflik Agraria, yaitu : 

1. Penelitian tentang faktor-faktor penyebab terjadinya konflik agraria dan upaya 

penyelesaian yang telah dilakukan; 

2. Pertemuan pembuatan draft konsef alternative penyelesaian dan pencegahan 

konflik agraria;  

3. Workshop draft konsef alternative penyelesaian dan pencegahan konflik agraria; 

4. Penulisan Konsep Paper tentang alternative penyelesaian dan pencegahan konflik 

agraria. 

 

B. PENELITIAN TENTANG FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA 

KONFLIK AGRARIA. 

Sebelum melakukan penyusunan konsep alternative penyelesaian maupun pencegahan 

terjadinya konflik agraria, terlebih dahulu yang perlu dipahami adalah pertama, apa 

factor-faktor yang menjadi penyebab atau akar permasalahan konflik agraria tersebut. 

Kedua, bagaimana upaya penyelesaian yang telah dilakukan dan bagaimana 

dampaknya terhadap penyelesaian konflik tersebut. Untuk melihat factor-faktor 

penyebab dan upaya penyelesaian konflik agraria yang telah dilakukan, LBH Palembang 

melakukan penelitian terhadap 3 konflik agraria yang terjadi di Sumatera Selatan, yaitu : 

a. Konflik Agraria antara masyarakat Desa Rengas Kabupaten Ogan Ilir dengan PTPN 

VII Cinta Manis. 

b. Konflik Agraria antara masyarakat Desa Marga Tani Kabupaten Ogan Komering Ilir 

dengan PT. SAML. 

c. Konflik Agraria antara masyarakat Desa Tanjung Menang Musi Kabupaten 

Banyuasin dengan Balai Penelitian Perkebunan Sembawa. 

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Agraria 

Dari hasil penelitian terhadap beberapa konflik agraria yang terjadi di Sumatera 

Selatan serta dari data penanganan kasus/konflik agraria, didapat beberapa factor 

yang menjadi penyebab terjadinya konflik yaitu : 

a. Pengambil alihan lahan yang sudah dikelola masyarakat secara paksa. 
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Pada dasarnya konflik agraria terjadi adalah akibat adanya pengambil alihan 

lahan yang sudah dikelola masyarakat secara paksa oleh badan usaha perkebunan.. 

b. Perlawanan masyarakat untuk mempertahankan atau merebut kembali lahan 

adat yang dirampas oleh badan-badan usaha. 

c. Semakin sempitnya persediaan lahan bagi petani akibat ekspansi perluasan lahan 

besar-besaran badan-badan usaha perkebunan. 

d. Tidak ada kejelasan mengenai batas-batas antara lahan kelolah atau lahan desa 

dengan kawasan/tanah Negara.  

2. Akar Masalah Terjadinya Konflik Agraria. 

a. Tidak ada kebijakan Pemerintah Daerah untuk akses atau kepastian  atas tanah 

kelola bagi masyarakat 

Tidak adanya kebijakan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses kelola atau 

kepastian atas tanah, juga menjadi salah satu akar permasalahan terjadinya 

perampasan lahan kelola atau tanah adat milik masyarakat oleh badan-badan 

usaha perkebunan. 

b. Tidak Diakuinya Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Hak Ulayat) 

Dengan dimasukannya beberapa lahan yang diklaim masyarakat sebagai tanah 

adat ke dalam ijin pengelolaan lahan suatu badan usaha, menunjukan bahwa 

pemerintah tidak mengakui keberadaan tanah adat tersebut. Adanya tanaman 

kehidupan atau pengelolaan lahan yang dilakukan masyarakat secara turun 

temurun, tidak diakui sebagai bukti adanya keberadaan tanah ulayat tersebut.  

c. Pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak seimbang. 

Dari fakta yang terjadi dilapangan, adanya perampasan lahan yang sudah dikelola 

masyarakat, pengambil alihan tanah adat menjadi tanah Negara, pemaksaan 

ganti rugi lahan masyarakat, dapat dikatakan bahwa lahan lebih diperuntukan 

untuk kepentingan kaum pemilik modal. Masuknya lahan yang sudah dikelola 

masyarakat ke dalam hak/ijin badan-badan usaha, atau adanya legitimasi melalui 

kepala daerah untuk penyediaan lahan, tidak terlepas dari keinginan perusahaan 

untuk mendapatkan lahan kelola yang lebih luas.   

d. Tumpang tindih peraturan mengenai pengelolaan Sumber Daya Alam. 
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Masing-masing sector (Kehutanan, Pertambangan, Pertanahan) telah mempunyai 

aturan tersendiri. Aturan–aturan tersebut banyak yang bertentangan satu sama 

lainnya, dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria.  

3. Kondisi-Kondisi Yang Melestarikan Konflik Agraria. 

Untuk memahami konflik agraria structural diperlukan pendekatan yang 

mendasarkan pada rantai sebab-akibat dan kondisi-kondisi yang melestariakan konlik 

agraria tersebut. Adapun kondisi-kondisi yang melestarikan konflik agraria yang 

terlihat adalah sebagai berikut: 

a. Tidak adanya koreksi atas putusan-putusan yang dikeluarkan pejabat public yang 

memasukan tanah /wilayah kelola masyarakat ke dalam konsesi atau ijin badan-

badan usaha.  Disisi lain, mereka terus-menerus memproses pemberian ijin/hak pada 

badan-badan usaha tersebut. 

b. Lembaga-lembaga pemerintah tidak pernah membuka informasi kepada public, 

apalagi dikontrol oleh public prihal penerbitan hak/ijin yang berada pada 

kewenangannya. 

c. Tidak ada kelembagaan pemerintah yang memiliki otoritas penuh, lintas sector 

kelembagaan pemerintahan, dalam menangani konflik agraria yang telah, sedang, 

dan akan terjadi. 

d. Badan-badan usaha atau badan-badan pemerintah bersikap defensif apabila 

masyarakat mengartikulasikan protes berkenaan berkurangnya akses rakyat atas 

tanah dan wilayahnya sebagai akibat dari ijin yang mereka dapatkan. Protes 

masyarakat lebih disikapi dengan kekerasan, kriminalisasi, dan intimidasi. 

e. Tidak terlaksananya program yang disebut “Reforma Agraria” dalam membereskan 

ketimpangan penguasaan tanah dan sumber daya alam. 

