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BAB I. PENDAHULUAN 
 
UMUM 
Yayasan LBH Indonesia sebagai lembaga publik yang memperjuangkan penegakkan 
prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia berkewajiban untuk memberikan 
pembelajaran kepada  masyarakat dalam menjalankan prinsip keterbukaan (disclosure) 
yang merupakan salah satu implentasi dari akuntabilitas lembaga. Berdasarkan hal itu, 
maka untuk yang ketiga kalinya, setelah Public Report 2003 dan 2004, YLBHI/LBH 
membuat laporan pertanggungjawaban pada publik atas aktivitas yang telah dilaksanakan 
selama tahun 2005.  

Adapun parameter yang digunakan dalam melakukan penilaian terhadap kekurangan dan 
kelebihan atas aktifitas yang dilaksanakan YLBHI/LBH pada sepanjang tahun 2005, 
adalah: 

1. Apakah pelaksanaan program tahun 2005 tersebut mengarah pada tingkat  
ketercapaian visi dan misi organisasi.  

2. Apakah pelaksanaan program tahun 2005 tersebut konsisten dengan rencana program 
tahun 2002-2007 yang telah ditetapkan.  

3. Apakah mitra YLBHI-LBH mendapat multiply-effect yang berdaya guna atas  
implementasi program yang dilakukan pada tahun 2005.  

Dengan parameter ini tentunya diharapkan penilaian terhadap laporan publik yang disusun 
oleh LBH/YLBHI ini akan terukur secara objektif.  

YLBHI/LBH dikenal sebagai organisasi yang melakukan advokasi di wilayah Hukum, 
HAM dan Demokrasi. Ketiga wilayah advokasi tersebut merupakan core competence 
YLBHI/LBH yang dapat dilaksanakan secara bersamaan secara institusional. Hal ini 
merupakan aspek yang membedakan YLBHI/LBH dengan organisasi masyarakat sipil 
lainnya. Laporan ini akan memberikan gambaran  pelaksanaan program yang telah 
dilakukan oleh YLBHI/LBH sepanjang tahun 2005, yang terkait dengan implementasi atas 
komitmen segenap pengurus YLBHI/LBH berdasarkan Keputusan pada Rapat Kerja 
Nasional (Rakernas) YLBHI, tanggal 24-28 juli 2005, yang secara institusional telah 
disusun berdasarkan system dan mekanisme yang berlaku di dalam tubuh YLBHI-LBH.  

 

♦ Bagian Pertama 
Sebagaimana laporan tahun sebelumnya, Public Report 2004, yang berbasis pada issu dan 
tema Hukum, Hak Azasi Manusia (HAM) dan Demokrasi, maka laporan tahun 2005 inipun 
memuat issu dan tema yang sama, yang merupakan turunan dari visi dan misi 
YLBHI/LBH. Laporan ini disusun kedalam dua bagian, dengan sistematika sebagai berikut, 
yaitu : 

Bab I    : Memuat Pendahuluan yang berisi uraian singkat tentang sistematika dan  tujuan 
laporan secara umum.    

Bab II  : Memuat Program kerja tahun 2005 yang merupakan elaborasi dari program      
umum periode 2002–2007.  
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Bab III  : Memuat gambaran tentang issu-issu strategis hak-hak Ekosob yang diadvokasi 
Badan Pengurus YLBHI sepanjang Tahun 2005.  

Bab IV  :  Memuat aktivitas Badan Pengurus YLBHI dalam advokasi Hak-hak Sipil dan                        
Politik yang strategis selama Tahun 2005. 

Bab V  : Menjelaskan tentang laporan keuangan YLBHI selama 1 tahun, kondisi dan 

kebijakan keuangan, sumber-sumber keuangan organisasi, serta realisasi 

pengeluaran dana selama tahun 2005.  

Berkenaan dengan laporan keuangan, YLBHI/LBH sebagaimana layaknya lembaga-
lembaga yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik, juga memuat 
laporan keuangan. Laporan keuangan periode Oktober 2004—Desember 2005 ini, adalah 
untuk yang ketiga kalinya YLBHI/LBH memberikan laporan keuangan organisasi kepada 
publik secara transparan. Mekanisme pelaporan keuangan kepada masyarakat ini telah 
menjadi tradisi organisasi untuk 3 tahun terakhir. Sehingga akuntabilitas YLBHI/LBH 
sebagai lembaga publik dapat terjaga. Untuk tahun 2005 ini Laporan Keuangan yang 
ditampilkan juga sudah dilakukan audit oleh auditor independen dan dipublikasikan melalui 
media cetak 
 
♦ Bagian Kedua 
 
Laporan Program Kerja dan Kegiatan Kantor-Kantor LBH Tahun 2005 

 

TUJUAN 
Laporan publik tahunan ini dibuat tidak lain adalah sebagai pertanggungjawaban atas 
mandat sosial yang telah diberikan masyarakat kepada YLBHI/LBH. Sebagai stake holder 
yang menerima dampak dari kerja-kerja YLBHI/LBH, maka sudah sepatutnya publik 
mendapatkan ruang dalam menggunakan haknya untuk menilai kinerja YLBHI/LBH.  
 
Laporan ini merupakan pelaksanaan secara konkret dari prinsip-prinsip transparansi dan 
akuntabilitas YLBHI/LBH yang secara tegas akan selalu menjadi dasar setiap pola gerak 
YLBHI/LBH dalam pengelolaan kelembagaan. Hal ini dapat diartikan bahwa YLBHI/LBH 
senantiasa menjaga agar prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dalam manajemen 
kelembagaan secara  internal dan pengembangan kemitraan dengan para pihak. 
 
Laporan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, untuk dapat lebih memahami 
arah perjalanan perjuangan YLBHI/LBH dan perencanaan hingga implementasi setiap  
aktivitas dan program YLBHI/LBH.  
 
Selamat membaca dan mencermati.   
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BAB II. PROGRAM KERJA TAHUN 2005 
 
Pada rumusan program kerja Yayasan LBH Indonesia – kantor-kantor LBH pada tahun 
2005, sebagaimana program kerja tahun 2003 dan 2004, juga disusun dengan 
menggunakan dokumen Four Years Plan 2002 – 2005 sebagai dasar rujukan, yang telah 
diperbaharui melalui Rapat Pimpinan Nasional YLBHI – LBH di Jakarta. 
Pimpinan Nasional YLBHI-LBH telah merumuskan 4 (empat) isu strategis dalam periode 
2002-2005, untuk digunakan sebagai dasar dalam penyusunan program kerja tahunan 
yakni:  
 
(1)  inclusive and participatory procedure in politico-legal development;  
(2)  democratic security and how to make democracy work;  
(3)  reall freedom for all through social justice fullfiment,  
(4)  consolidated and independent internal organisational framework.   
 
Untuk kemudian menjadi dasar dalam perumusan tujuan-tujuan strategis, yang juga 
digunakan sebagai tujuan strategis dalam 2004 dan 2005 sebagai berikut :  
 
1. Memperkuat dan meningkatkan sistematika kehidupan politik dan penyusunan hukum 

yang inklusif, deliberatif dan partisipatif yang mengedepankan aspek kemajemukan 
(gender dan kultur); 

2. Terjaminnya kebebasan berdemokrasi (democratic security) dan optimalisasi partisipasi 
rakyat untuk memperkuat kehidupan demokrasi; 

3. Meningkatkan upaya-upaya yang konkret dari masyarakat untuk memperluas keadilan; 
4. Terkonsolidasinya kelembagaan YLBHI/LBH yang independen, efektif, akuntabel,  

dan kuat sehingga makin memiliki kapabilitas yang memadai untuk mencapai visi dan 
misinya.  

 
Berdasarkan isu-isu strategis yang telah disusun, Badan Pengurus YLBHI kemudian 
melaksanakan rapat kerja untuk merumuskan 3 bidang utama untuk program-program 
advokasi yang dilakukan oleh YLBHI/LBH, yakni: 
  
(1)  Democratic assessment;  
(2)  Legal reform; dan 
(3)  Access to justice.  
 
 
 
II.1. Asumsi Teoritis dan Analisa Situasi  
 
Pada era transisi demokrasi menuju terbentuknya masyarakat yang menegakkan supremasi 
hukum, pluralisme politik dan budaya serta pemerintah yang tidak reaksioner terhadap 
perubahan masyarakat, terdapat banyak aspek yang harus dibenahi oleh bangsa Indonesia. 
Dari sisi politik ketatanegaraan rekonstruksi institusi-institusi negara agar menjadi lebih 
adaptif terhadap dinamika sosial di fase awal proses konsolidasinya telah mulai 
menunjukkan geliat perbaikan namun belum menunjukkan konsistensi terhadap arah 
perubahan yang diinginkan oleh publik yang diantaranya adalah kelembagaan DPR, 
Presiden dan Mahkamah Agung. Sementara lembaga-lembaga baru didalam sistem 
ketatanegaraan kita seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Ombudsman dan Komisi 
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Yudisial, serta Komisi Pemberantasan Korupsi sedang berproses secara dinamik atas 
pengembangan dan penguatan eksistensi dan citra organisasi masing-masing.  
 
Perubahan-perubahan yang dilakukan dalam konteks ketatanegaraan ini pada akhirnya 
mempengaruhi kehidupan politik rakyat dan lembaga-lembaga demokrasi seperti 
YLBHI/LBH. Implikasi tersebut adalah berupa tantangan yang harus dihadapi oleh publik 
dalam mewarnai transisi demokrasi tersebut. Tantangan tersebut paling tidak dapat 
dikategorikan dalam tiga level.  

 
1. Mengupayakan perbaikan sekaligus melakukan penilaian sebagai feedback atas kinerja 

institusi demokrasi baik institusi negara maupun perangkat kelengkapan demokrasi 
yaitu partai politik dalam upaya memenuhi hak – hak dasar publik atau hak asasi 
manusia, baik hak sipil politik maupun hak sosial, ekonomi dan budaya. Proses 
pelibatan dan penguatan terhadap peran serta publik yang dilakukan secara 
berkesinambungan adalah satu tugas penting yang menjadi suatu keharusan dalam 
proses pelaksanaan tugas dan fungsi institusi demokrasi, agar rakyat mendapatkan hak 
– hak dasar mereka, dan eksistensi publik dapat diakomodasi secara kongkret dalam 
proses pengambilan keputusan oleh institusi demokrasi tersebut dalam setiap problem 
kenegaraan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar publik. 

 
2. Membangun dan mengembangkan kerangka yuridis agar hak-hak dasar rakyat tersebut 

dapat dijamin secara legal formal. Pembangunan kerangka yuridis tersebut haruslah 
dilakukan secara berkelanjutan dengan merevisi berbagai regulasi yang bertentangan 
dengan HAM dan Demokrasi. Regulasi tersebut mulai dari UU hingga Peraturan 
Daerah. Hal ini perlu dilakukan hingga tingkat daerah dalam kaitannya dengan sistem 
pemerintahan  desentralisasi (otonomi daerah). 

 
3. Mengupayakan optimalisasi ruang publik secara signifikan dalam sistem hukum agar 

publik dapat memperoleh perlindungan hak–hak dasarnya dalam mekanisme legal 
formal. Penyediaan sistem hukum tersebut juga meliputi bantuan hukum terhadap 
rakyat agar mendapatkan akses atas keadilan. 

 
Berdasarkan ketiga hal tersebut maka YLBHI/LBH pada periode tahun 2005 akan 
menjalankan agenda tersebut melalui program kerja yang sistemik. Program tersebut 
merupakan bagian yang integral dari program empat tahunan YLBHI yang bertema Making 
Democracy Work. YLBHI menyusun 3 (tiga) program utama yang akan diwujudkankan 
dalam kerja-kerja  YLBHI – LBH secara organisasional. 
 
 
II.2. Rencana Program  
 
Dalam bagian ini akan dijelaskan rasionalisasi ketiga rencana program YLBHI/ LBH.  
 
 
II.2.1. Democracy Assessment Program 
 
Gagasan umum yang muncul sebagai kehendak publik adalah bahwa dalam masa transisi 
politik, perubahan paradigma dan struktur politik dianggap hanya bisa dilakukan apabila 
watak negara diubah sedemikian rupa sehingga peran negara tersebut sesuai dengan tujuan 
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yang ingin dicapai dari perubahan tersebut. Sehingga menjadi logis bila peran negara dan  
aparaturnya selalu menjadi sasaran kritik. 
 
Dari sisi orientasi, kritik tersebut bisa dijabarkan sebagai berikut:  
 
1. Bahwa berdasarkan paradigma yang dominan dan berlaku umum transisi politik yang 

berlangsung sebisa mungkin harus ditujukan untuk menghapuskan intervensi negara 
terhadap hak-hak individu. Pandangan ini didasarkan atas argumentasi bahwa negara 
dengan wataknya yang dominatif, negara berpotensi mengeliminasi kebebasan 
individu. Karenanya peran negara perlu dibatasi secara efektif dan kebebasan politik 
terus diaktualisasikan secara luas.  

 
2. Di wilayah hukum dan politik, mainstream politik yang digunakan adalah dengan 

memperluas hak individual yang diakui oleh negara. Dengan demikian opini yang 
mengemuka adalah bahwa negara menjadi semakin demokratis. Dalam prakteknya, 
gagasan ini tercermin dalam isu-isu HAM yang sangat terfokus pada isu kebebasan 
sipil dan politik. Kritik reformatif dari ide semacam ini memiliki kelemahan yaitu  
semakin masifnya semangat anti-negara yang berpotensi untuk  mengurangi kapasitas 
negara dalam menjalankan tugas dan fungsi sosialnya. Kenyataan bahwa sejumlah hak 
hanya bisa didapatkan apabila eksistensi negara secara aktual telah diimplementasikan 
secara konkret, berwibawa dan berkesinambungan kadang terabaikan.  

 
3. Kebebasan yang didengungkan secara kurang hati-hati justru akan dengan sangat 

mudah dijadikan sandaran bagi aktor pendukung liberalisasi pasar  dan kekuatan pasar 
internasional untuk menguasai wilayah publik. Dengan kata lain gagasan ini tidak peka 
dalam melihat implikasi ekonomi-politik dari privatisasi dan lemahnya negara yakni 
mengguritanya sistem ekonomi yang mengedepankan akumulasi modal, sebagaimana 
terlihat dari program privatisasi yang semakin mengasingkan golongan ekonomi lemah 
dari banyak akses publik seperti transportasi, kewirausahaan, properti dan layanan 
kesehatan. 

 
4. Pandangan yang berlebihan terhadap institusi formal negara, sebagaimana banyak 

dilakukan oleh banyak khalayak menyebabkan kegagalan dalam menganalisa pola 
gerak dan potensi yang dimiliki pelaku di luar struktur kenegaraan lainnya dalam 
rangka melanggengkan relasi dominasi yang tidak layak untuk digunakan lagi.  Pada 
akhirnya gagasan ini harus puas pada kenyataan yang menggambarkan kesan bahwa 
negara sebagai akibat pluralisme kehidupan politik malah mengakibatkan kekerasan 
politik meluas di masyarakat. Disini bisa disimpulkan bahwa banyaknya khalayak yang 
mengalami kegagalan dalam menafsirkan hubungan antara pentingnya kebebasan 
politik dan  integrasi sosial (negara).  

 
Selain faktor kerangka berfikir, faktor-faktor luar yang belakangan muncul dalam 
masyarakat Indonesia juga harus menjadi fokus perhatian publik. Meski kepemimpinan 
otoritarianisme telah tergantikan dan pergantian kepemimpinan politik belangsung 
beberapa kali, namun publik masih tetap harus berhadapan dengan sejumlah masalah 
mendasar dengan menguatnya korupsi dan meluasnya politik kekerasan baik dalam bentuk 
kekerasan komunal yang berbasis pada kultur politik yang sektarian dan primordial 
maupun kekerasan politik formal yang bertumpu pada pandangan-pandangan yang 
prakmatis. Selain itu sistem multi partai yang berlangsung belum mampu menghasilkan 
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sistem politik yang rasional. Gejala semacam ini terlihat secara jelas dalam tersendatnya 
alur aspirasi akar rumput dalam penataan susunan politik kekuasaan daerah. Eksistensi 
partai politik secara faktual belum dapat dikategorikan sebagai faktor yang memperkuat 
dan meningkatkan kualitas demokrasi.   

