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 Pengantar

 

Laporan 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,  13 Januari 2015 

Lembaga Bntuan Hukum Palembang 

 

Aprili Firdaus Sakamta, SH 

Direktur 
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1.Permohonan Bantuan Hukum 

 

A. PENERIMAAN PERMOHONAN BANTUAN HUKUM 

Sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014, LBH Palembang menerima 

permohonan bantuan hukum  dari masyarakat sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang 

pemohon dengan penerima manfaat sebanyak     orang. Dari  permasalahan hukum yang 

dikonsultasikan masyarakat, terdapat beberapa jenis permasalahan hukum yang dihadapi 

masyarakat seperti sengketa lahan, perselisihan perburuhan, penggusuran pedagang kaki lima, 

kekerasan/pelanggaran aparat kepolisian, kasus anak, kasus perkawinan/keluarga, kasus 

pidana umum,  perdata, sengketa informasi public, dan Tata Usaha Negara (TUN). 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 2014  

No. Jenis Permasalahan Hukum Jumlah Penerima Manfaat 

1.  Kasus Perburuhan 7 95 orang 

2.  Senketa Lahan 2 97 orang (KK) 

3.  Kekerasan/Pelanggaran Aparat Kepolisian 2 2 orang 

4.  Penggusuran PKL 1 46 orang 

5.  Kasus Anak  3 3 orang 

6.  Perkawinan/Keluarga 33 34 orang 

7.  Pidana  14 15 orang 

8.  Perdata 3 3 orang 

9.  Sengketa Keterbukaan Informasi Publik 1 1 orang 

10.  Tata Usaha Negara 1 1 orang 

 Total 67  
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B. PERKEMBANGAN PENERIMAAN PERMOHONAN BANTUAN HUKUM 

Untuk melihat perkembangan permohonan bantuan hukum khususnya yang disampaikan 

pada LBH Palembang dalam kurun waktu 6 (enam) tahun kebelakang (2009-2014) dapat 

dilihat pada tabel 2 berikut ini.   

Tabel 2 

Grafik Perkembangan Kasus 6 tahun Terakhir  

Berdasarkan Penerimaan Permohonan Bantuan Hukum Masyarakat pada LBH Palembang 

 

Dari jumlah permohonan bantuan hukum yang disampaikan masyarakat pada LBH 

Palembang dari tahun 2009 s.d tahun 2014 sebagaimana tabel 2 diatas,  pada tahun 2014 ini 

ada sedikit  peningkatan jumlah permohonan dibandingkan tahun 2013, namun terjadi 

penurunan  apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2009-2012).    

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 
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C.  BENTUK DAN JUMLAH KASUS 

1. Kasus Perburuhan 

Kasus Perburuhan yang disampaikan masyarakat pada LBH Palembang tahun 2014 ini di 

dominasi kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak, yaitu berjumlah 6 

kasus. Dan 1 kasus untuk pelanggaran hak atas pengunduran diri.  

 

Tabel 3 

Data Kasus Perburuhan Berdasarkan Penerimaan Permohonan Bantuan Hukum Masyarakat    

pada LBH Palembang Tahun 2014 

N0 Bentuk Kasus Jumlah Kasus Jumlah Korban 

1.  PHK Sepihak 6 94 orang 

2.  Pelanggaran Hak Atas Mengunduekan Diri 1 1 orang 

 Total 7 95 orang 

 

 

2. Konflik Lahan 

Pengaduan atas Konflik lahan antara masyarakat petani dengan perusahaan perkebunan 

yang diterima LBH Palembang hanya 2 kasus, yaitu  

1. Sengketa lahan antara warga Desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran Kabupaten 

Ogan Komering Ilir dengan PT. Gading Cempaka Graha. Sebanyak 97 KK 

kehilangan haknya untuk mendapatkan lahan plasma seperti yang dijanjikan oleh 

pihak perusahaan sebelumnya dengan jumlah lahan seluas 128 Ha. 

2. Sengketa lahan antara watga Jaka Baring dengan IAIN Rasen Fatah Palembang, 

warga yang telah lama menempati lahan untuk tempat tinggal, di klaim telah 

menempati lahan milik IAIN Raden Patah Palembang. Lahan tersebut akan 

digunakan untuk perluasan kampus, sehingga masyarakat yang bertempat tinggal 

diatas lahan tersebut terancam tergusur, 
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3. Kekerasan / Pelanggaran Aparat Kepolisian 

Kasus pelanggaran/Kekerasan Aparat Kepolisian yang di sampaikan masyarakat pada 

LBH Palembang tahun 2014 berjumlah 2 kasus. Bentuk pelanggaran  tersebut berupa 

pengabaian laporan, dan penanganan proses perkara yang tidak sesuai prosedur.  