4. Upaya Penyelesaian Konflik Agraria. 

a. Penyelesaian Konflik Melalui Jalur Litigasi (Peradilan) 

Pada prakteknya, jalur litigasi juga digunakan pihak pengusaha sebagai upaya 

untuk menyelesaikan konflik dengan masyarakat. Hanya saja upaya penyelesaian 

yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan usaha-usaha perkebunan mereka. 

Lebih tepatnya dikatakan untuk meredam gejolak atau perlawanan masyarakat 

yang mencoba melakukan perlawanan untuk mempertahan lahan yang telah 
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mereka kelola sebelumnya. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan cara 

melaporkan ke Polisi terhadap orang-orang yang dianggap sebagai tokoh 

penggerak masyarakat untuk melakukan perlawanan, telah melakukan 

pengrusakan, melakukan penghasutan, atau menduduki lahan tanpa izin. 

Akibatnya banyak petani yang dalam hal ini juga sebagai pihak yang berkomflik, 

dipanggil, ditangkap,dipenjarakan, dan diproses melalui persidangan di Pengadilan. 

b. Penyelesaian Konflik Melalui Non Litigasi 

1. Negosiasi 

Negosiasi merupakan proses perundingan antara dua pihak atau lebih untuk 

mencapai solusi atas konflik yang terjadi. Tetapi dalam praktek penyelesaian 

konflik agraria,  negosiasi ternyata tidak selamanya bisa diterima dan 

mendatangkan situasi damai.  

2. Perundingan (Mediasi). 

Pnyelesaian melalui perundingan dilakukan dimana para pihak melibatkan 

pihak ketiga (Pemerintah Daerah atau Badan Pertnahan atau DPRD) sebagai 

penegah. Perundingan ini sering di istilakan sebagai proses mediasi, namun pada 

prakteknya, proses perundingan terjadi bukan atas keinginan para pihak, akan 

tetapi karena adanya desakan masyarakat yang menuntut aparat yang 

dianggap berwenang untuk melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan 

harapan mendapat dukungan dari pihak penengah tersebut.  

Pada beberapa kasus yang upaya penyelesaiannya melalui perundingan/ 

mediasi, pihak penegah terkesan hanya memfasilitasi pertemuan bukan 

memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat. Pihak penegah baik itu 

Pemerintah Daerah, BPN, maupun DPRD, tetap menyerahkan upaya 

penyelesaian kepada para pihak. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka 

proses musyawarah dianggap gagal dan selesai. 

3. Mengajukan Permohonan Informasi Ke Komisi Informasi Publik  

Bentuk penyelesaian ini berupa pengajuan gugatan informasi ke Komisi Informasi 

Publik (KIP) yang penyelesaiannya dilakukan melalui sidang yang dipimpin oleh 

KIP setempat. Upaya ini lebih tetap dikatakan adalah upaya bagi masyarakat 

untuk mendapatkan informasasi-informasi yang terkait dengan dokumen 

perizinan lahan kelola perusahaan (bentuk perizinan, batas wilayah dan luas 

lokasi, dll) dalam rangka untuk penyelesaian konflik yang akan dilakukan. 
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Dalam upaya penyelesaian konflik, upaya ini sangat lemah dibanding dengan 

upaya penyelesaian lainnya.  Karena proses penyelesaian yang dilakukan hanya 

terbatas pada persoalan informasi yang disengketakan, bukan penyelesaian 

sengketa lahan yang menjadi pokok persoalan. 

5. Dampak Dari Penyelesaian Yang Dilakukan 

a. Melalui Litigasi : 

 Proses penyelesaiannya memakan waktu yang panjang. 

 Masyarakat susah membuktikan  

 Putusan tidak mudah direalisasikan 

 Penyelesaian hanya kasus perkasus 

 Tidak menyentuh akar permasalahan  

b. Melalui Non-Litigasi :   

 Hasilnya tidak mengikat (dapat diabaikan) 

 Penyelesaian hanya kasus perkasus 

 Tidak menyentuh akar permasalahan 

c. Adjudikasi Non-Litigasi (Gugatan Perkara Informasi) 

 Penyelesaian terbatas hanya pada perkara informasi 

 Tidak menyentuh akar permasalahan. 

 

C. PERTEMUAN PEMBAHASAN DRAFT KONSEF ALTERNATIF 

PENYELESAIAN DAN PENCEGAHAN KONFLIK AGRARIA 

Pertemuan Pembuatan 

Draf Konsep Alternatif 

Pencegahan dan Penyelesaian 

Konflik Agraria merupakan 

kegiatan yang mempertemu-

kan 10 (sepuluh) orang yang 

dipilih yang selanjutnya 

menjadi konseptor guna 

membahas dan menyususn 

Draf Konsep Paper tentang  
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Alternatif Pencegahan dan 

Penyelesaian Konflik Agraria. 

Pertemuan ini dilaksanakan pada 

tanggal 3 Juli 2013, bertempat di 

Hotel Swarna Dwipa Palembang.   

 Adapun yang menjadi tujuan 

dari penyelenggaraan pertemuan 

ini adalah untuk membuat 

rumusan  tentang kerangka 

maupun isi dari Draf Konsep 

Paper yang akan dibuat. Sebagai 

bahan untuk penyusunan isi draf 

ini salah satunya diambil dari 

laporan hasil penelitian terhadap 

Konflik Agraria yang telah 

dilaksanakan sebelumnya oleh 

Staf LBH Palembang. 