 
Demokrasi dan pejuangan hak asasi manusia di Indonesia masih harus berurusan dengan 
masalah-masalah struktural dan berpengaruh tehadap masa depan integrasi sosial serta 
ketegangan antar komunitas yang berbasiskan pada primordialisme dan sektarianisme. 
Gejala semacam ini bukannya diinterpresentasikan dengan menggunakan pendekatan 
pluralisme politik dan etnis yang baru, tetapi secara sederhana ditafsirkan dalam kerangka 
pendekatan yang mengedepankan represifitas. Melalui gejala-gejala ini kita menemukan 
indikator kemungkinan untuk kembalinya model-model penyelesaian sosial pola “lama”, 
yang merupakan ancaman atas demokrasi dan penegakkan hak asasi manusia. 
 
Di Indonesia kita melihat dua konteksional yang potensial dalam pengaruh terhadap 
demokrasi yakni : 
 

(1) Negara yang secara umum kurang peduli terhadap tugas sosialnya tapi sibuk 
dengan kepentingan-kepentingan parsialnya, yang mengakibatkan lemahnya 
perhatian negara terhadap aspek sosial dan kesejahteraan; 

(2) Kekuatan internasional yang berpotensi memperluas dominasi terutama dalam   
ekonomi dan kebudayaan. 

 
Dengan demikian kita mendapat gambaran bahwa demokrasi  tidak dapat diperlakukan 
sebagai sistem sosial yang serta merta, meski kondisi-kondisi dan politik pembelenggunya 
telah diruntuhkan. Demokrasi Indonesia masih terbuka terhadap segala bentuk pendekatan 
yang bermaksud memperkuat (democratic security) maupun  meruntuhkannya kembali. 
Dalam konteks ini demokrasi harus dipandang sebagai ruang terbuka yang dapat 
“digunakan”, sebagai arena kompetisi bagi pendukungnya maupun bagi musuhnya. Untuk 
itu demokratisasi harus senantiasa diawasi oleh publik secara massif dan kualitatif.  
 
 
Untuk itu YLBHI-LBH melihat kebutuhan sangat mendesak untuk membuat alat 
kelengkapan pendukung untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan demokrasi di 
Indonesia secara meyeluruh berdasarkan aspek yang memiliki pengaruh signifikan 
terhadap implementasi demokrasi. 
 
 
II.2.2. Legal Reform Programme 
 
Indikator demokrasi dijalankan disebuah negara, dapat dilihat dari seberapa jauh sistem 
hukum yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum dalam suatu 
komunitas sosial. Model-model demokrasi yang berlaku selalu meminta negara 
menjalankan pemerintahan berdasarkan rule of law.  

Upaya perbaikan hukum (legal reform), memang telah diupayakan sejak era sebelum 
reformasi, baik yang dilakukan oleh strukur kenegaraan yang formal maupun upaya yang 
berasal dari inisiatif publik. Namun demikian, masalah yang dihadapi masih berkutat pada 
persoalan in-efisiensi sistem hukum yang berlaku, yang kemudian berakibat pada lemahnya 
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kepercayaan publik terhadap aparatus judicial system (struktur of law). Hakim, Polisi, 
Jaksa belum secara profesional dalam melakukan fungsi dan wewenangnya sebagai aparat 
penegak hukum. Masalah profesionalisme tersebut, masih ditambah dengan persoalan 
korupsi dan kejahatan lainnya yang mengakibatkan ketidakpercayaan publik. Masalah 
hukum di Indonesia muncul dalam structure of law (aparat hukum), content of law ( materi 
hukum) dan culture of law (budaya hukum). Isi peraturan, termasuk pasal-pasal yang 
berlaku, secara kualitatif, belum mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi 
manusia (HAM) secara konkret serta tidak memberikan ruang pada publik dalam upaya 
mencapai keadilan.  

Disamping itu, proses penyusunan sebuah aturan juga belum menunjukkan keterlibatan 
publik secara kualitatif. 

Budaya hukum masyarakat juga penting diperhatikan. Pelajararan dari kekerasan Negara 
yang ditiru oleh masyarakat dan lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur 
penegak hukum memunculkan problem tersendiri. Masalah budaya hukum ini antara lain 
bisa dilihat dari fenomena main hakim sendiri seperti meningkatnya jumlah kekerasan 
antar komunitas yang berbasis primordialisme dan sektarianisme. 
 
 
II.2.3. Access to Justice Programme 
 
Eksistensi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)/Lembaga Bantuan 
Hukum (LBH) muncul berdasarkan proses pemahaman yang komprehensif atas pentingnya 
melakukan pendampingan terhadap masyarakat miskin dalam proses mencapai keadilan 
pada sistem hukum yang berlaku. LBH menyadari pentingnya aktivitas-aktivitas sistematis 
untuk perbaikian sistem hukum di Indonesia. Pemahaman ini mendorong para aktivis, 
pekerja bantuan hukum, pengacara/advokat YLBHI/LBH bersama-sama rakyat untuk 
melakukan aktifitas yang berkaitan dengan reformasi dan demokratisasi. Tanpa demokrasi, 
hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) tidak dapat berjalan sebagaimana yang 
diharapkan. Perubahan paradigma inilah yang membawa LBH tidak saja membela 
masayarakat miskin, tetapi juga para korban kekerasan negara (kekerasan struktural), yang 
secara konsep dituangkan dengan apa yang disebut “Bantuan Hukum Struktural” (BHS) 
dengan visi:  
 
“Membangun tatanan masyarakat sipil yang demokratis, berkeadilan sosial, partisipatif 
dan berkeadilan gender.1 
 
Sejak 1990, LBH telah melakukan pendampingan bagi masyarakat yang menjadi korban 
pelanggaran HAM. Semenjak era reformasi tahun 1998 perubahan dalam sistem Negara 
telah menimbulkan implikasi yang signifikan bagi gerak pertumbuhan demokratisasi dan 
upaya perbaikan sistem hukum. Namun implikasi tersebut belum mampu melakukan 
perubahan mendasar pada kehidupan demokrasi dan sistem hukum. Kejahatan Negara 
dalam aspek hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik masih terjadi dalam kualitas dan 
kuantitas yang tinggi. Bagi mayoritas masyarakat Indonesia, keadilan masih sebagai 
gambaran ideal yang belum mampu digapai.. 
 
Paling tidak faktanya, terlihat dari statistik pengaduan korban dan klien YLBHI-LBH. 
Setiap hari para staff LBH menerima pengaduan dari masyarakat, dan sampai sejauh ini 

                                                 
1 Empat Windu Yayasan LBH Indonesia (28 Oktober 1970 – 28 Oktober 2002)., hal. 3.  
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ribuan perkara dari publik telah ditangani oleh para aktivis dan PBH (Pekerja Bantuan 
Hukum) di YLBHI-LBH. Karena keterbatasan energi, maka dilakukan seleksi penanganan 
kasus secara hati-hati, diantaranya adalah seleksi terhadap seberapa besar kontribusi 
pendampingan klien terhadap upaya demokratisasi dan reformasi dibidang hukum. Dalam 
menjalankan fungsi ini, kasus-kasus dibagi menjadi tiga issue pokok: kejahatan atas hak-
hak ekosob; hak-hak sipil dan politik; serta kejahatan atas hak-hak perempuan dan anak-
anak. 
  
 
II.3. Pendanaan 
 
Program-program kerja yang telah disusun direncanakan untuk didanai dari sumber-sumber 
pendanaan publik dan kerja sama dengan dengan lembaga lembaga donor (funding 
agency). 
 
 
 
BAB III. ADVOKASI HAK-HAK EKOSOB 
 
Pada pembahasan dalam bab ini, YLBHI-LBH tetap menggunakan Isu yang sama seperti 
dalam Laporan 2004, yang tetap fokus pada 5 Isu Hak-Hak EKOSOB yang merupakan hak 
dasar masyarakat, yang diantaranya adalah Hak-hak Buruh, Hak-hak Petani, Hak atas 
Pendidikan, Hak atas Perumahan dan Hak atas kesehatan. Hal ini dikarenakan bahwa 
program yang dilaksanakan pada tahun 2005, masih tetap terfokus pada Isu Strategis yang 
telah disusun dalam Four Years Plan YLBHI-LBH sebagai dasar dalam menyusun 
program dan rencana kegiatan. Selain atas argumentasi sinkronisasi atas Program 4 
tahunan, juga didasarkan atas masih tingginya tingkat pengaduan masyarakat pada YLBHI-
LBH atas ke lima Isu tersebut. 
 
Laporan yang dimuat dalam Bab ini berkaitan dengan Advocasy Kasus, Advocasy 
kebijakan, Program Kampanye dan kegiatan pendukung yang menyertainya, yang 
didasarkan atas aktivitas bidang-bidang (Direktorat) yang menangani Isu tersebut.  
 
III.1.  Direktorat Hak-Hak Buruh 
 
• Mengadakan Seminar ”Penguatan HAM dan Perlindungan TKI di Luar Negeri”. 

Seminar 1 (satu) hari ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh 
TKI, Merumusan upaya yang telah dan akan dilakukan oleh Instansi yang terkait dalam 
mekanisme penempatan TKI, dan Menciptakan mekanisme penyelesaian terhadap 
masalah yang dihadapi TKI, yang diselaraskan dengan UU No.39 Tahun 2004. dengan 
peserta seminar Depnakertrasns R.I., Legislatif, Deplu R.I.,  Praktisi Hukum, dan 
Aktivis buruh migran Malaysia. Beberapa NgO yang ada dilibatkan sebagai perserta. 
  

• Mengadakan Seminar Dan Lokakarya ”Menghadapi Tantangan Globalisasi dan 
Kemiskinan” 
Seminar ini diadakan Kerjasama koalisi: FES, YLBHI, Komnas Perempuan,  Kopbumi, 
Migrant Care, GPPBM, SBMI. Dimana YLBHI bertindak sebagai Steering Committee 
dan  Organizing Committee. Tujuan diadakannya seminar dan Lokakarya ini adalah : 
Membuat pemetaan perlindungan dan penguatan hak-hak BMI yang dilakukan oleh 
setiap Ngo/LSM yang konsen terhadap perlindungan buruh migran, Merumuskan 
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kerangka kerja bersama dalam memperjuangkan perlindungan BMI, Deklarasi : 
Membangun Kerjasama untuk Perlindungan dan Penguatan Organisasi Buruh Migran 
dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi dan Kemiskinan. Kegiatan ini melibatkan 
semua organisasi/NGo yang ada di Indonesia yang konsen terhadap pembelaan dan 
perjuangan perlindungan BMI,  serta Depnakertrans R.I., Deplu R.I., Legislatif, 
Kepolisian R.I., LIPI, Kedubes negara-negara penerima TKI baik pada kegiatan 
Seminar maupun dalam Lokakarya 

• Mengadakan Focus Group Discussion/FGD: ”Kritisasi Sosio-Yuridis Mekanisme 
Penyelesaian Hubungan Industrial”. 
Kegiatan ini merupakan diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh YLBHI dengan 
melibatkan seluruh LBH Kantor dengan mengundang Dirjen PHI dan Dirjen PPK 
Depnakertrans R.I., Mahkamah Agung, Ketua PN Pusat, Anggota Komisi IX DPR R.I. 
sebagai nara panelis. Dengan tujuan : Analisis dan Kajian Sosio-Yuridis Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)  berdasarkan UU No 2/2004, Adanya Position 
Papper yang akan disosialisasikan dan dapat digunakan sebagai referensi oleh 
pekerja/buruh dalam menyelesaiakan setiap masalah atau perselisihan hubungan 
industrial yang diahadapinya 

  
• Mengadakan Siaran Pers : ”Ubah MoU Penanganan TKI Menjadi Perjanjian 

Bilateral, dan ratifikasi Konvensi Tahun 1990”. 
Mendesak Pemerintah R.I. untuk meningkatkan bentuk kerjasamanya dengan 
Pemerintah Malaysia dalam penempatan TKI dengan membuat perjanjian bilateral, 
serta memberlakukan prinsip-prinsip internasional perlindungan HAM Buruh Migran 
sebagaimana diamanatkan dalam UN Convention on the Protection of the Right of All 
Migrant Workers and Member of Their Families, 1990. 

 
• Kampanye Hak-Hak Buruh Migran Indonesia 

Kegiatan ini merupakan program yang menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari 
Komnas HAM R.I. YLBHI terlibat sebagai anggota team dari kegiatan tersebut. 
Kegiatannya yaitu : Workshop : Pembuatan Buku Panduan bagi TKI, Roadshow : 
Sosialisasi Hak-Hak Buruh Migran Indonesia. Untuk kegiatan Workshop telah 
dilakukan dan dihasilkan Buku Panduan Buruh Migran Indonesia. Sedangkan untuk 
kegiatan Roedshow tidak jadi dilksanakan oleh Komnas HAM.  
 

• Pendampingan dan Pembelaan Buruh PT. Idola Bangun Idea 
Pendampingan dan pembelaan pekerja Sdri. Sukesi dkk. (363 orang) qq PTP GSBI 
sebagai pekerja tetap dalam perkara PHK secara sepihak dan tanpa izin yang 
dilakukan oleh perusahaan PT. Idola Bangun Idea, yang beralamat di Jl. Raya Mauk 
Km. 4,1, Periuk Jaya, Tangerang. Dikarenakan mereka memperjuangkan Hak-hak 
normatifnya, yaitu Mendirikan Serikat buruh dan dengan serikat buruh yang telah 
berdiri tersebut mendesak pengusaha untuk memenuhi hak-hak normatif mereka yaitu : 
hak cuti melahirkan, izin kerja karena urusan keluarga, dan tunggakan pembayaran 
Jamsostek oleh perusahaan. Penyelesaian perkara ini telah sampai pada tahap : 

 PT. Idola Bangun Idea tetap tidak mau membayar kewajibannya sesuai putusan 
P4P. 

 Penetapan eksekusi tidak pernah diberikan dan dijalankan oleh PN Tangerang. 

 P4P tidak bersedia menjalankan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam 
ketentuan UU No 22/1957. 
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 PT TUN Jakarta memenangkan gugatan Penggugat (PT. Idola Bangun Idea)  
dengan membatalkan putusan P4P dan meminta P4P untuk membuat putusan baru 
yang berisi: 

1. Menyatakan putus hubungan kerja antara PT. Idola Bangun Idea dengan Sdri 
Sukesi dkk (360 orang); 

2. Mewajibkan Pengusaha membayar tunai kepada pekerja: uang pesangon 1x, 
PMK, Ganti Kerugian 15%, dan upah bulan Agustus 2004; dan 

3. Mendata semua pekerja. 

 

• Pendampingan dan pembelaan pekerja sdr. Jumadi 
Pendampingan dan pembelaan pekerja sdr. Jumadi sebagai pekerja kontrak dalam 
perkara pemutusan PKWT secara sepihak yang dilakukan oleh perusahaan PT. Indo 
Ventura Sonsang (Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja di PT. Exxon Mobil Oil 
tbk.) yang beralamat di Jl. Condet Batu Ampar I No 85, Jakarta. Upaya yang dilakukan 
oleh YLBHI yaitu Melakukan perundingan bipartit dengan Pimpinan PT. Indo Ventura 
Sonsang, Mengajukan tuntutan ke Panita Penyelesaian Perselisihan Daerah (P4D), 
Negosiasi ke PT. Indo Ventura Sonsang untuk segera melaksanakan putusan P4D. Dan 
hasil yang dicapai dari pertemuan dengan Pihak Direksi Perusahaan yaitu : Perusahaan 
PT. Indo Ventura Sonsang bersedia membayar ganti rugi atas pemutusan kontrak secara 
sepihak (sesuai ketentuan Pasal 63 UU No 13/2003), walaupun tidak penuh selama 12 
(dua belas)bulan tetapi hanya 10 (sepuluh) bulan. 

• Pendampingan dan pembelaan pekerja Sdri. Riyanti Mellantika AW 
Pendampingan dan pembelaan pekerja Sdri. Riyanti Mellantika AW, sebagai 
Guru/Tenaga Pengajar kontrak dalam perkara pemutusan PKWT secara sepihak 
tanpa alasan yang jelas di Sekolah Cita Buana yang beralamat di Jl. Fatmawati No 52, 
Cilandak, Jakarta Selatan. Permasalahan timbul ketika pada bulan Mei 2005 Sdri. 
Riyanti dipanggil oleh manajemen sekolah dan dijanjikan untuk diberikan kontrak baru 
(3 bln), namun tidak pihak sekolah tidak dapat menjelaskan dan memberikan jaminan 
hubungan kerja setelah lewat 3 bulan tersebut. Selain itu pada saat perundingan bipartit, 
pihak sekolah tidak bermaksud memperpanjang kontraknya dengan alasan Sdri. Riyanti 
tidak memenuhi kualifikasi yang yang diinginkan Pimpinan Sekolah Cita Buana. Tapi 
pihak sekolah sendiri tidak dapat menjawab dan menjelaskan kriteria kualifikasi yang 
dimaksud, dan hal ini justru bertentangan dengan pendapat/opini penilaian dari pada 
orang tua murid yang menginginkan Sdri. Riyanti untuk tetap bekerja di Sekolah Cita 
Buana. 