4. Penggusuran Pedagang Kaki Lima 

Kasus ini berupa upaya penghilangan akses bagi pedagang untuk berjualan makanan oleh 

pihak Rumah Sakit Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang. Pedagang yang sudah lama 

mencari nafkah disekitar rumah sakit tersebut, terancam tidak dapat lagi berjualan 

lantaran pintu pagar rumah sakit yang selama ini menjadi akses bagi pengunjung rimah 

sakit RSMH untuk membeli makanan akan ditutup dan disekitar rumah sakit akan 

dibangun pusat perbelanjaan makanan bagi pengunjung. 

5. Perkara Anak 

Sepanjang tahun 2014, LBH Palembang menerima permohonan yang terkait dengan 

perkara anak berjumlah 3 perkara. Perkara tersebut berupa : 

 Anak yang bernama Muhammad Joe telah diduga keras melakukan tindak pidana 

penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 351 KUHP 

 Anak yang bernama Jihan Salsabilah dikeroyok oleh teman sekelasnya sehingga meninggal 

  Perkelahian antar pelajar SMA di Simpang Rambuta Banyuasin, salah satu anak pelajar SMA 

yang bernama Ridowansa ditangkap Polsek Rambutan 

6. Kasus Perkawinan/Keluarga 

Kasus Perkawinan/Keluarga merupakan kasus yang terbanyak pada tahun 2014 yang 

disampaikan pemohon, yaitu berjumlah 33 kasus. Kasus ini didominasi kasus perceraian 

sebagai imbas dari KDRT.  

7. Kasus Pidana Umum 

Permasalahan hukum kategori kasus pidana umum yang disampaikan masyarakat pada 

LBH Palembang berjumlah 14 kasus. Kasus pidana tersebut meliputi kasus pemalsuan, 

penipuan, penggelapan,  penganiayaan, pengrusakan, dan lain-lain. 
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8. Kasus Perdata 

Permasalahan hukum kasus perdata yang disampaikan masyarakat pada LBH Palembang 

pada tahun 2014 berjumlah 3 kasus. Kasus perdata tersebut meliputi kasus tanah dan 

pervuatan melawam hukum. 

9. 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. 

KIP Sumatera Selatan memberikan putusan Balai Penelitian Pertanian Sembawa 

Banyuasin.untuk memberikan informasi kepada pemohon. Atas putusan tersebut, Balai 

Penelitian Pertanian Sembawa Banyuasin mengajukan gugatan keberatan ke PTUN dan 

PN Palembang. 

10. Perkara Tata Usaha Negara 

Pada tahun 2014, LBH Palembang menerima permohonan kasus TUN hanya 1 perkara 

yaitu di berhentikakan dari PNS golongan 4 C.  
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2. 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 2014 terdiri dari : Laki-Laki sebanyak 34 orang dan 

Perempuan sebanyak  33 orang 

Tabel 4 

Data  Jumlah 

Persentase 

Permohonan Bantuan 

Hukum Masyarakat 

pada LBH Palembang 

Tahun 2014 

berdasarkan Jenis 

Kelamin Pemohon 

 

2. Jumlah Pencari Keadilan Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

Pencari keadilan yang menyampaikan permohonan bantuan hukum pada LBH 

Palembang mempunyai berbagai macam perkerjaan/aktivitas, seperti buruh, tani, 

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

pemohon, jumlah pencari keadilan dapat dilihat pada table 5 dibawah ini : 

Tabel 5 

Data  Jumlah 

Permohonan 

Bantuan Hukum 

Masyarakat pada 

LBH Palembang  

Tahun 2014 

berdasarkan Jenis 

Pekerjaan 

Pemohon 

51% 

49% 

Laki-Laki

Perempuan

Buruh;  10  

Petani;  9  

Wiraswasta;  7  

Pekerja 
Informal;  7  

PNS/Pensiunan
;  1  Pelajar;  2  

Ibu Rumah 
Tangga;  19  

Tidak Nekerja;  
10  
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3. 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 67 kasus dan 

kasus tersebut telah 

ditangani oleh staf LBH 

Palembang melalui    

Pengadilan sebanyak 46 

perkara, di Kepolisian 

sebanyak 2 perkara, 

melaui perundingan 

Mediasi sebanyak 3 perkara, melalui Investigasi sebanyak 1 perkara, Pementauan 

Persidangan 1 Perkara, dan Konsultasi sebanyak 14 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 

Pengadilan 
46 

Di Kepolisian 
2 

Mediasi 3 

Investigasi 1 

Konsultasi 14 

Pemantauan 
Persidangan 

1 

Tabel 6 

Data Penanganan Perkara Masyarakat Oleh LBH Palembang 
Tahun 2014 
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2014 sehingga belum bisa diselesaikan pada tahun 2014. Untuk perkara yang belum selesai 

prosesnya tersebut, upaya penyelesaiannya akan dilanjutkan pada tahun 2015. 