1. Kerangka Draft Konsep Paper 

Kerangka Draft Konsep Paper “Alternatif Pencegahan Dan Penyelesaian Konflik 

Agraria” terdiri dari : 

BAB I.  Pendahuluan 

Pada Pendahuluan ini menjelaskan tentang latar belakang penulisan konsep paper, 

maksud dan tujuan, dan dasar-dasar yang dijadikan pembuatan konsep paper 

tentang pencegahan dan penyelesaian konflik agraria  

BAB II. Isi Konsep Paper 

Untuk isi dari konsep paper akan dimuat hal-hal penting untuk disampaikan yaitu : 

a. Gambaran umum tentang konflik agraria yang terjadi; 

b. Factor-faktor yang menjadi penyebab dan akar permasalahan konflik agraria; 

c. Upaya-upaya penyelesaian yang telah dilakukan dan dampak dari upaya 

penyelesaian yang dilakukan; 

d. Alternative untuk pencegahan dan penyelesaian konflik agraria. 

Daftar Nama Konseftor  
Penyusun Konsef Alternatif Penyelesaian Dan  

Pencegahan Konflik Agraria 

No. Nama Organisasi 

1.  JJ. Polong Yayasan Spora 

2.  Sudarto 
Marelo 

Sarekat Hijau Indonesia (SHI) 
Sumatera Selatan 

3.  Muhnur Eksekutif Nasional Wahana 
Lingkungan Hidup Indonesia 

4.  Ali Goik Aliansi Masyarakat Adat 
Nusantara (AMAN) Sumsel 

5.  Rika Destiny 
Sinaga 

Fakultas Hukum Universitas 
Taman Siswa Palembang 

6.  Sigit W Wahana Bumi Hijau 
Palembang 

7.  Budiman Serikat Petani Air Sugihan 

8.  Ipan Widodo LBH Palembang 

9.  Tamsil LBH Palembang 

10.  Dede Caniago WALHI Sumsel 
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BAB III. Penutup 

Pada bagian penutup akan dimuat kesimpulan dari uraian yang telah disampaikan. 

Dan dari kesimpulan ini akan dibuat rekomendasi. Rekomendasi yang dibuat lebih 

ditujuhkan kepada pemerintah untuk upaya pencegahan dan penyelesaian konflik 

agrarian. 

2. Pokok-Pokok Isi Draft Konsef Paper  

a. Sebab-Sebab dan Akar Permasalahan Konflik Agraria 

Sebab-Sebab Terjadinya Konflik Akar Permasalahan Konfik 

 Izin pengelolaan lahan yang 
diberikan oleh Pejabat Publik 
kepada perusahaan memasukan 
lahan/tanah yang sudah dikelola 
sekelompok masyarakat ke dalam 
wilayah izin perusahaan perkebunan; 

 Adanya tindakan kekerasan, 
manipulasi, penipuan dalam 
pengadaan tanah skala besar untuk 
perusahaan perkebunan; 

 Adanya pemaksaan dalam 
penguasaan lahan dengan 
mengabaikan syarat-syarat yang 
diatur dalam peraturan yang 
berlaku 

 Tidak jelasnya batas desa dan 
kecamatan di lahan sengketa.  

 Tumpang tindi peraturan tentang PSDA  

 Tidak adanya kebijakan yang 
memberikan kepastian untuk menguasai 
lahan yang sudah dikelola masyarakat.  

 Tidak diakuinya atau pengabaian atas 
keberadaan hukum-hukum adat  yang 
berlaku dimasyarakat.  

 Persoalan pertanahan hanya dianggap 
sebagai persoalan perdata.  

 Penerbitan UU yang mempersempit akses 
bagi masyarakat untuk mendapatkan 
lahan kelola  

 Lemahnya pengawasan atas izin yang 
dikeluarkan oleh pemerintah  serta 
lemahnya saksi terhadap pelanggaran 
yang dilakukan oleh pemegang izin 

 Persoalan pertanahan hanya dianggap 
sebagai persoalan perdata. 

 Timbulnya perlawanan dari 
masyarakat yang disebabkan 
adanya perampasan lahan kelola 
yang telah menjadi sumber ekonomi 
masyarakat (petani) 

 Semakin sempitnya persediaan lahan 
bagi petani sehingga terjadi 
perebutan lahan kelola 

 Semakin sempitnya lahan yang menjadi 
sumber penghidupan bagi masyarakat 
akibat adanya ketimpangan dalam PSDA  

 Dominasi dan ekspansi perusahaan 
perkebunan yang berorientasi untuk 
kepentingan modal atau investasi. 

 Tumbuhnya kesadaran masyarakat 
atas ketidak adilan Negara dalam 
pengadaan lahan kelola bagi rakyat.  

 Tanah tidak untuk rakyat, tanah dijadikan 
lahan komoditas untuk kepentingan 
pemodal. 

 Adanya perubahan kekuasaan yang 
merubah pola-pola pengelolan SDA  
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b. Perumusan Draft Konsef Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Agraria 

Langkah-Langkah Strategis 

Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang 

 Peninjauan kembali izin 
kelola perusahaan 
perkebunan  

 Pemberian sanksi yang 
tegas terhadap 
perusahaan yang 
melanggar aturan PSDA. 

 Factor-faktor yang 
menyebabkan konflik 
sesegera mungkin harus 
ditangani khususnya 
mengenai status hak 
ulayat, tanah Negara, 
dan tanah yang telah 
dimiliki dengan hak 
tertentu. 

 Peran aktif yang lebih 
dari Pemerintah Daerah 
dalam mencegah 
berbagai akses-akses 
yang menimbulkan 
terjadinya konflik. 