 

III.2.  Direktorat  Hak-Hak Petani 
 
• Workshop pertanian bersama PIRD 

Pada Work Shop ini dilakukan oleh Seluruh LBH-LBH kantor yang bertujuan 
menyusun rencana kedepan untuk pelaksanaan perlindungan terhadap Petani, Kegiatan 
ini diisi dengan Diskusi dengan Materi : Prospek dan perencanaan pertanian Indonesia, 
Reformasi Agraria, UU dan peraturan lainnya, dan Refleksi atas Advokasi dan 
Pengorganisasian Pertanian. Mengadakan Diskusi Untuk membuat Pemetaan dan Juga 
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Pembuatan Analisis SWOT terhadap Permasalahan Pertanahan dan Pertanian Di 
Indonesia 

 
• Fasilitator penyusunan strategi reorganisasi dan reorientasi Organisasi Rakyat 

Sulsel 
 LBH Makassar yang selama ini menjadi motivator terbangunnya organisasi tersebut 

tidak aktif lagi melakukan pertemuan dan koordinasi dengan ATN. Sementara ATN 
sendiri sebagai organisasi belum mampu untuk bergerak sendiri, karena sumber daya 
dan kapasitas penguirus dan anggota yang terbatas. 
Kegiatan ini berkonsentrasi pada pembentukan kembali Organisasi Rakyat yang telah 
mati dikarenakan terdapat permasalahan baik itu secara prinsip maupun hal-hal teknis. 
Kegiatan ini diisi denagan mencari permasalahan dan solusinya dalam pertumbuhan 
organisasi Rakyat di Sulawesi Selatan, memberikan Pendidikan dan pelatihan terhadap 
kader-kader Organisasi Rakyat, Pembuatan strategi dan planning dalam penguatan 
Organisasi yang telah dan akan dibentuk.  

 
• Narasumber Strategi rencana tindak lanjut Ortaja, Jateng 

Diskusi tersebut lebih focus pada perkembangan perekonomian global dan nasional dan 
implementasinya di bidang pertanian. Pada diskusi ini YLBHI sebagai narasumber 
yang lebih menekankann pada penguatan Oraganisasi Masyarakat dengan memperkuat 
jaringan-jaringan disemua lini. Memberikan gambaran-gambaran realita yang 
sesungguhnya bahwa dampak perekonomian sekarang ini lebih menguntungkan pihak 
pengusaha dari pada Petani, dan juga terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang 
condong menyudutkan para petani. 

 
• Fasilitator penyusunan strategi dan perencanaan Dewan  Rakyat Lampung 

YLBHI memfasilitasi pembuatan strategi dan perencanaan Dewan Rakyat Lampung 
dengan melakukan beberapa kegiatan yaitu: diskusi, pelatihan pengorganisasian, dan 
penyusunan agenda-agenda jangka pendek dan jangka panjang bagi kelangsungan dan 
perkembangan Dewan Rakyat Lampung. 

 
• Fasilitator penyusunan strategi dan perencanaan P2TANRA, Padang 

YLBHI memfasilitasi penyusunan dan perencanaan P2TANRA Padang, dengan 
melakukan diskusi dengan elemen kepengurusan P2TANRA dengan mendapatkan 
beberapa permasalahan yang memerlukan solusi lebih lanjut demi kelangsungan 
organisasi. Dari hasil diskusi tersebut dibuatlah strategi dan beberapa program kerja 
untuk mengatasi permasalahan yang ada. 
 

 
BAB IV. ADVOKASI HAK-HAK SIPIL POLITIK 
 
Hak-hak Sipil Politik merupakan Isu Strategis yang hingga saat ini masih menjadi bagian 
penting dalam advocasy yang dilakukan oleh YLBHI-LBH. Hal ini dikarenakan masih 
tingginya tindak kekerasan  yang dilakukan yang berkaitan dengan Isu Hak Sipil Politik 
yang ditangani YLBHI-LBH. Dalam pembahasan pada Bab ini, Laporan dijabarkan 
berdasarkan Bidang (Direktorat) yang menanganinya.    
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IV.1. Direktorat Advokasi 
 
• Kasus Penangkapan Dan Pemukulan Farid Fakih 

Kasus ini bermula dari ditangkapnya Saudara Farid Fakih dengan tuduhan melakukan 
penggelapan barang bantuan Tsunami Aceh, Namun penangkapan tersebut dilakukan 
dengan kekerasan yaitu melakukan pemukulan terhadap dirinya. YLBHI berperan 
sebagai kuasa hukum dari Farid Fakih dan mendampinginya mulai  dari pemeriksaan 
polisi sampai proses pengadilan. Hasil persidangan menyatakan Farid Fakih terbukti 
bersalah dan dihukum 3 tahun penjara.    
  

• Persidangan Kasus Bojong  
Kasus ini berkaitan dengan perusakan Tempat Pembuangan Sampah Terakhir (TPST) 
Bojong oleh Masyarakat Bojong, YLBHI sebagai Tim dari kuasa hukum Masyarakat 
Bojong mendampingi mulai dari pemeriksaan sampai pada proses pengadilan. Putusan 
yang diterima oleh ke 17 tersangka dinyatakan bersalah dan dihukum dengan bervariasi 
mulai dari 3 (tiga) sampai dengan 8 (delapan) bulan  
 

• Kasus Yani (Ketua Organisasi Olah Hidup) 
Melakukan pembelaan terhadap dakwaan atas dugaan melakukan pencemaran nama 
baik terhadap PT. Newmont Nusa Tenggara Barat di Pengadilan Negeri Sumbawa 
besar Nusa Tenggara Barat. Proses yang dilakukan Melakukan pendampingan saat 
proses persidangan di Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nusa Tenggara Barat, 
Putusan : Dinyatakan bersalah dan di vonis 4 (empat) bulan. Sekarang dalam proses 
banding  

 
• Kasus Rignolda Jamaludin ( Ketua Yayasan Kelola Manado ) 

Terkait dengan kasus pencemaran Lingkungan yang dilakukan oleh PT. Newmont Nusa 
Tenggara Barat. Dr. Rignolda Djamaluddin (Mner Oda) adalah salah seorang akademisi 
dan aktivis Ornop yang paling vokal mengkritik Newmont dan dampak buruk 
pertambangannya terhadap warga Buyat Pantai di Sulut. Karena hal tersebut PT. 
Newmont melakukan gugatan Perdata kepada dirinya. Berbagai upaya dilakukan 
Newmont untuk membungkam Mner Oda. Pertama dicoba dengan uang, kedua 
diintimidasi lewat kampus, kedua cara tersebut gagal, akhirnya dipakai cara hukum 
atau dikenal dengan Slapp Trick. Dalam sidang-sidang peradilan yang berlangsung di 
Pengadilan Negeri Manado, terlihat jelas keberpihakan Majelis Hakim terhadap 
Newmont. Bahkan Hakim akan memutuskan perkara ini tanpa bukti dan kesaksian dari 
pihak tergugat pada tanggal 25 Juli 2005. Selain mendampingi dalam proses 
persidangan, YLBHI juga Melaporkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa 
Besar Nusa Tenggara Barat ke Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung. 
Putusan Hakim menyatakan : Gugatan penggugat diterima majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Sumbawa besar Nusa Tenggara Barat. Saat ini kasus ini dalam Proses Banding 
 

• Kasus PHK PT. Idola Bangun Idea 
Terkait dengan PHK yang dilakukan oleh PT Bangun Idea terhadap 363 karyawannya, 
Melakukan Permohonan Intervensi atas gugatan PT Idola Bangun Idea ke Pengadilan 
Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta terhadap putusan Panitia Penyelesaian  
Perselisihan Perburuhan Pusat  Nomor 1483/1564/306-9/X/PHK/9-2004  tertanggal 15 
September  2004. Melakukan pendampingan saat proses persidangan di Pengadialn 
Tinggi Tata Usaha Negara, Putusan : menerima PHK yang diajukan oleh PT Idola 
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Bangun Idea, Namun Perusahaan wajib membayar pesangon sesuai ketentuan 
perundang-undangan 

 
• Advokasi Kebijakan UU No. 32 Tahun 2004, terhadap Pasal 59 ayat (2). 

Melakukan pengajuan Judisial Review kepada Mahkamah Konstitusi sebagai Kuasa 
Hukum PNBK Sumsel sebagai Lembaga yang menggugat. Persyaratan 15 persen bagi 
partai politik maupun gabungan partai politik untuk dapat mendaftarkan pasangan calon 
dipandang oleh Partai Nasional Banteng Kemerdekaan menghasilkan pemilihan kepala 
daerah secara langsung yang tidak demokratis. Karena itu, PNBK yang diwakili PNBK 
Sumatera Selatan mengajukan hak uji terhadap Pasal 59 Ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah.  Putusan dari MK yang menyatakan : Menolak 
Pengujian Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 59 ayat (2).  
 

• Kasus Cilamaya 
Pendampingan petani yang di panggil oleh pihak Polres Karawang terkait dengan 
sangkaaan pengelapan dana KUT, yang tidak mampu mereka kembalikan karena 
adanya kondisi Force Majour (Kekeringan dan Hama) selama 2 tahun masa tanam.  
Di lokasi tersebut juga dilaksanakan pengorganisasian terhadap para petani. 
 

• Advokasi Kebijakan :UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air 
Selain prosedur, beberapa materi yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 
adalah Pasal 40, 41 dan 45. Pasal-pasal yang bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 
tersebut memungkinkan keterlibatan swasta dalam pengelolaan air. Jika ini dilakukan 
maka dikhawatirkan akan mendorong peningkatan peran swasta sekaligus mengurangi 
peran negara dalam pengelolaan air. Dalam Proses Persidangan Tim juga 
mendatangkan beberapa saksi ahli untuk mendukung argument. Putusan menyatakan 
Menolak pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya 
Air (UU-SDA).  
 

• Kasus Jemaah Ahmadiah 
Terkait dengan penyerbuan yang dilakukan Masyarakat terhadap Kantor jamaah 
Ahmadiah Indonesia, Parung Bogor. Membuat laporan ke polisi atas perusakan kantor 
dan mesjid Jemaah Ahmadiyah. Mengadakan pertemuan dengan beberapa lembaga 
yaitu ; Komnas HAM, DPR RI, dan Lain lain. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata 
Usaha Negara Cibinong atas Surat Peryataan Bersama Bupati Bogor, Ketua DPRD 
Kab.Bogor, Dandim 0621 Bogor, Kapolres Bogor, Kajari Cibinong,, Kepala 
Pengadilan Negeri Cibinong Danlanud Bogor, Kepala Kantor Depertemen Agama 
Bogor dan MUI Bogor tertanggal 20 juli 2005 Tentang Pelarangan Kegiatan Jemaat 
Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Wilayah Kabupaten Bogor 
 

• Kasus Ustad Abu Bakar Ba’asyir 
Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung melalui 
pengadilan Negeri Jakarta selatan atas Putusan Mahkamah Agung No. 1117 
K/PID/2005 tanggal 3 Agustus 2005 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta 
No. 46/PID/2005/PT. DKI , tanggal 11 Mei 2005  jo. Putusan Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan No.1783/Pid.B/2004/PN. Jak-Sel., tanggal 28 Pebruari 2005.  

 
• Kasus Retno Listyarti VS Akbar Tanjung 
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Terkait dengan penulisan Buku Pelajaran Kewarganegaraan dimana didalamnya 
terdapat kutipan Dissenting Opinion Abdul Rahman saleh terhadap kasus Bulog dengan 
tersangka Akbar Tanjung. Melakukan Jawaban terkait dengan Somasi yang dilakukan 
oleh Akbar Tanjung.  Mendampingi Retno Listyarti atas gugatan yang diajukan oleh 
Akbar Tanjung di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Melakukan Mediasi yang 
disarankan oleh pihak PN Jakarta Utara, dengan Mediator Bapak Adnan Buyung 
Nasution. Hasil Mediasi  tersebut adalah terjadinya kesepakatan perdamaian dengan 
ditandatanganinya akta perdamaian antara kedua belah pihak. 

 
• Advokasi Kebijakan : Perpres No. 36 Tahun 2005  

Dalam Perpres ini, Presiden mempunyai keleluasaan untuk mencabut hak atas tanah 
apabila tidak tercapai kesepakatan antara pemilik tanah dengan panitia pengadaan tanah 
tersebut dalam jangka waktu 90 hari untuk menyelesaikan prosesnya. Dengan adanya 
pasal mengenai pencabutan hak tersebut dikhawatirkan akan menjadi legitimasi bagi 
pemerintah untuk lebih represif dalam proses pembebasan tanah. Sehingga potensi 
adanya konflik agraria akan semakin terbuka. Untuk melaksanakan ini dibentuklah Tim 
Advokasi Rakyat Tolak Penggusuran. Berkas permohonan Hak Uji Materil Ke 
Mahkamah Agung telah diterima oleh pihak MA dengan Nomor Registras : 
29/PR/X/29 P/HUM/2005. Sekarang dalam tahap menunggu putusan MA 
 

• Menyelenggarakan Pendidikan Advokat 
Adanya pengakuan dari PERADI, bahwa YLBHI sebagai salah satu lembaga yang 
diakui dapat melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat. Terfasilitasinya staf 
LBH Kantor untuk mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Memfasillitasi 
sertifikat pendidikan khusus profesi advokat sebagai syarat untuk mengikuti ujian 
advokat. Pendidikan terlaksana pada tanggal 16 september 2005 s/d 29 September 2005 
dengan jumlah peserta 64 orang. peserta berasal dari 15 LBH Kantor , pos asahan 
tanjung balai, pos malang, dan utusan NDA LAW OFFICE, Komunitas Advokat 
Buruh, Pelayan Masyarakat Kota ( PMK), Staf Trade Union Rights Center, Staf Center 
For Indonesia Migrant Workers, Posbakum Jakarta Utara,Ylki, Lembaga Advokasi 
Pemberdayaan Pekerja Dan Anak, Walhi Maluku Utara, Gemapala Wigwam Fakultas 
Hukum Universitas Sriwijaya 

 
• Kasus Desa Riding Kec. Pampangan OKI Sumsel 

Terkait dengan pengambilan lahan di Wilayah Desa Riding Kecamatan Pampangan 
OKI Sumatera Selatan untuk dijadikan Areal Hutan Tanaman Industri oleh PT. SBA 
WOOD. Kerja yang dilaksanakan adalah : Pengorganisasian (Berdiri Organisasi Riding 
Bersatu),   Pendampingan 4 warga yang dituduh melakukan perbuatan tidak 
menyenangkan terhadap Staff  PT. SBA WOOD. Melakukan Pertemuan dan loby 
dengan pihak Bupati dan DPRD, dan Demonstrasi menuntut agar wilayah tersebut tidak 
menjadi wilayah HTI.  
  

 
 
IV.2. DIREKTORAT HUBUNGAN INTERNASIONAL, KAMPANYE DAN       
         DOKUMENTASI 
 
Kegiatan yang dilakukan oleh direktorat Hubungan Internasional, Kampanye dan 
Dokumentasi bertujuan untuk mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan penegakkan 



 15

dan perlindungan HAM, yang melibatkan mitra kerja YLBHI-LBH yang aktifitasnya 
terkait dengan Advocasy Hukum, HAM dan Demokratisasi.  
 
• Training dan Workshop 
 

Training dan Workshop ini dilakukan beberapa kali yaitu : 
 
a. Training sipil dan politik  mengenai demokratisasi local sebagai upaya 

pemenuhan Hak Asasi Manusia 
 

Training sipil dan politik ini dimaksudkan untuk meningkatkan kontrol dan 
partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan,  kegiatannya melibatkan 
YLBHI, LBH daerah, Klien dan Mitra Kerja di setiap LBH daerah. Program ini 
merupakan lanjutan dari program serupa yang pada tahun 2004 telah dilaksanakan 
di 6 LBH kantor (Lampung, Menado, Bali, Samarinda, Padang, dan Bandung). 
Untuk tahun 2005, antara bulan Januari – April telah terselenggara di Beberpa 
LBH-LBH Kantor, yaitu : Jakarta, Mataram, Palembang, Medan, Makasar 
Surabaya, Semarang, dan Yogyakarta. 

 
b. Training Corporate social Responbility (CSR) 

 
Training CSR ini merupakan kerjasama dengan Universitas Sriwijaya yang 
dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2005, Sasaran dari kegiatan ini adalah 
Organisasi rakyat yang telah menjadi klien dan mitra LBH, Akademisi dan 
mahasiswa, NGO yang menjadi mitra LBH serta  Media Massa 

 
c. Workshop Hak atas Tanah 
 

Workshop ini bertujuan : Merumuskan model land reform yang diinginkan oleh 
petani, menentukan strategi perjuangan land reform, dan  membangun organisasi 
tani yang siap memperjuangkan land reform. Sasaran Organisasi Gerakan Tani, dan 
Organisasi Gerakan Reforma Agraria. Workshop ini dilaksanakan di 7 (Tujuh) 
Kantor LBH Yaitu : YLBHI, Lampung, Bandung, Yogyakarta, Palembang, 
Makasar dan  Padang. 
 