 

Tabel 7 

Data Proses Penanganan Perkara Masyarakat Oleh LBH Palembang Tahun 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selesai 
Ditangani;  56  

Dalam 
Proses;  11  
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4. Program Khusus 

 

PROGRAM MEMPERLUAS AKSES BAGI MASYARAKAT UNTUK 

MENDAPATKAN KEADILAN. 

Program Memperluas Akses Bagi Masarakat Untuk Mendapatkan Keadilan telah 

dilaksanakan LBH Palembang dimulai awal bulan Juni 2014. Pada tahap I (pertama) kegiatan 

program yang telah dilaksanakan berupa : 

1. Sosialisasi Program 

2. Pendidikan dan Penyadaran Hukum Bagi Masyarakat 

3. Membangun Mekanisme Pengaduan Ditingkat Desa 

4. Pembentukan Posko Pengaduan Bagi Masyarakat. 

1. Pendidikan Dan Penyadaran Hukum  

a. Waktu dan Tempat Kegiatan 

Kegiatan Pendidikan dan Penyadaran Hukum bagi masyarakat ini dilaksanakan di 

Desa Arisan Gading Kecamatan Inderalaya Selatan pada tanggal 7 Juni 2014 dan 

dilaksanakan di Desa Lubuk Sakti Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir pada 

tanggal 8 Juni 2014 

b. Peserta  

Pendidikan dan Penyadaran Hukum di Desa Arisan Gading, di ikuti oleh peserta 

sebanyak yang terdiri dari : 

 Perangkat desa (Sekretaris Desa, Kepala Dusun).  

 Anggota BPD 

 Pemuka Adat 

 Tokoh Masyarakat 

 Tokoh Agama.  
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 Pemuda  

 Perwakilan Perempuan; dan 

 Unsure masyarakat lainnya. 

c. Materi dan Narasumber 

Acara Pendidikan dan Penyadaran Hukum dibuka oleh Kepala Desa setempat dan 

kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh 2 orang narasumber dari LBH 

Palembang dengan materi tentang pentingnya pemahaman dan pengetahuan hukum 

bagi masyarakat. Kemudian narasumber juga menyampaikan bagaimana peranan 

kepala desa serta perangkat desa yang lainnya dalam penyelesaian permasalahan 

hukum ditingkat desa, terutama akan diberlakukannya Undang-Undang tentang Desa. 

Selain itu narasumber juga menyampaikan tentang bagaimana masyarakat dapat 

mengakses bantuan hukum dari pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 

  

2. Membangun Mekanisme Pengaduan (Diskusi/Musyawarah Dengan Tokoh 

Masyarakat). 

Untuk membangun mekanisme pengaduan di tingkat masyarakat, dilakukan melalui 

musyawarah dan diskusi bersama Kepala Desa/ Perangkat Desa, BPD, pemuka adat dan 

tokoh masyarakat. Melalui musywarah desa ini, masyarakat membahas mekanisme yang 

sesuai dengan kondisi masyarakat serta dapat dilaksanakan dengan tidak menghilangkan 

kearifan local yang selama ini ada dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat desa 

tersebut. 

Pada pelaksanaan program tahap pertama ini, kegiatan yang bertujuan untuk membangun 

mekanisme pengaduan, telah dilaksanakan di Desa Arisan Gading Kecamatan Inderalaya 

Selatan Kabupaten Ogan Ilir yaitu pada tanggal 14 Juni 2014. Tujuan dari mekanisme 

pengaduan ini adalah untuk mempermudah masyarakat untuk menyampaikan pengaduan 

atas permasalahan hukum yang dialaminya. 

Melalui musyawarah dan diskusi yang dilaksanakan, telah disepakati tentang bentuk 

mekanisme pengaduan bagi masyarakat.  Adapun bentuk  mekanisme pengaduan tersebut 
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adalah :  Pertama akan dibentuk terlebih dahulu kelembagaan dan kepengurusan 

tersendiri untuk menerima pengaduan dan penyelesaian dari permasalahan yang 

diasampaikan masyarakat.  