 Pengembalian lahan 
sengketa yang menjadi 
sumber perekonoan 
kehidupan masyarakat  
kepada masyarakat 
yang menjadi korban 
konflik. 

 

 Pembuatan 
kebijakan oleh 
Pemerintah Daerah 
yang  memperkuat  
status kepemilikan 
atas tanah adat yang 
sudah dikelola 
masyarakat. 

 Pembenahan 
administrasi 
pertanahan 
Pemerintah Daerah, 
BPN, kecamatan, dan 
desa, untuk 
mengantisipasi 
pendudukan tanah 
oleh yang tidak 
berhak lebih meluas. 

 Wilayah 
administrative 
masing-masing desa 
harus segera 
ditetapkan untuk 
menghindari ketidak 
jelasan tanah masing-
masing desa. 

 Perencanaan strategi 
nasional/daerah yang 
memberikan akses 
yang luas bagi rakyat 
untuk mendapatkan 
lahan kelola 

 Merivisi  peraturan 
perundang-undangan 
tentang SDA yang 
bertentangan dengan 
UUPA 

 

 

D. WORKSHOP DRAFT KONSEF ALTERNATIF PENYELESAIAN DAN 

PENCEGAHAN KONFLIK AGRARIA. 

Workshop ini bertujuan untuk memperkuat Draf Konsep “Alternatif Pencegahan Dan 

Penyelesaian Konflik Agraria” yang telah dirumuskan melalui pertemuan 10 orang 

konseptor yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2013. Melalui Workshop yang 

dilaksanakan ini diharapkan Draf Konsep Paper yang telah dirumuskan menjadi sempurna 



Laporan  
Akhir Tahun 

2013 

 30 
  

dengan mendapatkan banyak masukan dari berbagai pihak yang menjadi peserta 

Workshop.  

Workshop Draf Konsep 

“Alternatif Pencegahan Dan 

Penyelesaian Konflik Agraria” 

dilaksanakan pada tanggal 4 

Juli 2013 bertempat di Hotel 

Swarna Dwipa Palembang. 

Workshop ini dihadiri oleh 20 

orang peserta yang berasal 

dari berbagai elemen 

masyarakat.  Sebelum dilakukan diskusi, Workshop ini di isi oleh 2 orang pemateri yaitu : 

Muhnur, SH (Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dan Dr. Firman 

Muntaqo, SH., MHum (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya). 

 

E. PENULISAN KONSEF PAPER TENTANG KONSEF ALTERNATIF 

PENYELESAIAN DAN PENCEGAHAN KONFLIK AGRARIA. 

 Draft Konsef Alternatif Penyelesaian Dan Pencegahan Konflik Agraria yang disusun oleh 

10 orang konseptor dan telah diperkuat melalui Workshop, kemudian ditulis oleh seorang 

penulis yang ditunjuk oleh konseftor. Agar hasil tulisan mencapai hasil maksimal, penulis 

tetap berkoordinasi dengan para konseftor.  

 Kemudian Konsef Paper tentang Alternatif Penyelesaian dan Pencegahan Jonflik 

Agraria, diajukan ke Kantor Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Untuk selanjutnya 

dilakukan lobi dan pembahasan mengenai konsef paper tersebut antara Kantor 

Pertanahan Sumatera Selatan dan LBH Palembang yang didukung oleh beberapa 

organisasi masyarakat sipil. Dari kegiatan ini diharapkan akan terbangun sebuah 

alternative penyelesaian konflik agraria yang berbasis keadilan bagi petani serta 

terciptanya keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). 
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Pemberdayaan Masyarakat 

A. PENDAHULUAN 

 Program pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan yang tak terpisahkan dari 

kerja-kerja bantuan hukum yang dilaksanakan oleh LBH Palembang. Pemberdayaan 

masyarakat adalah salah satu prioritas kegiatan dari pelaksanaan bantuan hukum 

structural (BHS) yang telah melekat di tubuh LBH Palembang.  

 Ditengah lembaga peradilan yang belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat 

kecil dan memihak pada kaum yang kuat, sehingga lembaga peradilan kehilangan 

independensinya, keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan untuk melakukan 

pengawasan terhadap lembaga peradilan tersebut. Karena mngingat Komisi Yudisial yang 

mempunyai kewenangan pengawasan khususnya pada prilaku hakim, belum bisa banyak 

menjangkau  jumlah pengadilan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Oleh Karena itu, 

untuk mencegah dan pemberantasan mafia peradilan perlu adanya peran masyarakat 

untuk melakukan pemantauan terhadap proses persidangan di pengadilan. 

 

B. PELATIHAN PEMANTAUAN PERADILAN BAGI MASYARAKAT. 

 Salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan LBH Palembang 

adlah memberikan Pelatihan Pemantauan Peradilan bagi masyarakat yang dilaksanakan 

pada tanggal 21 November 2013 bertempat di Palembang. Kegiatan ini merupakan 

kerjasama LBH Palembang dengan Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia dengan tujuan 

untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan 

mafia peradilan. 

1. Komisi Yudisial, Pengawasan Hakim dan Masyarakat Sipil. 

Tiga hal yang harus dipahami tentang Komisi Yudisial (KY), pertama, bahwa ruang 

lingkup pengawasan KY bukan mengenai putusan hakim, akan tetapi ruang lingkup 

KY itu adalah prilaku hakimnya. Jadi dalam pengadilan itu, hakim dan putusannya 

BAB  V 
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adalah dua hal yang harus dibedakan. Maksudnya apabila putusan hakim dianggap  

bermasalah, dan tidak puas atas putusan itu, maka yang bisa kita lakukan adalah 

melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi, Kasasi ke Mahkamah Agung, 

bahkan jika perlu PK.  