• Publikasi dan Kampanye 
 

Kegiatan ini dilakukan beberapa kegiatan yaitu : 
a. Mencetak Poster Anti Kekerasan 
b. Pembuatan Video Kampanye 
c. Membuat dan mencetak Annual Report 2003-2004 

 
 
• Media Briefing 
 

Kegiatan media briefing yang diselenggarakan oleh YLBHI dalam rentang waktu bulan 
Januari – November 2005 adalah sebanyak satu kali. Isu yang diangkat dalam media 
briefing tersebut mengenai pelanggaran HAM di Indonesia yang terselenggara pada 
tanggal 28 Januari 2005. kegiatan ini bertujuan  memberikan up-date informasi 



 16

mengenai berbagai isu yang menjadi  perhatian YLBHI, dan memperkuat jaringan dan 
kerjasama baik antara YLBHI maupun dengan media massa 

 
 
• Perjalanan Internasional 
 
      Selama periode Januari – November 2005, terdapat tiga kali perjalanan internasional    
      yang dilakukan oleh YLBHI yaitu: 
 

1. Geneve, perjalanan tersebut dilaksanakan pada bulan Maret 2005, sebagai delegasi 
dalam sidang komisi HAM PBB adalah Deddy Prihambudi (Direktur LBH 
Surabaya), Hasbi Abdullah (Direktur LBH Makassar), dan Hendra ( LBH Aceh). 

 
2. Strasbourg, Prancis, 23 – 27 November 2005, YLBHI mendapat undangan dari 

International Society for Military Law and The Law of War (AISBL) untuk 
mengikuti 6th Seminar for Legal Advisors. Delegasi yang dikirim oleh YLBHI 
adalah Munarman (Ketua YLBHI) dan A. Patra M. Zein (Wakil Ketua Bidang 
HAM dan Perundang-undangan).  

 
3.  Kuala Lumpur, Malaysia, 23 – 25 November 2005, YLBHI mengirimkan satu 

orang delegasinya dalam Kongres Luar Biasa Forum Asia yaitu Robertus Robet 
(Wakil Kepala Operasional YLBHI). 

 
 
• Kursus Bahasa inggris 
 

Dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya staff LBH – YLBHI dalam 
melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan jaringan kerja internasional, divisi 
Hubungan Internasional kampanye dan dokumentasi memfasilitasi 8 orang staff dari 
LBH Padang untuk mengikuti kursus Bahasa Inggris 

 
 
IV.3. Direktorat Hak anak dan Perempuan 
 
• Mengadakan  Training 
 

a. Training Relawan Perpustakaan Keliling untuk Anak-anak di Wilayah Ambon. 
 Training ini di selenggarakan di Rina Makana – Ambon tanggal 13 april 2005,  

bertujuan Untuk mendapatkan sumber daya manusia Ambon yang bisa menggali 
potensi mereka dalam mencari alternatif pendidikan yang dibutuhkan oleh anak-
anak di Ambon pasca konflik. Dengan peserta: volunteer LSM, mahasiswa, pelajar, 
suster, dan frater 

 
b. Lifeskill Training untuk Perempuan di Wilayah Ambon 
 Training ini bertujuan untuk Memberikan kesempatan untuk saling berinteraksi 

dengan kawan-kawan perempuan dari pihak yang berlawanan (Islam & Kristen) 
dan dengan berani men-share kejadian konflik yang mereka alami dan sebagai 
sarana trauma healing akibat konflik di wilayah Ambon. Peserta: Ibu-ibu serta 
remaja-remaja korban konflik 
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c. Program Pendukung, yaitu Pengumpulan buku-buku pelajaran SD-SMTA dan 
buku-buku cerita.bertujuan untuk menggalang bantuan buku-buku untuk program 
perpustakaan keliling di Ambon, Partisipan: SD-SMTA di Wilayah Jakarta, 
Yayasan Pustaka Kelana. 

 
• Partisipasi dalam seminar dan Workshop 
 

a. Seminar “Reformasi Nasional dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan yang 
berpihak kepada Anak dan Keadilan” 

 
Diselenggarakan oleh Yayasan Prayuwana Indonesia & Departemen Kehakiman 
dan Hak Asasi Manusia RI. Pemberlakuan UU No. 3 Th. 1997 tentang Pengadilan 
Anak ternyata belum dirasakan dampak yang berarti. Bagi anak-anak pelaku 
tindakan kriminal atau lazim disebut “anak nakal”, jalannya Pengadilan Anak yang 
mereka alami tidak beda dengan pengadilan orang dewasa. Padahal tujuan 
dibentuknya Pengadilan Anak adalah untuk melindungi anak nakal dan membina 
mereka agar tidak melakukan kenakalan serupa dikemudian hari 
 

b. Seminar “Stop Kekerasan Pada Perempuan dan Anak” 
 

Diselenggarakan oleh Forum Koalisi Komunikasi Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak dengan Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan 
Pembangunan (UNFPA). Dengan rekomendasi : Kurangnya sosialisasi dan 
pemahaman terhadap dua produk hukum (yaitu UU No. 23 Th. 2002 tentang 
Perlindungan Anak dan UU No. 23 Th. 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga (KDRT)) tersebut ke segenap jajaran institusi hukum yang 
terkait serta ke masyarakat umum, merupakan salah satu faktor yang signifikan 
terhadap kenaikan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak di 
sekeliling kita. 
 
 
 

 
V. KEUANGAN  
 
V.1. Sumber-sumber Keuangan dan Alokasi Anggaran 
 
Pada tahun 2005 sumber penerimaan YLBHI berasal dari CIDA canada, Partnership, LDF 
Bantuan publik, Anggota Dewan Pembina dan dana yang didapatkan atas kerja sama 
dengan NGO dalam negeri. 
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Tabel 1 
Laporan Penerimaan Dana Yayasan LBH Indonesia 

Periode Tahun 2005 
 

No Keterangan Total % 

1 Cida, Canada       459.763.325  17,16 

2 LDF       465.800.000  17,39 

3 Partnership       859.774.000  32,10 

4 Dana Publik       446.984.000  16,69 

5 Dewan Pembina        406.857.500  15,19 

6 Badan Pengurus        33.981.000  1,27 

7 Lainnya          5.500.000  0,21 

  Total    2.678.659.825          100  
 
 
 
Berdasarkan data diatas, tergambarkan secara jelas dana yang diterima YLBHI sepanjang 
tahun 2005. 
 
 
V.2. Anggaran : Alokasi dan Realisasi Anggaran 
 
YLBHI, sebagai organisasi yang mempunyai ketersebaran wilayah kerja yang cukup 
representatif secara nasional, tentu saja membutuhkan dana yang relatif besar untuk 
membiayai program yang secara rutin dilaksanakan dan biaya overhead oraganisasi yang  
juga digunakan secara rutin. Biaya-biaya ini tentu saja masuk kedalam kewenangan yang 
dimiliki oleh BP YLBHI, baik dalam bentuk upaya untuk mendapatkan dana tersebut, 
maupun dalam manajemen pengelolaannya. Pada tingkat LBH kantor, hal ini menjadi 
tanggung jawab Direktur LBH. Pada tahun 2005, biaya overhead  dan  biaya rutin Internal 
diperoleh dari Dana Publik dan dari Internal YLBHI  
 
Sejauh ini, dana rutin yang didapat dari CIDA, LDF dan Partnership, digunakan untuk 
anggaran rutin program-program yang diselenggarakan YLBHI dan pengembangan 
kapasitas Internal. 
Berikut ini adalah gambaran atas penerimaan dan pengeluaran serta perbandingan, atas 
dana-dana yang dikelola olah YLBHI sepanjang tahun 2005, yang ditampilkan dalam 
bentuk Grafik dan Tabel.  
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Gambar 1 
Penerimaan Periode 2005 
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Gambar 2 
Alokasi Penerimaan Periode 2005 
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Tabel 2 
Perbandingan antara Alokasi Dana untuk Program & Overhead Cost Periode  2005 

 

Alokasi untuk program 
Alokasi untuk Dana 

Rutin 
Total Total 

No 
  
  

Sumber Dana 
  
  Jumlah % Jumlah % 

1. Cida, Canada 
                  
604.543.410  24,86%     135.937.300  11,80%

2. LDF 
                  
122.097.895  5,02%     207.481.880  18,01%

3. Partnership 
                  
143.019.350  5,88%     186.770.000  16,21%

4. 
  
  
  
  

Dana Publik 
Dana Internal 
Dewan Pembina  
Badan Pengurus 
Lainnya 

               
1.562.126.493  
  
  
  
  

64,24%
  
  
  
  

    621.868.092  
  
  
  
  

53,98%
  
  
  
  

  
  

  
Total 

  
               
2.431.787.148  

  
100,00%

  
  1.152.057.272  

  
100,00%

 
 
 
 

Gambar 3 
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Tabel 3 
Laporan Pengeluaran Dana Yayasan LBH Indonesia 

Periode Tahun 2005 
 

% Total LDF 
CIDA 
Canada Partnership Dana Publik  

Front Line 5% 
          
140.167.000  

  
122.097.895 

  
12.208.800  

  
40.262.475 

    
174.569.170  

Ground Work 16% 
          
418.436.750     

  
178.295.285 

    
178.295.285  

Supporting 
Programme 45% 

       
1.152.824.720 

  
207.481.880 

 
415.185.810 

 
307.400.175  

 
1.343.568.733 

 
2.273.636.598 

Internal 
Capacity 
Building 9% 

          
230.363.075   

 
177.148.800 

   
22.389.175   

    
199.537.975  

Overhead 22% 
          
578.814.734   

 
135.937.300  

  
621.868.092 

    
757.805.392  

Additional 
Programme 2% 

            
56.630.000  

    
56.630.000     

      
56.630.000  

 100% 
       
2.577.236.279                          - 
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Gambar 5 

 
Dana Program    :   2.431.787.148     (68%)    
Dana Rutin         :   1.152.057.272     (32%)         
Total                   :   3.583.844.420     (100%)                 
 
 
 

Gambar 6 
Perbandingan Dana Progam dan Dana Rutin 
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Tabel 4 
Perbandingan Dana Program dan Dana Rutin Tahun 1996-2006 

 
 

Dana Program Dana Rutin 

Tahun 
  

Total Dana 
  Rp % Rp % 

1996                 2.371.090.732          1.359.860.221 57,35%                1.011.230.511 42,65%

1997                 3.484.909.401          2.114.374.899 60,67%                1.370.534.502 39,33%

1998                 7.750.405.841          4.214.094.854 54,37%                3.536.310.987 45,63%

1999                16.217.881.388       13.889.871.793 85,65%                2.328.009.595 14,35%

2000                 9.407.839.088          7.157.688.755 76,08%                2.250.150.333 23,92%

2001                10.588.007.686         7.754.670.324 73,24%                2.833.337.362 26,76%

2002                 9.915.570.052          8.434.208.289 85,06%                1.481.361.763 14,94%

2003                 3.835.297.370          2.756.254.421 71,87%                1.079.042.949 28,13%

2004                 2.577.236.279          1.998.421.545 77,54%                   578.814.734 22,46%

2005                 3.583.844.420          2.431.787.148 67,85%                1.152.057.272 32,15%
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Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (Kantor 
Pusat saja)     Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (Kantor Pusat saja)   
Laporan posisi keuangan      Laporan posisi keuangan     
Per 31 Desember 2005 dan 2004      Per 31 Desember 2005 dan 2004     
(Dalam Rupiah)      (Dalam Rupiah)       

      Catatan 2 0 0 5   2 0 0 4        Catatan 2 0 0 5   2 0 0 4 
               
Aktiva       Kewajiban dan aktiva bersih     
               
               
Aktiva lancar      Kewajiban       
 Kas dan setara kas 3c, 4 1.470.420.602   2.093.882.884  Kewajiban lancar       

 Piutang Lain-lain 5  0   40.000.000   
Biaya masih harus 
dibayar 9  0   22.000.000  

  Uang muka 6  0    0    Hutang lain-lain 10  310.702.258    40.000.000  
               

Jumlah aktiva lancar   1.470.420.602    2.133.882.884  Jumlah kewajiban lancar     310.702.258    62.000.000  
               
               
Aktiva tidak lancar      Aktiva bersih       
 Aktiva tetap (setelah dikurangi akumulasi       Tidak terikat 3e, 3f (2.153.913.511)  (970.994.367) 
 penyusutan tahun 2005 dan 2004             
 masing-masing Rp. 1.130.604.633.             
 dan Rp. 1.087.079.069). 3g, 7 277.619.930   261.336.994         
  Aktiva Lain-lain 8  286.518.050    286.518.050    Terikat 3e, 3f 3.877.769.835    3.590.732.295  
               
Jumlah aktiva tidak lancar   564.137.980    547.855.044  Jumlah aktiva bersih       1.723.856.324    2.619.737.928  
               
               

Jumlah aktiva   2.034.558.582    2.681.737.928  Jumlah kewajiban dan aktiva bersih   2.034.558.582    2.681.737.928  

Tabel 5.   Laporan KeuanganYayasan LBH    
               Indonesia Periode Tahun 2004-2005  
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Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (Kantor Pusat 
saja)            

Laporan aktivitas             
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 
dan 2004            
               

(Dalam Rupiah)             

        2  0  0  5   2  0  0  4 

      Catatan Tidak terikat   Terikat   Jumlah   Tidak terikat   Terikat   Jumlah 

Penerimaan             
Canadian International Development Agency 
(CIDA) 2, 13 0   504.696.255   504.696.255   0   1.140.062.966   1.140.062.966  

Partnership  2  0   859.774.000   859.774.000   0   301.394.901   301.394.901  

L D F    0   465.797.500   465.797.500        

Sumbangan 2  861.822.500    0    861.822.500    631.646.000    0    631.646.000  
               

Jumlah penerimaan   861.822.500    1.830.267.755    2.692.090.255    631.646.000    1.441.457.867    2.073.103.867  

               

Pengeluaran             

Beban program 11  1.476.887.993   916.719.540   2.393.067.533   918.966.648   1.128.455.100   2.047.421.748  

Beban umum dan administrasi 12  567.853.651    627.050.675    1.194.904.326    589.412.449    6.854.591    596.267.040  
               

Jumlah pengeluaran   2.044.741.644    1.543.770.215    3.587.971.859    1.508.379.097    1.135.309.691    2.643.688.788  
               

Perubahan Aktiva Bersih  (1.182.919.144)  287.037.540   (895.881.604)  (876.733.097)  306.148.176   (570.584.921) 

Aktiva bersih awal tahun   (970.994.367)   3.590.732.295    2.619.737.928    (94.261.270)   3.284.584.119    3.190.322.849  
               

Aktiva bersih akhir tahun   (2.153.913.511)   3.877.769.835    1.723.856.324    (970.994.367)   3.590.732.295    2.619.737.928  

  
Laporan Keuangan Tahun 2005 dan 2004 ini telah di Audit oleh Kantor Akuntan Publik Dedy Zeinirwan Santosa dengan pendapat :  
wajar tanpa pengecualian    

  
Partisipasi Anda dapat disalurkan melalui rekening publik a/n Yayasan LBH Indonesia Bank BNI 46 cabang Menteng No 
Rek.0010729826     
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LAPORAN KEGIATAN 
KANTOR-KANTOR LBH  

TAHUN 2005 
 

 

 

LEMBAGA BANTUAN HUKUM  BANDA ACEH 

 

 

A. Pendahuluan 
Tahun 2005 adalah tahun yang penuh dengan ketidakpastian sekaligus tahun yang penuh 
harapan bagi rakyat Aceh. Ketidakpastian tumbuh karena tahun baru 2005 dibuka dengan 
kehancuran dari bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi hanya lima hari sebelumnya. 
Harapan juga tumbuh karena pada bulan Agustus kedua pihak yang bertikai yaitu Gerakan 
Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia sepakat untuk menghentikan 
sejenak pertikaian mereka dan menandatangani kesepakatan damai.  