3. Membentuk Posko Pengaduan 

Posko pengaduan dibentuk melalui musyawarah desa yang dilaksanakan staf LBH 

Palembang dengan tokoh masyarakat, Kepala Desa, Kepala Dusun, BPD dan Pemuka 

Adat, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2014 bertempat di Desa Arisan Gading. 

Selain itu, dalam musyawarah desa juga disepakati dan ditetapkan struktur kepengurusan 

posko yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota yang berjumlah 7 (tujuh) orang. 

Pengurus posko bertanggungjawab melakukan kerja-kerja yaitu : 

a. Menerima Pengaduan ari masyarakat dengan menyiapkan dan membantu masyarakat 

mengisi formulir permohonan. 

b. Melakukan konsultasi awal atas permasalahan yang disampaikan masyarakat; 

c. Mencatat dan mendokumentasikan data-data yang terkait dengan permohonan 

masyarakat, 

d. Membantu masyarakat dalam upaya penyelesaian permasalahan masyarakat apabila 

permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui posko atau harus ditempuh 

melalui jalur yang lebih tinggi. 

e. Tugas-tugas lain yang berkaitan dengan posko pengaduan. 

  

CAPAIAN PRORAM. 

Melalui kegiatan-kegiatan program pada Tahap I (Mei – Juli 2014) telah tercapai sebagian 

sasaran atau target dari program yang direncanakan sebagaimana yang tersebut dalam tujuan dan 

output program. Capaian-capaian yang dihasilkan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Melalui Sosialisasi Program yang dilaksanakan, telah terbangun kesepakatan dan persetujuan 

masyarakat yang diwakili oleh Kepala Desa/Perangkat Desa, BPD, Tokoh Masyarakat  untuk 

pelaksanaan program. Dengan demikian maka pada Tahap I ini program dapat dilaksanakan  
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di 2 (dua) kecamatan pada Kabupaten Ogan Ilir, yaitu Kecamatan Inderalaya Selatan di Desa 

Arisan Gading dan Kecamatan Inderalaya di Desa Lubuk Sakti. 

2. Terbangunya komunikasi serta adanya pemahaman masyarakat khususnya bagi masyarakat 

di 2 desa tempat pelaksanaan kegiatan program, tentang pentingnya pengetahuan hukum 

bagi masyarakat, terutama dalam upaya penyelesaian persoalan hukum yang dihadapi 

masyarakat di pedesaan. 

3. Terbangunnya mekanisme pengaduan bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat di 

Kabupaten Ogan Ilir, sehingga dapat memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk 

menyampaikan pengaduan dan mendapatkan penanganan atas permasalahan hukum yang 

dihadapi. 

Kegiatan Hasil Yang Dicapai Capaian Output 

Program 

1. Sosialisasi Program 

Pertemuan secara 

informal dengan Kepala 

Desa, Kepala Dusun dan 

beberapa Tokoh 

Masyarakat 

Program dapat dilaksanakan  di 2 

(dua) kecamatan pada Kabupaten 

Ogan Ilir, yaitu Kecamatan 

Inderalaya Selatan dan Kecamatan 

Inderalaya  

Menambah pengetahuan 

dan pemahaman 

masyarakat tentang 

hukum. 

 

2. Pendidikan dan 

Penyadaran Hukum Bagi 

Masyarakat 

 

Terbangunya komunikasi serta 

adanya pemahaman masyarakat 

tentang pentingnya pengetahuan 

hukum bagi masyarakat, terutama 

dalam upaya penyelesaian 

persoalan hukum yang dihadapi 

masyarakat di pedesaan. 

3. Membangun Mekanisme 

Pengaduan Ditingkat 

Desa 

 

Terbangunnya mekanisme 

pengaduan bagi masyarakat 

khususnya bagi masyarakat di 

Kabupaten Ogan Ilir, sehingga 

dapat memberikan akses yang 

mudah bagi masyarakat untuk 

menyampaikan pengaduan dan 

mendapatkan penanganan atas 

permasalahan hukum yang 

dihadapi. 

Memberikan akses yang 

mudah bagi masyarakat 

untuk menyampaikan 

pengaduan atas 

permasalahan hukum yang 

dihadapinya. 

 

4. Pembentukan Posko 

Pengaduan Bagi 

Masyarakat. 
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