Yang kedua,  yang di jadikan basis oleh KY dalam menganalisis dugaan pelanggaran 

kode etik pedoman prilaku hakim, itu diambil dari Bangkok principle, Beijing principle, 

Internasional commission of the jurice, terus dikontekstualkan dengan keadaan 

Indonesia. Hakim harus 

berintegritas tinggi, adil, 

professional, disiplin tinggi, 

dan sebagainya. Itu yang 

kami jadikan dasar untuk 

menganalisis dugaan hakim 

itu bermasalah atau tidak.  

Yang ketiga adalah selain 

pengawasan KY juga 

melakukan seleksi hakim. 

Untuk mengatasi keterbatas KY, maka KY membuat jejaring.  Jejaring KY pertama 

dibangun pada tahun 2006 yang beranggotakan Organisasi Masyarakat, LSM, dan 

Perguruan Tinggi.  

2. Tekhnik Pemantauan Peradilan 

Sebenarnya masyarakat sudah melakukan pemantauan terutama bagi mereka yang 

pernah mengalami atau berproses di pengadilan. Misalnya ada keluarga yang 

tersangkut permasalahan hukum yang penyelesaiannya di pengadilan. Mereka datang 

untuk melihat, sebenarnya kita sudah melakukan pemantauan. Akan tetapi ada 

kelemahannya disitu, mungkin masyarakat tidak paham apa yang sebenarnya yang 

akan di pantau. Di masyarakat itu yang sering mereka lihat hanya hasil putusan 

pengadilan.  

Dalam pemantauan di pengadilan, biasanya ada dua cara yang sering lakukan, yaitu 

pemantauan terbuka dan pemantauan tertutup.  

a. Pemantauan Terbuka 

Pemantauan di pengadilan secara terbuka dilakukan dengan cara : 
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 Mendatangi secara langsung lokasi penyelenggaraan proses peradilan dengan 

melakukan observasi (pengamatan langsung) dan/atau interview (wawancara).  

 Mengumpulkan data sekunder, seperti materi-materi tertulis, bahan-bahan 

atau informasi lain yang berkaitan dengan  objek pantauan.  

 Menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat terhadap kejadian, 

peristiwa yang berkaitan dengan pelanggaran/kecurangan dalam proses 

kegiatan pemantauan.  

 Melakukan pengecekan ulang terhadap informasi yang perlu di verifikasi.  

b. Pemantauan Tertutup 

1. Investigasi Lapangan 

Investigasi lapangan dilakukan dengan cara : 

 Observasi, yaitu pengamatan secara teliti terhadap orang, benda, tempat, 

kejadian/situasi untuk memperoleh gambaran yang lengkap, jelas dan 

terperinci terhadap objek pemantauan 

 Wawancara, yaitu kegiatan untuk memperoleh keterangan dari orang yang 

memiliki atau diduga memiliki keterangan. Wawancara dapat dilakukan 

secara terbuka (bersifat biasa) maupun secara tertutup dengan 

menggunakan tehnik undercover.  

 Surveillance, yaitu kegiatan pembuntutan secara sistematis terhadap orang, 

tempat dan benda.  

 Undercover. Undercover dilakukan untuk memperoleh informasi yang tidak 

mungkin didapat dengan cara-cara terbuka, oleh sebab itu perlu dilakukan 

penyamaran untuk dapat menyusup ke dalam objek pemantauan guna 

memperoleh bahan keterangan yang dibutuhkan.  

2. Investigasi Media 

Investigasi media ini dilakukan dengan cara : 

 Kliping, yaitu kegiatan mencari dan mengumpulkan berita dari media cetak 

mengenai suatu topik, dalam hal ini adalah yang terkait dengan objek 

investigasi. Bentuk investigasi media ini adalah yang paling sederhana 

namun membutuhkan kesabaran dan ketelitian.  
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 Browsing, yaitu memanfaatkan media internet sebagai sumber berita. 

Hampir sama dengan kliping, hanya saja format berita yang dikumpulkan 

berbeda. Browsing akan menghasilkan data digital sehingga memudahkan 

jika ingin disisipkan dalam laporan investigasi.  

 

Instrumen Pemantauan 

 

 

 

C. DISKUSI KAMPUNG 

Diskusi Kampung diadakan di Desa Tanjung Menang Musi Kecamatan Rantau Bayur 

Kabupaten Banyuasin. Diskusi Kampung dengan tema “Penyelesaian Konflik Sumber Daya 

Alam (SDA) Melalui Akses Informasi” dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2013. Tema ini 

selaras dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh warga Desa Tanjung  Menang 

Musi yang saat ini masih bersengketa dengan pihak Balai Penelitian Sembawa dan usaha 

masyarakat untuk memperoleh kejelasan terhadap masalah tersebut cenderung dihalangi 

oleh Pemerintah Daerah.  

Sementara itu, Pasal 14 UU No. 39 Tahun 1999 merupakan jaminan bahwa mengakses 

informasi adalah merupakan hak dasar dari tiap-tiap warga negara. Pada ayat (1) dan (2) 

Pasal ini jelas dinyatakan bahwa : (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan 

memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan 

lingkungannya; (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, 

menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis 

saluran yang tersedia.  

Hukum formil yang 
tertuang dalam 
Kitab Undang-
Undang Hukum 
Acara Pidana dan 
HIR; 

Hukum materiil 
yang tertuang 
dalam KUHP 
maupun Undang-
Undang lain yang 
memuat 
ketentuan materiil 

Kode Etik dan 
Pedoman Perilaku 
Hakim 
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1. Keterbukaan Inforrmasi Publik. 

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau 

diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan 

penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik 

lainnya yang sesuai dengan undang-undang  serta informasi lain yang berkaitan dengan 

kepentingan publik.  

Sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap 

Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi 

Publik. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-

Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang 

konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta 

setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat 

melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. 