Pemenuhan hak asasi manusia yang menonjol di Aceh tentulah dalam bidang hak ekonomi 
sosial dan budaya. Hal ini disebabkan oleh persoalan yang segera muncul pasca kehancuran 
oleh tsunami yang merupakan kewajiban pemerintah untuk menyelesaikannya. Dampak 
kerusakan bencana gempa bumi dan tsunami 26 Desember 2004 sungguh luar biasa. 
Berdasarkan damage and loss assessment yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Bappenas) dan Bank Dunia total nilai kerusakan dan kerugian untuk Aceh dan Nias 
adalah Rp 41,2 Triliun.2  Laporan yang dikeluarkan BRR menyebutkan bahwa sebanyak 167 
ribu jiwa meninggal/hilang dan 500 ribu orang kehilangan rumah, sebanyak itu pula yang harus 
rela hidup dibarak-barak pengungsian atau tinggal ditempat sanak saudara, dengan kehilangan 
mata pencaharian.3 

Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik (BPS) NAD total keseluruhan rumah yang terkena 
dampak bencana (rusak ringan, sedang atau hancur total) adalah sebanyak 122.367 rumah.4 
Sementara setahun setelah bencana Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) 

                                                 
2 See Indonesia Corruption Watch (ICW), Evaluasi Kinerja Pemerintah dalam Penanggulangan Aceh Selama 
Masa Darurat, Sub Komisi Monitoring, Komisi Darurat Kemanusiaan (KDK), laporan ditulis dan disajikan 
dalam Seminar Reconstruction and Peace Building in Aceh, Jakarta, 29-30 Juli 2005.  
3 See Seumangat, edisi 11, 2005 
4 Data ini berbeda dengan data yang terdapat dalam Blue Print Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias yang 
mencantumkan angka 196.975 rumah, demikian juga dengan data yang dikeluarkan Departemen Pemukiman dan 
Prasarana Wilayah (Kimpraswil) NAD yang mencantumkan angka 103.122 rumah. See Indonesia Corruption 
Watch (ICW), Supra note 9. 
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Aceh-Nias sebagai lembaga yang bertanggung jawab terlaksananya proses rehabilitasi dan 
rekonstruksi di Aceh baru membangun 16.200 unit, dan 13.200 sedang dalam pembangunan.5 

BRR Aceh-Nias sebagai lembaga yang bertanggung jawab terlaksananya proses rehabilitasi 
dan rekonstruksi di Aceh, dengan sendirinya menjadi lembaga yang harus selalu dipertanyakan 
kinerjanya. Harus disadari tidak semua masyarakat mengetahui program BRR yang telah, 
sedang dan akan dikerjakan. Apalagi mekanisme serta prioritas kerja yang dilakukan. Dan 
kesadaran itu selayaknya diwadahi dalam sikap positif yang memandang bahwa kewajiban 
BRR adalah memenuhi hak-hak pengungsi dan sebaliknya hak para pengungsi dan warga 
negara pada umumnya untuk mengawasi dan memantau kinerja dan capaian BRR tersebut. 

Sikap dan cara pandang ini konsisten dengan doktrin HAM yang membebani negara dengan 
kewajiban-kewajiban khusus sebagai imbangan dari hak rakyat terhadap hal yang sama. Dari 
instrumen-instrumen HAM dapat dibaca bahwa sebenarnya sistem hukum HAM menempatkan 
negara sebagai aktor utama yang memegang kewajiban dan tanggung jawab (duty holders). 
Sementara individu (termasuk kelompok tertentu dan rakyat) adalah pemegang hak (rights 
holders). Negara tidak memiliki hak dan kepadanya hanya dipikulkan kewajiban untuk 
memenuhi hak-hak yang dijamin dalam instrumen-instrumen tersebut6. 

Dalam doktrin HAM itu dijelaskan bahwa tanggung jawab negara (sekaligus juga merupakan 
hak warga negara) itu diejawantahkan dalam tiga bentuk, yaitu; menghormati (to respect), 
melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfill).  Dalam melaksanakan kewajibannya 
menghormati negara wajib menghindarkan dirinya dari kemungkinan melanggar HAM 
rakyatnya. Dan  kewajiban melindungi berarti pemerintah berkewajiban untuk melindungi 
seluruh rakyatnya atas ancaman pelanggaran HAM oleh individu atau kelompok selain Negara. 
Sedangkan memenuhi berarti negara bertanggung jawab untuk memenuhi hajat hidup dan hak-
hak dasar warganya.7 Dengan demikian Negara harus melihat bahwa proses pembangunan di 
Aceh bukan hibah ataupun sumbangan melainkan adalah hak rakyat Aceh untuk mendapatkan 
perbaikan hidup setelah mendapatkan bencana alam dan bencana konflik bersenjata. Ketiga 
bentuk kewajiban inilah yang harus dinilai dan dibandingkan dengan kinerja dan capaian di 
lapangan. 

Persoalan tanah merupakan persoalan yang paling mendasar bagi semua warga negara 
Indonesia.Tanah bagi masyarakat Indonesia yang mempunyai corak produksi agraris 
merupakan harta benda yang paling utama. Tanah sebagai bagian permukaan bumi, 
mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai tempat atau ruang 
untuk kehidupan dengan segala kegiatannya, sebagai sumber kehidupan, bahkan sebagai suatu 
bangsa, tanah merupakan unsur wilayah dalam kedaulatan negara. Oleh karena itu tanah bagi 
Bangsa Indonesia mempunyai hubungan abadi dan bersifat magis religius, yang harus dijaga, 
dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Begitu juga dengan masyarakat Aceh, tanah 
merupakan sarana produksi untuk menentukan hajat hidup mereka. 

Dalam melakukan kerja-kerja advokasi dan mempromosikan hak-hak ekosob masyarakat, baik 
hak-hak atas pertanahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan makanan dengan melibatkan 
masyarakat korban dibutuhkan serangkaian program dan kegiatan yang menunjang tujuan 
strategis tersebut. Dalam priode Januari-Maret 2006 LBH Banda Aceh telah melakukan 

                                                 
5 See Seumangat, Supra note 10. 
6 See Fajrimei A Gofar, Masyarakat Melupakan Kewajibannya? Kompas, 22 Desember 2005 
7 See Afridal Darmi, SH, LL.M, To Respect, To Protect, and To Fulfill: Don’t the State Obligations on 
Economic, Social and Cultural Rights Contradict Each Other?, research paper pada Northwestern University 
School of Law, Chicago, April 2005. 
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serangkaian kegiatan yang menunjang kerja-kerja Advokasi dan mempromosi hak-hak ekosob 
masyarakat korban. 

 

B. Program Kerja 2005 Yang Telah Dilaksanakan di LBH Banda Aceh 

 

Bidang I : Ekonomi Sosial dan Budaya  
Adapun laporan kemajuan kegiatan untuk bidang Ekonomi, sosial dan budaya adalah : 

 

Issu strategis : 

Menjamin Terpenuhinya Hak-Hak Rakyat Korban atas Tanah, Rumah dan Pemukiman 

 

Program startegis : 

Advokasi Kasus untuk Menjamin Akses Rakyat Pada  Hak-Hak atas Tanah   

 

Kegiatan Strategis : 

Diskusi rutin untuk membahas problem-problem masyarakat tentang tanah 
 

Rencana LBH Banda Aceh untuk mempromosikan terpenuhinya hak-hak rakyat korban atas 
tanah, rumah dan pemukiman dengan pelibatan lapisan masyarakat korban, maka diadakan 
diskusi rutin untuk membahas problem-problem masyarakat tentang pertanahan yang mereka 
hadapi. 

Diskusi persoalan hak atas tanah yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh 
di Gampong (desa) Mane Kecamatan Mane, Kabupaten Aceh Pidie dilatarbelakangi oleh hasil 
pengamatan kasus yang masuk ke LBH Banda Aceh banyak ditemukan persoalan-persoalan 
hak warga atas kepemilikan tanah yang berhadapan langsung dengan kekuasaan negara 
(pemerintah daerah dan militer). Diskusi yang dilaksanakan 2 kali di rumah salah seorang 
warga yang tanahnya termasuk dalam tanah yang diserobot untuk pembangunan komplek 
militer . Diskusi ini dihadiri oleh 50 orang warga Kecamatan Mane yang menjadi korban 
peyerobotan hak atas tanah untuk pembangunan komplek militer tersebut. 

Tujuan kegiatan tersebut adalah: 

1. Mewujudkan pastisipasi masyarakat korban untuk menentukan langkah-langkah advokasi 
bersama dalam penyelesaian kasus pertanahan yang mereka alami.  

2. Terbentuknya komunitas masyarakat korban untuk mendorong terjadinya perubahan 
terhadap kebijakan pertanahan. 

Sedangkangkan hasil yang diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut adalah: 

1. Terkonsolidasi seluruh korban penyerobotan tanah di Kecamatan Mane, Kab. Pidie. 

2. Meningkatnya pemahaman masyarakat masyarakat korban terhadap hak-hak atas tanah. 

3. Masyarakat korban bersama-sama dengan LBH dapat merumuskan strategi dan taktik 
advokasi bersama terhadap kasus penyerobotan tanah di Kec. Mane, Kab. Pidie 
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Analisis dan Pelaksanaan Kegiatan 

Pencapaian Tujuan 
Tujuan 1. 

 Mewujudkan pastisipasi masyarakat korban untuk menentukan langkah-langkah advokasi 
bersama dalam penyelesaian kasus pertanahan yang mereka alami 
LBH Banda Aceh menetapkan indikator pencapaian untuk tujuan adalah adanya kesadaran 
bersama untuk menentukan langkah-langkah advokasi bersama antara LBH Banda Aceh 
dengan masyarakat korban. 

Selama ini masyarakat korban penyerobotan tanah yang dilakukan oleh negara di Gampong 
Mane, Kecamatan Mane tidak mengetahui hak-hak mereka atas tanah sebagaimana yang telah 
disebutkan dalam Konvenan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya maupun peraturan 
perundang-undangan lainnya. Kondisi konflik selama ini yang mengakibatkan pelanggaran 
terhadap hak – hak asasi masyarakat dalam konteks hak-hak sipil dan politik, ternyata 
merupakan salah satu persoalan diatas permukaan dan dibalik itu juga terjadi pelanggaran 
terhadap hak – hak ekonomi sosial dan budaya yang dilakukan oleh negara. Oleh karena itu, 
Kecamatan Mane menjadi contoh bahwa masih banyak warga desa – desa lainnya di Aceh 
yang mengalami persoalan penyerobotan tanah hak milik oleh negara, baik yang terjadi pada 
masa konflik, maupun yang terjadi sekarang. Sehingga diskusi – diskusi mengenai hak – hak 
atas pertanahan khususnya dan hak – hak ekonomi, sosial dan budaya harus dilaksanakan 
secara berkelanjutan.  

Masyarakat korban pembebasan tanah yang dilakukan oleh negara di Kecamatan Mane selama 
ini tidak mengetahui bagaimana memperjuangkan hak-hak mereka atas tindakan negara yang 
telah menyerobot tanah mereka, sehingga dibutuhkan diskusi internalisasi rencana strategi 
penguatan dan pelibatan  masyarakat terhadap advokasi hak -hak ekonomi sosial dan budaya.  

Ketakutan masyarakat korban untuk memperjuangkan atau mengadvokasi diri mereka juga 
terjadi. Dengan  adanya kegiatan diskusi ini telah terjadi peningkatan penambahan wacana 
tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya khususnya tentang hak atas tanah. Selain hal 
tersebut, pada diskusi kedua, juga telah dirumuskan langkah-langkah ataupun strategi dan 
taktik advokasi bersama.  

 

Tujuan 2.  

Terbentuknya komunitas masyarakat korban untuk mendorong terjadinya perubahan 
terhadap kebijakan pertanahan. 
Selanjutnya tujuan pelaksanaan kegiatan  diskusi rutin  untuk membahas problem-problem 
masyarakat tentang tanah adalah terbentuknya komunitas masyarakat korban untuk mendorong 
terjadinya perubahan terhadap kebijakan pertanahan. 

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu peserta “kita harus bersatu dan sependapat untuk 
memperjuangkan hak-hak kita yang di rampas pemerintah, selama ini kita tidak bersatu, 
makanya pemerintah seenaknya aja membuat kebijakan dan tidak memperdulikan kepentingan 
kita” 

Sama halnya dengan daerah - daerah lainnya di Indonesia, persoalan pertanahan bagi 
masyarakat desa adalah persoalan yang paling mendasar. Seperti yang telah kita ketahui, 
masyarakat Kecamatan Mane adalah masyarakat agraris sehingga tanah adalah harta yang 
paling utama bagi mereka. Persoalan tanah masyarakat Kecamatan Mane adalah persoalan 
kebijakan penyerobotan atau pengambilan hak atas tanah masyarakat oleh negara secara paksa. 
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Hal ini terjadi sudah sejak tahun 1994 dimana pemerintah daerah Kabupaten Pidie berencana 
untuk melaksanakan proyek transmigrasi di Kecamatan Mane. Proyek transmigrasi tersebut 
direncanakan akan menggunakan lahan yang selama ini digunakan oleh warga Kecamatan 
Mane untuk bertani atau berladang. Oleh Pemerintah Kabupaten Pidie tanah tersebut diambil 
paksa, sehingga warga melakukan perlawanan. Persoalan tidak berhenti sampai disitu saja, 
berbagai terror dan intimidasi terus dialami oleh warga Kecamatan Mane berkenaan dengan 
persoalan tanah tersebut. 

Warga desa didatangi oleh aparat dari Koramil setempat dan diancam apabila warga tidak 
melepaskan tanah miliknya untuk proyek transmigrasi. Dalam kondisi terintimidasi dan 
tertekan akhirnya warga terpaksa menerima tawaran ganti rugi tanah yang ditawarkan oleh 
pemerintah daerah Kabupaten Pidie sebesar Rp.50,00-/meter, dan proyek transmigrasi 
tersebutpun berhasil dilaksanakan di Kecamatan Mane. 

Kondisi keamanan daerah Aceh yang semakin memburuk pada tahun 1998, mengakibatkan 
proyek transmigrasi di Kecamatan Mane ditinggalkan oleh para transmigran. Permasalahan 
tanah kembali terjadi pada saat para transmigran eksodus dari Kecamatan Mane. Tanah milik 
warga yang telah dijadikan hak milik oleh para transmigran tersebut dijual kembali oleh 
mereka kepada warga Kecam,atan Mane. Akan tetapi, permasalahannya ada sebahagian tanah 
yang oleh transmigran dijual tidak kepada pemilik asalnya sehingga menimbulkan dwi 
kepemilikan atas tanah tersebut. 

Persoalan tanah warga Kecamatan Mane tidak berhenti sampai disini, pada tahun 2004 di 
penghujung darurat militer warga Kecamatan Mane dikumpulkan oleh Camat ( camat dijabat 
oleh TNI karena kawasan tersebut merupakan daerah hitam) dan mengatakan bahwa  di atas 
tanah lahan pertanian dan perladangan warga Kecamatan Mane tersebut akan didirikan 
komplek militer. Warga yang sebenarnya menolak pembangunan komplek tersebut tidak berani 
mengatakan apapun. Merekapun dengan berat hati merelakan tanahnya diambil asalkan proses 
ganti rugi tanah sesuai dengan ketentuaan yang diputuskan warga dalam musyawarah. Tetapi 
persoalan ganti rugi ini juga mengalami kendala dimana pemerintah daerah Kabupaten Pidie 
selaku pihak yang akan menanggung biaya ganti rugi tidak akan melakukan ganti rugi karena 
menurut pemerintah daerah Kabupaten Pidie tanah tersebut adalah tanah proyek transmigrasi 
yang diambil alih dan dikuasai oleh warga Desa Mane. 

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Pidie telah membuat 
kebijakan sepihak tentang proses pembebasan tanah warga Kecamatan Mane, sehingga 
menimbulkan gejolak ketidakadilan di kalangan masyarakat Kecamatan Mane, karena mereka 
menganggap telah terjadi penyerobotan tanah mereka oleh pemerintah. 

Untuk dapat mendorong perubahan kebijakan pemerintah Kabupaten Pidie yang tidak mau 
melakukan ganti kerugian atas pembebasan tanah warga Kecamatan Mane di butuhkan 
solidaritas sesama korban untuk mengadvokasi perubahan kebijakan tersebut. 

Pengukuran Capaian Tujuan: 
Dalam pengukuran capaian tujuan diskusi rutin untuk membahas problem-problem masyarakat 
tentang pertanahan di Kecamatan Mane adalah: (1). Terlaksananya diskusi 2 kali di Kecamatan 
Mane yang melibatkan seluruh masyarakat korban.dan, (2). Proses diskusi yang partisipatif. 

 

Rencana untuk periode mendatang. 