Klasifikasi informasi berdasarkan UU KIP

Informasi yang dikecualikan (Pasal 17 ), karena
memiliki konsekuensi sbb:
a. Dapat menghambat proses penegakan hukum, 
b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak

atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari
persaingan usaha tidak sehat; 

c. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan
negara, 

d. Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; 
e. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: 
f. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri

:
g. Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat

pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat
seseorang; 

h. Dapat mengungkap rahasia pribadi (misal rekaman
medik).

i. Memorandum atau suratsurat antar
Badan Publik atau intra Badan Publik, 
yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali
atas putusan Komisi Informasi atau
pengadilan; 

j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan
berdasarkan UndangUndang.

Informasi di
Lingkungan Badan

Publik

Uji Konsekuensi

y t

Informasi
Dikeculaikan

Informasi
Terbuka

Status

Klasifikasi informasi publik berdasarkan
status dan prosedur penyediaan

Diumumkan
Berkala

Tersedia
Setiap Saat

Diumumkan
Serta-merta

Prosedur

(Berdasarkan
permintaan)

(Proaktif: tidak berdasarkan
permintaan)
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2. Mengajukan Permohonan Informasi 

Masyarakat atau warga negara yang mengajukan permintaan informasi public, terlebih 

dahulu mengajukan permohonan ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, 

pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan public. 

3. Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi 

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada 

atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut : 

a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian  

b. Tidak disediakannya informasi berkala  

c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi  

d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta  

e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi  

f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau  

g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang.  

Alasan sebagaimana dimaksud diatas pada huruf b sampai dengan huruf g dapat 

diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.   

4. Penyelesaian Sengketa Informasi. 

1. Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik  

Permohonan diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Komisi Informasi yang 

memiliki kewenangan sesuai level kewenangannya melalui petugas kepaniteraan.  

Permohonan dapat dilakukan dengan datang secara langsung kepada Komisi 

Informasi atau mengirimkan berkas permohonan melalui pos, email, faksimili, atau 

metode pengiriman berkas lainnya. Dalam hal Pemohon datang langsung, petugas 

kepaniteraan membantu menuangkan permohonan dalam format yang telah 

ditetapkan.  

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi 

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan karena salah satu atau beberapa 

alasan berikut:  

• tidak disediakannya informasi  berkala yang wajib diumumkan Badan Publik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
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tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 

Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;  

• tidak ditanggapinya permohonan informasi;  

• permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang dimohonkan;  

• tidak dipenuhinya permohonan informasi;  

• pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau  

• penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu berdasarkan ketentuan 

peraturan undang-undangan yang berlaku.  

3. Penyelesaian Sengketa Melalui Ajudikasi 

Penyelesaian sengketa melalui ajudikasi dilakukan karena salah satu alasan berikut:  

• penolakan atas permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik; atau  

• Pemohon informasi publik telah menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui 

mediasi namun proses mediasi gagal atau salah satu/para pihak menarik diri dari 

proses mediasi.  
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Laporan Investigasi 

Kasus Meninggalnya Tahanan  
Di Polsek Ilir Timur 2 Palembang 
 

A. PENDAHULUAN 

Dalam instrument hukum Internasional maupun Instrumen hukum Indonesia telah 

mengatur mengenai hak bagi tahanan untuk tidak boleh disiksa, diperlakukan secara 

kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Namun aturan tersebut tidak serta 

merta menghapuskan terjadinya tindakan penyiksaan terhadap tahanan atau tersangka. 

Karena pada faktanya masih banyak tersangka yang mengalami tindakan kekerasan dan 

penyiksaan secara tidak manusiawi dari aparat kepolisian, baik pada saat ditangkap, 

pemeriksaan, maupun setelah ditahan.  

Persangkaan terhadap adanya tindakan kekerasan terhadap tahanan ini, juga 

dirasakan oleh Jones 

Darmansyah dan 

isterinya Komsayana, 

pasalnya anaknya 

yang bernama Pieter 

Juliansah pada tanggal 

29 Agustus 2013 telah 

meninggal dunia pada 

saat berstatus tahanan 

di Polsek Ilir Timur II 

Palembang. Menurut 

mereka anaknya 

meninggal tidak wajar, untuk itulah berbagai upaya akan dilakukan untuk mengungkap 

kecurigaan mereka dan akan menuntut keadilan atas meninggalnya Pieter Juliansyah. 

 BAB  VI 
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Hal tersebut diatas, mendorong LBH Palembang untuk membentuk Tim Investigasi 

untuk melakukan investigasi terhadap kasus meninggalnya Pieter Juliansyah sebagai 

tahanan Polsek Ilir Timur II Palembang. Dari investigasi yang dilakukan, diharapkan dapat 

mengungkap fakta yang menjadi penyebab meninggalnya Pieter Juliansyah, sehingga 

dapat menjawab kecurigaan dari pihak keluarga dan dapat dibawa ke proses hukum 

dalam upaya untuk mendapatkan keadilan. 

 

B. TENTANG KORBAN 

Pieter Juliansah, pada saat meninggal dunia berusia 21 tahun. Piter Juliansyah 

(almarhum) merupakan anak dari pasangan Jones Darmansyah dan Komsayana yang 

bertempat tinggal di Perumahan Bumi Mas Indah Blok K2 No. 18 Rt. 38 Kelurahan Tanah 

Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. 