• Melaksanakan langkah-langkah advokasi bersama. 

• Melakukan advokasi perubahan kebijakan pembebasan tanah. 
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• Menjaga sentiment dan semangat kebersamaan masyarakat partisipan yang telah 
terbangun kesadaran tentang hak atas tanahnya.  

• Memperluas jaringan diskusi ke komunitas masyarakat korban lainya di seluruh 
wilayah kerja LBH Banda Aceh. 

 

Kendala yang Dihadapi 

• Ketakutan masyarakat korban untuk memperjuangkan hak-hak Ekosob mereka 
menjadi satu kendala tersendiri. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa hampir 
seluruh masyarakat Aceh merasa takut apabila berhadapan dengan aktor negara. Hal 
tersebut merupakan imbas konflik yang berkepanjangan yang terjadi di Aceh.  

• Wilayah sasaran pelaksanaan program yang masih terisolasi dari saran informasi 
dan komunikasi. 

• Jarak antara wilayah konflik pertanahan dengan LBH Banda Aceh menjadi salah 
satu kendala.  

 

Program startegis : 

Monitoring terhadap sistem administrasi pertanahan dengan menggunakan jaringan  

 
Kegiatan Strategis : 

Pengumpulan data administrasi pertanahan 
Untuk menunjang kerja-kerja advokasi dan promosi jangka panjang hak-hak Ekosob yang 
menjadi Program divisi Ekonomi, Sosial dan Budaya LBH Banda Aceh  dibutuhkan 
infrastruktur data dan kerja-kerja yang sistematis. Data merupakan dasar  untuk melakukan   
langkah-langkah strategis lainya. LBH Banda Aceh dalam priode Januari-Maret sedang 
menjalin kerjasama dan permohonan permintaan data sekunder jumlah luas tanah yang terkena 
dampak tsunami pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) NAD. Selain hal tersebut LBH Banda 
Aceh juga telah mengumpulkan data-data primer kasus pertanahan yang terjadi di NAD 
melalui sumber media cetak, maupun melalui data-data kasus yang masuk ke LBH Banda 
Aceh. 

 

Tujuan dan Hasil yang Diharapkan  

• Adapun tujuan dari kegiatan pengumpulan data admistrasi pertanahan ini 
adalahTerdokumentasikan data-data luas tanah yang terkena dampak tsunami, 
maupun data-data konflik pertanahan di NAD. 

• Adapun hasilnya adalah terkumpulnya data-data primer maupun sekunder tentang 
luas tanah yang terkena dampak tsunami 

Analisis Pelaksaan Kegiatan  

LBH Banda Aceh menetapkan indikator pencapaian  tujuan dari kegiatan pengumpulan data 
admistrasi pertanahan ini adalah terdokumentasikan data-data luas tanah yang terkena dampak 
tsunami, maupun data-data konflik pertanahan di NAD.  
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Dari data-data yang  didapatkan, diharapkan dapat menjadi landasan untuk mendorong 
penyelesaian kasus pertanahan kepada pemerintah. Data tersebut juga dijadikan sebagai acuan 
untuk melakukan dorongan perubahan kebijakan dalam bidang pertanahan di Nanggroe Aceh 
Darussalam.  

Dari kegiatan kerja sama dan permohonan permintaan data tanah yang terkena dampak tsunami 
di NAD pada BPN, diharapkan LBH Banda Aceh mendapat kesempatan melakukan kerja sama 
secara berkesinambungan dengan pihak BPN untuk membuat kebijakan pertanahan yang 
berpihak kepada masyarakat. 

Pengukuran capaian kegiatan pengumpulan data admistrasi pertanahan ini adalah adanya data-
data primer dan sekunder untuk dapat di komparasikan. Dari kegiatan ini sudah 
terdokumentasikan data-data tersebut dalam data base LBH Banda Aceh. 

 

Rencana untuk Periode Mendatang 

• Meningkatkan pendataan data-data kasus pertanahan terkini. 

• Melakukan pengolahan dan analisis data pertanahan yang telah terdokumentasikan. 

 

Kendala yang Dihadapi 
Adanya rasa ketakutan dari unsur pemerintah untuk dapat memberikan data-data yang ada ke 
LBH Banda Aceh.   

 

Melakukan monitoring perkembangan kasus Pertanahan di seluruh wilayah kerja LBH 
Banda Aceh (Menerjunkan 4 Pekerja Bantuan Hukum untuk Live In  Selama Satu Bulan 
di Kecamatan Mane, Pidie ) 
Selain kegiatan yang telah disebutkan di atas, yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan 
monitoring, baik langsung maupun tidak terhadap perkembangan kasus pelanggaran terhapat 
hak-hak tanah masyarakat.  

Monitoring merupakan  upaya untuk dapat melakukan serangkaian kegiatan program secara 
holistic dan berkesinambungan. Monitoring yang dilakukan secara internal oleh LBH Banda 
Aceh adalah dilakukan secara langsung, maupun tidak.  

Adapun monitoring yang dilakukan secara langsung yang dilakukan LBH Banda Aceh adalah 
dengan cara live in  Pekerja Bantuan Bukum LBH Banda Aceh di wilayah  konflik pertanahan. 
Hal tersebut telah dilakukan oleh LBH Banda Aceh dengan menerjunkan 4 Pekerja Bantuan 
Hukum untuk live in  selama satu bulan di kecamatan Mane  untuk memonitoring 
perkembangan advokasi kasus penyerobotan pertanahan di Kecamatan Mane. 

Sedangkan untuk monitoring secara tidak langsung adalah menganalisa data-data yang 
berkembang, baik yang bersumber dari masyarakat korban maupun dari sumber informasi 
lainnya, misalnya media. 

 

Tujuan dan Hasil yang Diharapkan   

• Adapun tujuannya adalah terpantau  perkembangan penanganan kasus pertanahan di 
wilayah tersebut secara langsung. 



 34

• Adapun hasilnya adalah terdokumentasikan data-data terbaru atas penanganan kasus 
pertanahan. 

 

Analisis Pelaksanaan Kegiatan 
LBH Banda Aceh menetapkan indikator pencapaian  tujuan dari kegiatan Melakukan 
monitoring perkembangan kasus Pertanahan dengan menerjunkan 4 Pekerja Bantuan Hukum 
untuk live in  selama satu bulan di kecamatan Mane adalah terpantau  perkembangan 
penanganan kasus pertanahan di wilayah tersebut. 

 

Dari kegiatan tersebut, masyarakat korban dapat mengadu dan memberitahukan perkembangan 
kasus kepada LBH Banda Aceh secara langsung melalui pekerja bantuan hukum. Selain dari 
hal tersebut, LBH Banda Aceh juga cepat mendapatkan informasi perkembangan kasus yang 
terjadi di lapangan. 

Dalam kurun waktu lebih kurang dua minggu, dampak yang tidak langsung yang sangat 
signifikan kepada LBH Banda Aceh adalah peningkatan kesadaran sosial pekerja bantuan 
hukum LBH Banda Aceh dalam pemberian bantuan hukum atau advokasi kepada masyarkat 
miskin. 

Dari kegiatan monitoring yang dilakukan oleh 4 Pekerja Bantuan Hukum dengan cara live in di 
wilayah kasus, juga berkontribusi peningkatan kepercayaan diri dari masyarakat korban untuk 
melakukan langkah-langkah kongkrit yang lebih kualitatif dalam rangka penyelesaian kasus di 
kecamatan. Hal tersebut terbukti dengan adanya rumusan strategi bersama antara LBH Banda 
Aceh dengan masyarakat korban.  

 

Rencana untuk periode mendatang 

• Menindak lanjuti monitoring langsung yang dilakukan oleh 4 Pekerja Bantuan Hukum 
dengan cara live in di wilayah kasus penyerobotan tanah di kecamatan Mane. 

• Mengembangkan atau memperluas monitoring langsung yang dilakukan oleh 4 Pekerja 
Bantuan Hukum dengan cara live in di wilayah-wilayah kasus pertanahan yang ada di 
seluruh NAD. 

 

Kendala Yang Dihadapi 

Dalam kurun waktu lebih kurang dua minggu kegiatan tersebut belum ada kendala yang 
dihadapi. 

 

Bidang II. Bidang Hak Sipil dan Politik. 

Latar Belakang 

Hak Sipil dan Politik  adalah hak asasi manusia yang pemenuhan terhadap hak – hak tersebut 
harus dijaga dan di penuhi oleh negara. Hak-hak sipil politik ini merupakan hak yang dimiliki 
oleh setiap warga Negara dan merupakan bagian dari hak asasi manusia secara keseluruhan dan 
di akui oleh masyarakat internasional yang tertuang dalam DUHAM yang menyatakan bahwa  

Pasal 2 Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di 
dalam Deklarasi ini dengan tidak ada kekecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna 
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kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau 
kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. 

Hak-hak yang tertuang secara khusus didalam Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil 
Dan Politik adalah hak untuk menentukan nasib sendiri dan penentuan status politik, hak untuk 
hidup,hak untuk bebas dari penyiksaan,hak untuk hidup bebas dan aman, bebas dari penahanan 
dan penangkapan sewenang-wenang,hak tiap tahanan untuk mendapatkan perlakuan yang 
manusiawi dan bermartabat, hak yang sama di depan hukum termasuk hak untuk memperoleh 
peradilan yang jujur  dan hak untuk memperoleh bantuan hukum serta hak untuk mendapatkan 
penterjemah secara lisan,hak atas kebebasan berpikir,bebas dari rasa bersalah dan bebas 
memilih agama,hak setiap anak untuk memperoleh perlindungan yang diperlukan oleh 
kelompok-kelompok lemah,hak setiap kelompok minoritas etnis,agama dan bahasa untuk 
melaksanakan budaya, keyakinan dan praktek-praktek agamanya serta menggunakan 
bahasanya sendiri.  

Konvensi tentang sipil politik serta pengakuan hak-hak ini juga telah di ratifikasi  oleh 
Indonesia sebagai sebuah bentuk hukum positive melalui Undang-Undang No.12 Tahun 2005 
tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik ( Internasional Covenant on Civil 
And Political Right, ICCPR )  

Konflik yang terjadi di Aceh telah mengesampingkan hak-hak sipil politik masyarakat. 
Sehingga hal ini bertentangan dengan Konvensi-konvensi tentang hak azazi manusia 
khususnya hak sipil politik. Begitu banyaknya warga sipil menjadi korban dari keadaan konflik 
ini, kenyataan ini tentu saja akan menghambat pengekan hukum dan penerapan nilai-nilai 
demokrasi. Dengan fenomena ini, LBH Banda Aceh akan mengambil peran secara aktif baik 
dalam konteks pendidikan untuk mewujudkan kesadaran social dan politik, juga akan terlibat 
aktif dalam mengadvokasi setiap pelanggaran hak sipil politik yang di alami masyarakat. 

Pasal 2 Kovenan Internasinal Hak-hak sipil dan Politik, bahwa : 

1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak 
yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk 
pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, 
bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, 
kelahiran atau status lainnya. 

2. Apabila belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lainnya yang 
ada, setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan, sesuai dengan proses konstitusinya dan dengan ketentuan - ketentuan dalam 
Kovenan ini, untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lain yang 
diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini. 

Jauh sebelum lahirnya konvensi ini Republik Indonesia telah menjunjung hak asasi manusia 
sebagai hak yang tertinggi dan mutlak dimiliki oleh setiap manusia yang merupakan entitas 
terkecil dari warga Negara terutama hak sipil dan politik yang merupakan pencerminan sebuah 
Negara yang menganut paham demokrasi dan kepastian hukum, berdasarkan hal tersebut 
dituangkan  melalui konstitusi dasar Negara (UUD 1945) dan dijelaskan dalam pasal 27 dan 
pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang intinya menyebutkan 
bahwa setiap orang mendapat perlakuan yang sama didepan hukum dan setiap orang bebas 
menyatakan pendapatnya secara lisan maupun tulisan.    

Tapi secara empirik bertolak belakang dengan asas-asas demokrasi dan kepastian hukum yang 
tertulis dalam UUD 1945 dan Konvensi-konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan 
politik. 
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Masyarakat Aceh secara keseluruhan berhadapan dengan dua realitas social yaitu Bencana 
Tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 yang banyak memakan korban jiwa dan 
benda serta menghancurkan seluruh sektor kehidupan masyarakat Aceh serta Penandatanganan 
MoU yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2005 Helsinki antara Pemerintah RI dan GAM 
yang banyak menghadirkan butir-butir kesepakatan yang tentunya membuka ruang bagi 
pemenuhan hak-hak korban konflik serta menjamin hak-hak terutama hak-hak sipil politik 
orang aceh secara keseluruhan dan membangun kembali demokrasi untuk penentuan nasib 
aceh kedepan.    

Penandatanganan MoU antara pemerintah RI dengan GAM juga merupakan titik awal dari 
sebuah perubahan Aceh terutama dalam hal mewujudkan penghargaan dan penegakan terhadap 
Hak-hak Sipil politik.  Namun secara empirik, saat ini masyarakat Aceh sedang mengalami 
masa transisi sehingga dalam praktiknya, masih terdapat berbagai bentuk pelanggaran terhadap 
Hak-Hak Sipil Politik tersebut  Dalam hal ini, LBH berperan aktif didalam membela isu-isu 
HAM yang terjadi saat konflik dan pasca MoU terutama dalam dibidang Advokasi dan 
melakukan monitoring terhadap pemenuhan  hak-hak sipil dan politik masyarakat Aceh serta 
mengadakan diskusi-diskusi dengan masyarakat korban dengan tujuan memberi kesadaran 
penuh akan hak-hak sipil dan politik yang tercantum di dalam Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi 
Manusia. program ini menjadi bagian dari program kerja LBH mulai periode Januari sampai 
dengan Maret 2006. 

 

Adapun laporan kemajuan kegiatan untuk bidang Sipil dan politik adalah: 

Issue Strategis : 

Menjamin terpenuhinya Hak-Hak Politik Masyarakat Aceh 

Program strategis : 

Mendorong Pemenuhan Dan Penghormatan Hak-Hak Politik Anggota GAM, Aktivis 
Mantan Pelarian Politik dan Tapol/Napol Aceh lainnya.  

Kegiatan Strategis : 

1. Pembelaan Hukum Bagi Rakyat sebagai Daily Service Melalui Pos-pos Bantuan 
Hukum LBH Banda Aceh di 3 Wilayah Utama.   

Bantuan hukum dan access to justice merupakan hak dasar setiap warga Negara untuk 
memperolehnya. Dalam tatanan hukum di Negara kita juga diatur hal-hal tersebut yaitu dalam 
pasal 27 UUD 1945.  LBH merupakan sebuah lembaga bantuan hukum yang mengabdi penuh 
bagi masyarakat  sipil pada umumnya dan masyarakat lemah khususnya dengan mengadvokasi 
segala persoalan hukum, sosial dan politik. Terutama Aceh paska konflik dan tsunami diyakini 
akan muncul berbagai persoalan rakyat yang membutuhkan langkah advokasi dan 
pengorganisasian untuk menyelesaikan masalah ini. Oleh karena itu LBH Banda Aceh untuk 
menjamin ketersediaan pelayanan Bantuan Hukum cuma-cuma kepada masyarakat korban. 
Adapun laporan kemajuan kegiatan untuk bidang bantuan hukum dan acces to justice adalah: 

Rencana LBH Banda Aceh untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang hak-
hak mereka ditindas dan pembelajaran bagi masyarakat tentang sistem hukum dan bagai mana 
memperoleh keadilan, yaitu dengan pendirian pos bantuan hukum untuk memudahkan 
masyarakat mendapatkan pelayanan hukum dan memberikan pembelajaran bagi masyarakat 
sehingga masyarakat mengerti akan hukum dan fungsi hukum serta bagaimana memperoleh 
keadilan yang pelayanan tersebut diberikan secara cuma-cuma. 
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Pendirian pos Bantuan Hukum di tiga (3) wilayah utama ( Aceh Timur, Aceh Utara Dan Aceh 
Barat ) dilatarbelakangi oleh hasil pengamatan langsung ke lapangan dan kasus-kasus yang 
masuk ke LBH Banda Aceh banyak ditemukan persoalan-persoalan masyarakat yang hak-hak 
mereka ditindas dan masyarakat belum mengetahui atau mengerti tentang system hukum dan 
bagaimana memperoleh keadilan.  

Tujuan dan Hasil diharapkan: 

1. Efisiensi LBH Banda Aceh dalam merespon setiap permasalahan yang terjadi di  
seluruh Aceh. 

2. Mempermudah kampanye dan sosialisasi tentang Hak-hak EKOSOB dan SIPOL 
kepada masayarakat. 

3. Mempermudah pemberian bantuan hukum keseluruh Aceh. 

 

Analisis Pencapaian Tujuan 

Tujuan 1.   

Mewujudkan pastisipasi masyarakat untuk menentukan langkah-langkah dalam 
penyelesaian masalah hukum yang mereka alami.  
LBH Banda Aceh menetapkan indicator pencapaian tujuan dengan pendirian pos bantuan 
hukum adalah adanya kesadaran bersama untuk menentukan langkah-langkah dalam 
penyelesaian masalah hukum yang mereka alami antara LBH dengan masyarakat . 

Selama ini masyarakat tidak mengetahui tentang hak-hak mereka selaku warga negara. Kondisi 
konflik selama ini yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak – hak asasi masyarakat 
dalam konteks hak-hak sipil dan politik serta hak-hak Ecosob, maka dalam hal ini pastisipasi 
masyarakat untuk menentukan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah hukum yang 
mereka alami sangat lah penting supaya masyarakat mengerti langkah-langkah hukum yang 
akan ditempuh nya. 

Dengan adanya pendirian pos bantuan hukum di tiga aerah utama  dapat memudahkan 
masyarakat untuk memperoleh pelayananan hukum baik itu bantuan hukum atau acces to 
justice serta dapat menambah pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka maupun 
pemahaman tentang hukum dan bagaimana memperoleh keadilan. 

 

Tujuan 2  

Terbentuknya komunitas masyarakat korban ketidak adilan hukum  untuk mendorong 
terjadinya perubahan terhadap masalah-masalah ketidak adilan hukum. 

 
Selanjutnya tujuan pendirian pos bantuan hukum untuk membahas masalah-masalah  
masyarakat tentang ketidak adilan hukum sehingga terbentuknya komunitas masyarakat untuk 
mendorong terjadinya perubahan terhadap masalah-masalah ketidakadilan hukum. 

Dengan kondisi masyarakat aceh saat ini yang pesimis dengan sistem hukum yang berlaku 
sekarang dapat membentuk suatu komunitas atau wadah masyarakat korban ketidak adilan 
hukum, yang komunitas atau wadah masyarakat tersebut betul-betul mengerti hukum dan 
mempunyai pemikiran-pemikiran yang kritis terhadap masalah hukum sehingga dapat 
mendorong terjadi nya perubahan terhadap sistem hukum yang berlaku sekarang dan dengan 
adanya perubahan-perubahan tersebut hak-hak masyarakat dapat terpenuhi serta adanya 
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kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di negara kita. Sehingga tercipta nya sistem 
hukum yang baik dan memihak pada rakyat bukan memihak pada golongan tertentu.    

  

Pengukuran Capaian Tujuan: 
Dalam pengukuran capaian tujuan pendirian pos bantuan hukum di dua (2) wilayah utama 
yaitu memudah kan masyarakat untuk memperoleh pelayanan hukum baik itu bantuan hukum 
maupun acces to justice serta pembelajaran bagi masyarakat tentang hukum dan bagaimana 
memperoleh keadilan sehingga masyarakat tidak buta hukum.  

 

Rencana untuk periode mendatang 
1. Merumuskan Strategi tentang bantuan hukum dan acces to justice. 

2. Melakukan perubahan terhadap kebijakan pemberlakuan system hukum yang selalu 
mengekang hak-hak masyarakat. 

3. Menjaga semangat kebersamaan masyarakat yang telah terbangun kesadaran tentang sistem 
hukum yang tidak menindas rakyat.  

4. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang ditindas hak-hak nya 

Memberikan pemahaman  dan pembelajaran kepada masyarakat tentang hukum dan proses 
nya. 

5. Penambahan pos-pos bantuan hukum sebagai penyedia bantuan hukum secara cuma-cuma 
diseluruh kabupaten di propinsi NAD. 

 

Kendala Yang Dihadapi 
Keterbatasan para pekerja bantuan hukum dan calon advokat yang tidak memadai baik secara 
kualitas dan kuantitas.  

 

2. Pembuatan Spanduk Layanan Bantuan Hukum Cuma-cuma Kepada Masyarakat 
Miskin  

Kegiatan lain yang dilakukan adalah pembuatan spanduk layanan bantuan hukum Cuma cuma 
kepada masyarakat miskin yang ditempatkan di lima titik strategis dalam kota Banda Aceh 
selama sebulan.  

Tujuan dari kegiatan ini adalah mempublikasikan penyediaan bantuan hukum cuma-cuma baik 
litigasi maupun non litigasi kepada masyarakat miskin. Adapun hasil yang diharapkan dari 
pembuatan spanduk ini adalah terpublikasikannya penyediaan bantuan hukum cuma-cuma 
kepada masyarakat miskin. 

Terpublikasikannya informasi layanan bantuan hukum tersebut memberikan dampak yang 
cukup signifikan diantaranya meningkatnya jumlah kasus yang dilaporkan ke LBH Banda 
Aceh oleh masyarakat setiap harinya.      

 

C. Pengalaman LBH Banda Aceh Dalam Merespon Kebijakan Nasional 
Kebijakan Nasional yang paling berpengaruh bagi perkembangan penegakan HAM di Aceh 
pada tahun 2005 adalah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia 
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dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani di Helsinky pada 16 Agustus 2005. Salah 
klausul dalam bab Penyelenggaran Pemerintahan di Aceh dalam  MoU itu adalah pembentukan 
undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh yang sudah harus 
diundangkan dan akan berlaku selambat-lambatnya per 31 Maret 2006. Undang-undang baru 
ini nantinya akan menjadi payung hukum bagi proses penyelenggaraan pemerintahan Aceh 
kedepan menggantikan UU Nomor 18 Tahun 2001.   

Pemerintah Daerah NAD berinisiatif dengan menyertakan 3 (tiga) institusi kampus di Aceh, 
yakni Universitas Syiah Kuala, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Universitas 
Malikussaleh untuk merumuskan draft UU itu untuk kemudian dikompilasi dan disusun ulang 
menjadi draft RUU versi Pemda NAD. Di luar ketiga institusi diatas komponen masyarakat 
Aceh lainnya juga bergiat menyumbang pemikiran dan intelektualitasnya dengan ikut 
merumuskan dan menyusun draft RUU dari perspektif dan versi masing-masing. Setidaknya 
per akhir Oktober 2005 komponen-komponen Aceh berhasil melahirkan total 7 versi RUU PA 
ini yaitu versi Universitas Syiah Kuala, versi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, versi 
Universitas Malikussaleh, versi Pemerintah Daerah NAD, versi Gerakan Aceh Merdeka, versi 
DPRD Aceh dan versi komponen masyarakat sipil yang diinisiasi oleh the Aceh’s Civil Society 
Task Force (ACSTF). Ini masih ditambah lagi komponen-komponen masyarakat lainnya yang 
mengajukan usulan untuk bab-bab khusus seperti usulan Jaringan Kerja Masyarakat Adat 
(JKMA) untuk bab-bab yang terkait masyarakat adat, jaringan NGO yang mengajukan usulan 
gender mainstraiming, kalangan ulama yang mengajukan usul seputar syariat Islam, NGO 
lingkungan yang mengajukan usul seputar pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan 
lingkungan serta kelompok-kelompok pejuang hak asasi manusia yang memberikan usulan 
khusus seputar penegakan HAM. Namun akhirnya ke semua usulan itu dapat dikompromikan 
setelah komponen-komponen rakyat Aceh sepakat untuk membentuk Tim Perumus Akhir 
(TPA). Hasil kerja dan kompromi dalam TPA inilah yang kemudian disahkan oleh Panitia 
khusus DPRD NAD sebagai usulan resmi dari DPRD NAD atas nama rakyat Aceh secara 
umum dan diajukan ke Departemen Dalam Negeri dan DPR RI pada awal November 2005 
yang lalu. 

Langkah selanjutnya yang dipandang sangat penting adalah pelibatan segenap lapisan 
masyarakat Aceh sejauh mungkin hingga ke tingkat akar rumput dalam diskusi-diskusi seputar 
RUU ini sebelum ia diundangkan untuk membangun pemahaman dan pengetahuan masyarakat 
Aceh tentang UU baru ini sekaligus menggali kepentingan dan aspirasi rakyat Aceh. 
Komponen-komponen rakyat Aceh itu seakan sepakat bahwa sebuah draft RUU final versi 
rakyat Aceh haruslah lahir secara partisipatif dan aspiratif dengan mengakomodasi dan 
memanifestasi segenap aspirasi dan kepentingan seluruh masyarakat Aceh.  

Bergerak dari kesadaran itulah LBH Banda Aceh sebagai bagian dari masyarakat sipil yang 
ikut merancang RUU PA versi masyarakat sipil dan memantau secara aktif perkembangan draft 
yang diusulkan komponen masyarakat yang lain melaksanakan kegiatan konsultasi publik 
RUU PA ini.  

Rancangan yang dikonsultasikan adalah rancangan final hasil kerja Tim Perumus Akhir yang 
merupakan kombinasi dan akomodasi keseluruhan rancangan lainnya seperti telah dijelaskan di 
atas. Kegiatan konsultasi publik itu sendiri direncanakan dilaksanakan di setiap kabupaten/kota 
seluruh Aceh, atau totalnya 21 kabupaten/kota. Konsultasi itu sendiri dikemas dalam bentuk 
seminar dan lokakarya yang berjalan simultan di kota-kota tersebut sepanjang Desember 2005. 
Setiap kota mendapat kesempatan untuk melaksanakan seminar setengah hari yang membahas 
materi RUU dari perspektif Tim Perancang disandingkan dengan komparasi (bandingan) dari 
narasumber/ekspert lokal dan dilanjutkan dengan setengah hari lokakarya perumusan input 
yang di dapat dari floor seminar itu.  
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Proyek konsultasi publik ini dimandatkan oleh musyawarah lembaga-lembaga yang ikut dalam 
inisiatif penyusunan RUU PA versi masyarakat sipil tersebut. LBH Banda Aceh kemudian 
menyambut tawaran itu dan menyusun rencana kerja dan proposal pendanaannya sekaligus 
mencari mitra penyandang dana. Atas tawaran LBH Banda Aceh, Oxfam kemudian 
menyambut rancangan ini dan bersedia menjadi penyandang dana kegiatan konsultasi publik 
tersebut. Untuk tujuan partisipasi pula LBH Banda Aceh lebih jauh mengikat kerja sama 
dengan 15 NGO yang berbasis di 21 kabupaten/kota tersebut untuk menjadi partner pelaksana 
seminar/lokakarya tersebut di masing-masing kabupaten/kota. Daftar lembaga pelaksana di 
setiap kota dapat dilihat pada Lampiran 1. 

LBH Banda Aceh sebagai Panitia Utama dibebani tanggung jawab untuk (selain mencari 
pendanaan) mencari fasilitator setiap konsultasi publik; menentukan anggota Tim Perumus 
yang akan datang pada setiap acara konsultasi dan membuat laporan keuangan dan laporan 
proses secara keseluruhan; serta menentukan panitia local yang bertanggung jawab untuk 
melaksanakan konsultasi public di setiap kabupaten/kota. Sedangkan Lembaga pelaksana 
sebagai panitia lokal bertanggung jawab menyusun daftar dan mengundang partisipan menurut 
syarat partisipasi dan keterwakilan keloompok yang ditentukan; menyediakan 
narasumber/ekspert lokal untuk menjadi pembicara pembanding; menyiapkan teknis 
pelaksanaan acara; dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan. 

 

Tujuan dan Hasil Diharapkan 
Tujuan dari dilaksanakannya proyek Konsultasi Publik RUU PA ini baik dalam jangka panjang 
dan berkelanjutan maupun jangka pendek adalah: 

1. Mewujudkan lahirnya suatu Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang 
lebih maju dan lebih baik dari perspektif demokrasi dan keadilan serta sejauh mungkin 
mengakomodasi aspirasi dan kepentingan rakyat Aceh seluas-luasnya 

2. Mewujudkan partisipasi masyarakat Aceh seluas-luasnya dalam penyusunan 
Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini sebagai inti dari demokrasi 
melalui mekanisme proses yang partisipatif dan transparan. 

3. Mewujudkan pemahaman dan pengetahuan seluruh elemen masyarakat Aceh terhadap 
Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang baru.   

4. Termobilisasinya dukungan yang kuat dari masyarakat Aceh terhadap rancangan 
undang-undang versi masyarakat sipil atau terhadap pokok-pokok pikiran yang 
ditawarkan oleh komponen masyarakat sipil dalam rancangan undang-undang ini. 

Sedangkan hasil yang diharapkan dari dilaksanakannya proyek untuk kepentingan masyarakat 
sasaran (beneficiaries).  

1. Terpenuhinya hak-hak rakyat Aceh untuk berpartisipasi secara luas dalam penyusunan 
rancangan undang-undang ini 

2. Terakomodasinya pendapat, keinginan, kepentingan dan aspirasi rakyat dalam 
rancangan undang-undang ini kelak. 

3. Pahamnya masyarakat tentang isi rancangan undang-undang ini dan ide-ide pokok 
yang melatarbelakangi nomenklatur (wording) yang termuat di dalamnya 
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Periode Pelaksanaan 
Acara ini dilaksanakan sepanjang bulan Desembar 2005 di berbagai kota di 21 distrik dalam 
kawasan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Rincian waktu pelaksanaan kegiatan di masing-
masing kota dapat dilihat dalam tabel  berikut ini. 

 

Tabel 6 . Rincian Waktu Pelaksanaan Konsultasi Publik di Setiap Kabupaten/Kota 

No Kabupaten/Kota 
Kota Tempat 
Pelaksanaan 

Kegiatan 
Waktu Pelaksanaan 

1 Banda Aceh Banda Aceh 8 Desember 2005 
2 Sabang Sabang 9 Desember 2005 
3 Aceh Besar Banda Aceh  7 Desember 2005 
4 Pidie Sigli 6 Desember 2005 
5 Bireun Bireun 7 Desember 2005 
6 Aceh Utara Lhokseumawe 8 Desember 2005 
7 Lhokseumawe Lhokseumawe 9 Desember 2005 
8 Aceh Timur Langsa 3 Desember 2005 
9 Kota Langsa Kota Langsa 5 Desember 2005 

10 Aceh Tamiang Kuala Simpang 7 Desember 2005 
11 Aceh Tenggara Kutacane 22 Desember 2005 
12 Gayo Lues Blang Kejeren 24 Desember 2005 
13 Bener Meriah Bukit Dibatalkan atas permintaan 

Pemerintah Daerah setempat 

14 Aceh Tengah Takengon Dibatalkan atas permintaan 
Pemerintah Daerah setempat 

15 Aceh Jaya Lamno 10 Desember 2005 
16 Nagan Raya Jeuram Seunagan 15 Desember 2005 
17 Aceh Barat Meulaboh 17 Desember 2005 
18 Aceh Barat Daya Blang Pidie 18 Desember 2005 
19 Seumeulue Sinabang 28 Desember 2005 
20 Aceh Selatan Tapaktuan  
21 Aceh Singkel Singkel 22 Desember 2005 

 

Anggaran dan Biaya Proyek 
Anggaran dana yang dihabiskan untuk pelaksanaan proyek ini adalah sebesar Rp 345.847.260,- 
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Analisa Pelaksanaan Program 

Pencapaian Tujuan  

Tujuan 1.  

Mewujudkan lahirnya Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang lebih maju 
dan lebih baik dari perspektif demokrasi dan keadilan serta sejauh mungkin 
mengakomodasi aspirasi dan kepentingan rakyat Aceh seluas-luasnya. 
LBH Banda Aceh menetapkan indikator pencapaian untuk Tujuan 1. ini adalah  
“Tersususunnya RUU PA yang sesuai dengan poin-poin MoU dan aspirasi masyarakat Aceh, 
dengan perhatian khusus pada ketentuan-ketentuan yang mengatur HAM”.  

Semula Tim Perumus RUU PA versi masyarakat sipil memerumuskan dan menyetujui suatu 
rancangan sendiri yang disusun sebagai hasil dari riset dan workshops Tim Perumus secara 
mandiri (ringkasan dari masalah yang berhasil diidentifikasi, perspektif dan pendekatan yang 
digunakan dalam penyusunan RUU serta rencana sistematika RUU versi Tim Perumus dapat 
dilihat pada Lampiran 3).  