Almarhum Pieter Juliansyah sebelumnya merupakan tahanan dari Polsek Ilir Timur II 

Palembang dengan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/121/ VIII/ 

2013/Reskrim yang dalam hal ini sebagai tersangka kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan 

Kekerasan yaitu secara bersama-sama dengan temanya telah melakukan perampasan 

kendaraan bermotor roda dua milik seorang warga yang bernama Agus Mariyanto yang 

beralamat di Jl. Darmapala Rt. 50/15 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I 

Palembang. Tindakan perampasan kendaraan bermotor tersebut terjadi pada tanggal 25 

Agustus 2013 Minggu lebih kurang pada pukul 02.00 WIB dini hari dengan tempat 

kejadian  di Jl. Taman Kenten  Simpang Golf Palembang. Naas bagi Pieter Juliansyah, pada 

saat itu ia tertangkap oleh masyararakat sekitar, sedangkan temannya lari dan dapat 

meloloskan diri dari tangkapan warga. Beberapa saat setelah penangkapan tersebut 

warga melapor ke Polsek Ilir Timur II Palembang, dan Pieter Juliansyah ditangkap dengan  

dasar Surat Perintah Penangkapan Nomor  : SP-KAP/134/VIII/2013/Reskrim. 

                                

C.  KESAKSIAN  

Pada hari Minggu pagi tanggal 25 Agustus 2013, Jones Darmansyah dan isterinya 

Komsayana mendapat khabar dari pihak kepolisian  Ilir Timur II Palembang bahwa 

anaknya Pieter Juliansyah  telah ditangkap dan  berada dalam tahanan Polsek Ilir Timur II 

Palembang. Pemberitahuan tersebut didasari dengan Surat Pemberitahuan Nomor : SP. 

HAN/121-b/VIII/2013/Reskrim tertanggal 26  Agustus 2013. 
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Ke esokan harinya Senin 26 Agustus 2013, Jones Darmansyah dan isterinya Komsayana 

membesuk Pieter Juliansyah di tahanan. 

Selama tiga hari berturut-turut sampai 

dengan hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 

mereka membesuk Pieter,   pada saat itu, 

menurut kesaksian mereka Pieter Juliansyah 

didalam tahanan dalam keadaan sehat. 

Namun pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 

2013, Jones Darmansyah dan Komsayana 

dipanggil oleh pihak Kepolisian Ilir Timur II 

Palembang dan mengabarkan bahwa Pieter 

Juliansyah sakit. Namun ada salah satu 

anggota polisi yang memberitahukan 

keadaan Pieter Juliansyah yang sebenarnya  

bahwa kondisi Pieter Juliansyah sudah 

meninggal. Atas berita tersebut, pihak 

keluarga mencari tahu kebenarannya,  dan 

ternyata Pieter Juliansyah sudah di rumah 

sakit dalam keadaan sudah meninggal 

dunia. Jones Darmansyah dan Komsayana merasa ada kejanggalan atas meninggalnya 

Pieter Juliansyah, karena sehari sebelumnya mereka melihat Pieter Juliansyah dalam 

keadaan sehat.  

Pihak keluarga semakin merasakan kejanggalan dan menaruh kecurigaan, pada saat 

melihat pada tubuh jenazah Pieter Juliansyah terdapat banyak luka-luka lebam 

ditubuhnya yang yang diketahui pada saat memandikan jenazah sebelum dikubur. 

Diperkirakan luka-luka lebam tersebut akibat peyiksaan. 

Kesaksian lain juga disampaikan oleh kawan satu sel dengan Pieter Juliansyah yang 

menyebutkan bahwa pada malam hari sebelum meninggal, Pieter Juliansyah masih 

terlihat segar dan tidak menunjukan tanda-tanda sedang sakit. Namun disayangkan yang 

bersangkutan tidak memberikan keterangan lain yang menyangkut meninggalnya Pieter 

Juliansyah. 

Saat menerima permintaan (langsung/elektronik) 
Saat pengiriman informasi (surat). 
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Gambar 3. 

Jenazah Pieter Juliansyah pada saat 
dimandikan, Kamis, 29 Agustus 2013 

Sumber : Dokumentasi pihak 
keluarga. 

 

D. KETERANGAN KEPOLISIAN 

ILIR TIMUR II PALEMBANG  

Untuk mendapatkan data yang 

dibutuhkan, Tim Investigasi LBH 

Palembang juga mendatangi 

Polsek Ilir Timur II Palembang. dari situ Tim investigasi mendapatkan informasi tentang 

kondisi Pieter Juliansyah pada saat ditangkap dan ditahan dari Brigadir Afrizal. Z, SH salah 

satu Anggota Kepolisian dari Polsek Ilir Timur II Palembang,  yang mana dalam 

penjelasannya menyebutkan : 

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekitar pukul 02.30 WIB dini hari, 

kami (Polsek Ilir Timur II Palembang) mendapat laporan dari warga masyarakat 

tentang ada orang yang tertangkap oleh warga karena telah melakukan 

perampokan/perampasan sepeda motor. yang diamankan dirumah dinas Wakapolda 

Palembang.  Atas laporan warga tersebut pihak kepolisian Ilir Timur II Palembang 

langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan menjemput orang yang 

tertangkap tersebut (Pieter Juliansyah) di pos, lalu diamankan di Kantor Polsek Ilir 

Timur II Palembang. 

2. Bahwa pada saat ditangkap dan dibawah ke Kantor Polsek Ilir Timur II Palembang, 

Pieter Juliansyah dalam kondisi sehat, bicaranya lancar, dan pada tubuhnya tidak 

terdapat luka yang mengangga.  

3. Hari itu juga pada Pukul  04.30 WIB Subuh, keluarga Agus Mariyanto (korban yang 

dirampok)  mendatangi Kantor Polsek Ilir Timur II Palembang untuk melaporkan 

kejadian perampokan/perampasan motor milik Agus Mariyanto. 

4. Bahwa atas perampasan sepeda motor milik Agus Mariyanto tersebut terdapat barang 

bukti yaitu berupa : sepeda motor, parang yang digunakan pelaku, yang dikuatkan 

dengan pengakuaan tersangka  yang saat di periksa pihak Kepolisian dalam keadaan 

sadar dan normal.  
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5. Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 kami (pihak Polsek Ilir Timur II Palembang) 

menghubungi pihak keluarga Pieter Juliansah untuk memberitahukan prihal 

penangkapan dan penahanan tersebut.   

6. Pada saat berada dalam tahanan, hari Senin Pieter Juliansyah  dalam keadaan  sehat, 

demikian juga pada hari Selasa dan hari Rabu.  Namun setelah hari ke 5 yaitu hari 

Kamis tanggal 29 Agustus 2013 Pieter Juliansyah diketahui telah menemui ajalnya.  

Dari penjelasan diatas, dapat memberikan gambaran bahwa memang benar Pieter 

Juliansyah ditangkap dan ditahan di Polsek Ilir Timur II Palembang. Kemudian pada saat 

dalam tahanan, sebelum meninggal dunia Kamis malam tanggal 29 Agustus 2013Pieter 

Juliansyah dalam keadaan sehat.  

 

E. KESIMPULAN 

Dari kesaksian dan penjelasan serta temuan-temuan yang didapat, maka dapat 

diambil kesimpulan, yaitu : 

1. Bahwa Piter Juliansyah pada saat ditangkap dan dibawah ke Mapolsek Ilir Timur II 

Palembang dalam kondisi sehat, bicaranya lancar dan tidak terdapat luka yang 

mengangga.  

2. Sampai dengan hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 (sehari sebelum meninggal) Pieter 

Juliansyah dalam keadaan sehat. Hal ini berdasarkan kesaksian pihak keluarga dan 

keterangan pihak Polsek Ilir Timur II Palembang serta kesaksian dari kawan satu sel 

Pieter Juliansyah. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyebab meninggalnya Pieter 

Juliansyah bukan dikarenakan sakit. 

3. Bahwa pada tubuh jenazah Pieter Juliansyah, pada saat memandikan, pihak keluarga 

menemukan adanya luka-luka lebam yang diperkirakan akibat dari penyiksaan. 

4. Tidak ada klarifikasi atau pernyataan yang disampaikan secara resmi dari pihak Polsek 

Ilir Timur II Palembang terkait dengan penyebab meninggalnya Pieter Juliansyah di 

tahanan Polsek Ilir Timur II Palembang. 
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Penutup 

A. KESIMPULAN. 

Sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2013, LBH Palembang menerima 

permohonan bantuan hokum dari masyarakat sebanyak 63 orang pemohon. 

Permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat berupa sengketa dengan perusahaan 

perkebunan lahan sebanyak 1 kasus, perselisihan perburuhan sebanyak 13 kasus, kekerasan 

aparat kepolisian sebanyak 14 kasus, kasus perempuan sebanyak 5 kasus, kasus 

perkawinan/keluarga sebanyak 8 kasus, mal praktek sebanyak 1 kasus, sengketa 

keterbukaan informasi public sebanyak 1 kasus, kasus pidana umum 16 kasus, dan perdata 

sebanyak 5 kasus.  

Jumlah permohonan bantuan hukum yang disampaikan masyarakat pada LBH 

Palembang tahun 2013 yaitu sebanyak 64 kasus, angka ini terjadi penurunan 

dibandingkan jumlah pada tahun lalu, bahkan angka ini merupakan penerimaan 

permohonan yang terendah dalam 7 tahun terakhir.   

Dilihat dari jenis kelamin para pencari keadilan yang menyampaikan permohonan 

bantuan hokum pada LBH Palembang tahun 2013 terdiri dari : Laki-Laki sebanyak 44 

orang dan Perempuan sebanyak  20 orang. 

Untuk Jenis Pekerjaan pencari keadilan yang menyampaikan permohonan bantuan 

hokum pada LBH Palembang mempunyai berbagai macam perkerjaan. Dilihat dari jenis 

pekerjaan pemohon, jumlah pencari keadilan terdiri dari : Buruh sebanyak 13 orang, petani 

sebanyak 15 orang, wiraswasta sebanyak 13 orang, pekerja informal sebanyak 6 kasus,  

Dari jumlah penerimaan permohonan bantuan hukum oleh LBH Palembang seperti 

yang disampaikan sebelumnya, semuanya telah dilakukan penanganan secara hukum 

oleh pekerja bantuan hukum (PBH) LBH Palembang dengan melalui Pengadilan 

sebanyak 26 perkara, di Kepolisian sebanyak 10 perkara, Mediasi sebanyak 9 perkara, 

Adjudikasi Non Litigasi sebanyak 1 perkara, Somasi sebanyak 1 perkara, dan Konsultasi 

sebanyak 17 perkara. 
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Dari program advokasi yang dilaksanakan LBH Palembang sepanjang tahun 2013, 

selain memberikan pendampingan bagi masyarakat pencari keadilan, juga menghasilkan 

analisis yang menggambarkan kondisi pemenuhan HAM masyarakat di Sumatera Selatan. 

Pada tahun 2013 ini LBH Palembang menerima pengaduan konflik agraria hanya satu 

kasus. Meskipun jumlah kasus tidak besar, namun sebanyak 64 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. 

Dan menjadi catatan penting bahwa sampai dengan akhir 2013 beberapa konflik 

pertanahan belum ada penyelesaian. Meskipun konflik tersebut telah memakan banyak 

korban seperti penembakan oleh aparat kepolisian, penagkapan petani dan aktivis, serta 

ribuan KK kehilangan sumber penghidupan, namun penyelesaian konflik tidak menjadi 

agenda penting bagi Pemerintah Daerah. 

Kemudian 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. 

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. 

Tidak hanya itu, kasus kekerasan aparat kepolisian juga mewarnai potret HAM di 

Sumatera Selatan. Dari 14 kasus kekerasan dan pelanggaran hak-hak tersangka yang 

dilaporkan masyarakat pada LBH Palembang, dapat dilihat bahwa aktor pelakunya 

adalah aparat dari institusi kepolisian. Tindakan kekerasan dan pelanggaran terhadap 

hak-hak tersangka sering 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. 
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