Namun kemudian konsultasi publik ini memperkaya rumusan semula dan Tim Perumus 
kemudian berhasil menggali hasil-hasil dan opini tambahan dari konsultasi publik ini. Alhasil 
Tim Perumus merumuskan 22 poin yang dipandang sebagai poin-poin prioritas yang harus 
disertakan dalam RUU ini jika disahkan kelak. Ke-22 poin itu adalah tentang hal-hal yang 
dalam pandangan Tim Perumus Masyarakat Sipil penting untuk: (1) mendorong demokratisasi 
lebih jauh di Aceh, (2). mengefektifkan kewenangan-kewenangan yang telah diserahkan 
kepada pemerintah Aceh oleh MoU, (3) memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil 
kepada rakyat dan tidak hanya mengumpul saja di tangan pemerintah daerah NAD, dan, (4) 
memastikan RUU ini mengikuti prinsip-prinsip penegakan HAM.  

Namun tidak semua poin ini kemudian diakomodasi dalam versi final yaitu versi yang disusun 
oleh Tim Perumus Akhir. Hal terjadi karena RUU PA versi final adalah hasil dari 
penggabungan dan kompromi tiga draft dari tiga kelompok dominan yaitu draft yang disusun 
DPRD NAD sendiri, draft yang disusun oleh GAM dan draft yang disusun oleh komponen 
masyarakat sipil Aceh.  Karena draft final ini adalah hasil dari kompromi maka prinsip “give 
and take” berlaku dan mengakibatkan beberapa poin prioritas terpaksa diterima untuk dihapus 
dari RUU.  

Rincian 22 poin yang didesakkan sebagai materi prioritas untuk melengkapi materi-materi 
lainnya yang umumnya terdapat dan sama diatur di dalam ketiga draft yang disusun masing-
masing komponen dapat dilihat pada Lampiran 4. 

 

Tujuan 2  

Mewujudkan partisipasi masyarakat Aceh seluas-luasnya dalam penyusunan Rancangan 
Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini sebagai inti dari demokrasi melalui mekanisme 
proses yang partisipatif dan transparan. 

Sekarang barulah bisa kita anggap bahwa benar-benarlah rakyat adalah bagian dari negara” 
kata seorang peserta konsultasi publik saat jam istirahat di Gedung LLAJ Meulaboh. 
Ungkapan-ungkapan senada ini yang berkali-kali disampaikan oleh peserta di berbagai tempat 
konsultasi publik ini dilaksanakan, baik secara formal dalam sesi-sesi seminar dan workshop 
maupun secara informal saat istirahat, mewakili atau setidaknya memberikan kesan betapa 
rakyat pada tingkat akar rumput menghargai inisiatif pelibatan masyarakat dalam penyusunan 
sebuah undang-undang. Tidak pernah sebelumnya penyusunan kebijakan apapun melibatkan 
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mereka. Penyusunan kebijakan/peraturan dulunya adalah sesuatu yang asing dan hanya 
menjadi urusan anggota DPR, dilakukan secara tertutup, dan rakyat hanya  boleh menerimanya 
ketika telah disahkan sebagai ketentuan final. Partisipasi masyarakat dulu hanya dapat 
dilakukan dalam bentuk kepatuhan pada kebijakan/peraturan itu kala ia diimplementasikan. 
Namun kini tiba-tiba segalanya menjadi berbeda dengan inisiatif konsultasi publik ini. Rakyat 
menjadi penting dan didengarkan pendapatnya secara sungguh-sungguh. Baru sekali inilah 
pendapat mereka didengarkan, baru sekali inilah mereka merasa dipandang sebagai bagian dari 
negara ini. Tidak salah jika ungkapan seperti ini keluar dari mulut mereka.  

Tidak salah jika kemudian peserta menjadi sangat sungguh-sungguh ketika pembahasan pasal-
demi pasal dilakukan. Berbagai ide dari peserta untuk melengkapi rancangan undang-undang 
dikemukakan, dilengkapi juga dengan berbagai peringatan (caution) agar undang-undang ini 
kelak tidak memuat hal-hal yang dianggap akan mengamputasi semangat perdamaian dan 
pemenuhan hak-hak rakyat Aceh sendiri.  

 

Pengukuran Capaian Tujuan 
Dalam mengukur capaian tujuan partisipasi ini LBH Banda Aceh sebagai pelaksana proyek 
menetapkan indikator-indikator partisipasi yaitu (a). Keterwakilan unsur/kelompok 
masyarakat, (b). Keterwakilan wilayah dan (c). perhatian khusus pada perwakilan dari  
kalangan perempuan.  

Total partisipan yang hadir dalam seluruh acara berjumlah 1.854 orang dari 19 Kabupaten/kota 
yang terlaksana. Jumlah total 1.854 ini tidak memenuhi rencana total partisipan yang 
ditetapkan dalam proposal proyek, yaitu 2.100 orang partisipan. Kekurangan ini terjadi karena 
ada dua kegiatan di dua kabupaten (Bener Meriah dan Aceh Tengah) yang tidak terlaksana. 
Kedua kegiatan ini tidak terlaksana karena Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah dan 
Bener Meriah melarang kegiatan ini untuk dilaksanakan. Alasan formal yang dikemukakan 
adalah kekhawatiran acara ini dipolitisasi dan akan menyulitkan posisi pemerintah daerah 
dalam berhadapan dengan kekuatan-kekuatan politik dominan setempat.  

Panitia pelaksana sudah berupaya melakukan lobby, bahkan dengan melibatkan AMM 
setempat, namun pihak pemerintah daerah tetap tidak mengizinkan. Akhirnya Panitia hanya 
menyerahkan draft UU pada masing-masing calon peserta yang akan di undang dalam 
konsultasi tersebut sesuai daftar nama undangan. 

 

(a). Keterwakilan Unsur/Kelompok Masyarakat 

Sejumlah 1.854 peserta yang hadir dalam seminar/workshop konsultasi publik ini. Kriteria 
pemilihan calon peserta ditentukan oleh LBH Banda Aceh bersama-sama lembaga pelaksana (panitia lokal) 
dengan memperhatikan keterwakilan kelompok-kelompok masyarakat dengan prioritas pada keterwakilan korban 
pelanggaran HAM, kelompok-kelompok perempuan, kelompok/lembaga pembela HAM, dan kalangan terdidik 
yang dipandang akan berpengaruh di komunitasnya (ulama, mahasiswa, akademisi, guru dan santri).  
Jumlah total tersebut hadir mewakili 17 unsur/profesi. Namun keterwakilan unsur-unsur 
tersebut dalam seminar/workshop berbeda-beda dari satu kota ke kota lainnya. Sebagai contoh 
Banda Aceh dihadiri oleh wakil 13 unsur. Secara kuantitatif, jumlah partisipan yang paling 
banyak adalah wakil unsur pemuda (294 orang), diikuti wakil unsur tokoh masyarakat (260 
orang) dan wakil NGO (158 orang), sedangkan jumlah wakil unsur yang paling kecil adalah 
unsur pengacara (19 orang) dan diikuti oleh wakil unsur jurnalis (31 orang). Jumlah signifikan 
juga diwakili oleh Petani (146 orang), Guru (122 orang), Geuchik/Kepala Desa (120 orang), 
Akademisi (119 orang), Ulama (110 orang), Politisi (106 orang) dan Pengusaha (99 orang).  
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Untuk lebih jelasnya jumlah peserta berdasarkan perwakilan unsur dapat dilihat pada Tabel  
berikut ini. 

 

Tabel 7 . Perbandingan Partisipan Berdasarkan Unsur/Profesi 
 

No Unsur/Profesi Wakil Persentase 

1 Ulama 110 6% 

2 Tokoh Masyarakat 260 14% 

3 Pemuda 294 16% 

4 Petani 146 8% 

5 Geuchik 120 6% 

6 Guru 122 7% 

7 Politisi 106 6% 

8 Medis 42 2% 

9 Jurnalis 31 2% 

10 Pengacara 19 1% 

11 Nelayan 89 5% 

12 Akademisi 119 6% 

13 Pelajar 61 3% 

14 Pengusaha 99 5% 

15 Kaum Miskin Kota 35 2% 

16 NGO 158 9% 

17 Buruh 43 2% 

  Jumlah 1854 100% 

Sumber: LBH Banda Aceh (diolah) 
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Gambar 7. Persentase Partisipan Berdasarkan Unsur/Profesi 
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Dari 17 unsur/profesi yang di libatkan yang paling tinggi partisipasi dalam diskusi adalah unsur 
akademisi, NGO dan politisi tergolong. sementara Pemuda yang mempunyai populasi paling 
banyak dalam forum konsultasi tersebut dan tergolong yang paling sering menyampaikan 
pendapat tetapi tidak mampu berargumentasi sebaik politisi dan akademisi.  Ulama  dan kepala 
desa yang juga merupakan unsur penting dalam konsultasi ini lebih memilih diam, khususnya 
ulama lebih banyak berperan untuk menetralisir apabila perdebatan semakin alot antar peserta. 
Selain itu, beberapa unsur yang lain seperti paramedis, guru, pengusaha, petani dan nelayan 
hanya berbicara yang berkaitan langsung dengan profesinya. Misalnya, guru hanya akan angkat 
bicara ketika berbicara tentang pendidikan. 

 

(b). Keterwakilan Wilayah 

LBH Banda Aceh dan Panitia pelaksana di setiap daerah sepakat untuk melibatkan 100 orang 
partisipan pada setiap kabupaten/kota, tetapi tingkat peminatnya berbeda disetiap daerah. Ada 
katagori daerah yang dapat kita bagi menurut tingkat intensitas konflik sebelum perjanjian 
damai. Pertama,  wilayah tengah dengan populasi penduduk yang multi etnis dan tingkat 
konflik horizontal yang menonjol. Wilayah ini terdiri dari Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo 
Lues dan Aceh Tenggara. Di daerah ini hanya terlaksana di 2 wilayah, yaitu Aceh Tenggara 
dan Gayo Lues dengan jumlah partisipan 97 dan 43. Sementara untuk Aceh Tengah dan Gayo 
Lues gagal di laksana karena hambatan dari Pemerintah setempat.  Kedua, Wilayah Timur, 
Wilayah ini dikenal dengan intensitas konflik sangat tinggi (hotspot area) yaitu Banda Aceh, 
Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa dan Aceh 
Temiang. Jumlah partisipan di daerah ini melebihi angka tertinggi dari target maksimal 
pelaksanaan konsultasi publik. Ketiga, Wilayah Barat, Wilayah ini dapat di bagi dua, yaitu 
daerah yang terkena tsunami yang juga mempunyai intesitas konflik yang tinggi dan daerah 
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yang terkana tsunami sangat kecil dan konflik juga terlalu tinggi. Daerah yang dalam katagori 
diatas adalah Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan, Untuk 
daerah ini jumlah partisipan juga memenuhi target. Sementara daerah yang tidak tinggi tingkat 
intensitas konflik jumlah partisipasi masyarakat dalam konsultasi publik rancangan Undang-
Undang Pemerintah Aceh dapat sangat rendah yaitu 65 orang di Aceh singkil.  

 

Tabel 8. Perbandingan Partisipan Berdasarkan Wilayah 
 

No Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Persentase 

1 Banda Aceh 108 6% 

2 Aceh Besar 105 6% 

3 Sabang 110 6% 

4 Pidie 100 5% 

5 Bireuen 102 6% 

6 Lhokseumawe 100 5% 

7 Aceh Utara 101 5% 

8 Aceh Timur 104 6% 

9 Langsa 103 6% 

10 Aceh Temiang 101 5% 

11 Aceh Jaya 101 5% 

12 Aceh Barat 102 6% 

13 Nagan Raya 110 6% 

14 Aceh Tenggara 97 5% 

15 Aceh Barat Daya 98 5% 

16 Aceh Selatan 100 5% 

17 Singkil 100 5% 

18 Semeulu 69 4% 

19 Bener 0 0% 

20 Aceh Tengah 0 0% 

21 Gayo Lues 43 2% 

  Jumlah 1854 100% 

Sumber: LBH Banda Aceh (diolah) 
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Gambar 8. Perbandingan Partisipan Berdasarkan Kabupaten/Kota. 
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Secara kualitatif jika dibandingkan antara masyarakat di daerah yang intensitas konflik tinggi 
dengan masyarakat daerah yang tidak konflik maka didapatkan kesimpulan bahwa keterlibatan 
mereka relatif sama, walaupun isu yang mereka minati berbeda di antara keduanya. Masyarakat 
yang berasal dari daerah konflik lebih tertarik membahas issue-issue seputar wali nanggroe, 
partai lokal, perimbangan hasil kekayaan, keamanan dan HAM. Sementara partisipan yang 
berasal dari daerah non konflik lebih banyak tertarik pada pembahasan lingkungan hidup, 
pilkada, mahkamah syariah dan pengelolaan sumbar daya alam. Sementara topik tentang 
perekonomian, kewenangan pemerintah Aceh, investasi asing dan kesejahteraan rakyat 
menjadi topik hangat dalam seluruh konsultasi publik.  

Partisipan di daerah konflik mempunyai kecurigaan lebih tinggi kepada para fasilitator dan 
nara sumber yang datang dari Banda Aceh. Dan mereka juga sangat mencurigai draft undang-
undang yang sudah di bagi pada mereka sebagai draft yang disusun oleh pemerintah Jakarta. 
Kecurigaan itu di ekspresikan peserta pada permulaan sesi tanya-jawab. 

(c). Keterwakilan Kalangan Perempuan 

Sejumlah 344 orang peserta yang tercatat adalah perempuan. Berarti hanya 19% dari 1854 
partisipan yang menghadiri seminar/workshop mewakili unsur perempuan ini, sementara 
sisanya sebesar 81 % diisi oleh laki-laki. Dari 19 Kabupaten/kota yang berhasil dilaksanakan 
hanya Aceh Jaya yang tingkat partisipasi perempuan mencapai 35% dari 101 partisipan yang 
hadir, dan Aceh Timur mencapai 23% dari 104 partisipan yang hadir. Sementara angka paling 
buruk dalam keseimbangan gender terjadi di Langsa, keterlibatan perempuan hanya 10 persen 
dari 103 peserta yang hadir. Umumnya panitia pelaksana di daerah telah mencoba mengundang 
perempuan mencapai 30 persen, tetapi mereka tidak mendapat konfirmasi yang jelas ketidak 
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hadiran sebagian peserta perempuan. Bahkan di beberapa daerah panitia mengundang lebih 
dari 100 orang dan lebih dari 30 persen perempuan untuk mengantisipasi kalau ada peserta 
yang tidak hadir.  

Hal lain yang juga sangat penting adalah partisipasi perempuan yang sangat rendah dalam sesi 
tanya jawab. Disamping mereka banyak mempersoalkan masalah yang domistik perempuan, 
jumlah perempuan yang mau berbicara hanya beberapa orang saja. Hal tersebut dapat berakibat 
terhadap kepentingan aspirasi dan kepentingan perempuan yang tidak terwakili dalam 
pembahasan draft.   

 

Tabel 9. Perbandingan Partisipan Berdasarkan Gender 

No  Kabupaten/Kota 
Jumlah 
Total 

Peserta 

Jumlah 
Peserta 

Perempuan 

Jumlah 
Peserta 

Laki-laki 

Presentase 
Peserta 

Perempuan 

Presentase 
Peserta 

Laki-laki 

1 Banda Aceh 108 20 88 19% 81% 

2 Aceh Besar 105 19 86 18% 82% 

3 Sabang 110 21 89 19% 81% 

4 Pidie 100 19 81 19% 81% 

5 Bireuen 102 18 84 18% 82% 

6 Lhokseumawe 100 14 86 14% 86% 

7 Aceh Utara 101 16 85 16% 84% 

8 Aceh Timur 104 24 80 23% 77% 

9 Langsa 103 10 93 10% 90% 

10 Aceh Tamiang 101 15 86 15% 85% 

11 Aceh Jaya 101 35 66 35% 65% 

12 Aceh Barat 102 20 82 20% 80% 

13 Nagan Raya 110 21 89 19% 81% 

14 Aceh Tenggara 97 16 81 16% 84% 

15 Aceh Barat Daya 98 16 82 16% 84% 

16 Aceh Selatan 100 20 80 20% 80% 

17 Singkil 100 20 80 20% 80% 

18 Semeulu 69 12 57 17% 83% 

19 Bener 0 0 0 0% 0% 

20 Aceh Tengah 0 0 0 0% 0% 

21 Gayo Lues 43 8 35 19% 81% 

  Jumlah 1.854 344 1.510 19% 81% 

Sumber: LBH Banda Aceh (diolah) 
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Gambar 9. Perbandingan Berdasarkan Gender 
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Tujuan 3 

 Mewujudkan pemahaman dan pengetahuan seluruh elemen masyarakat Aceh terhadap 
Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang baru.   
Selanjutnya tujuan dilaksanakannya Proyek Konsultasi Publik ini adalah meningkatkan 
kepahaman masyarakat tentang isi dan issue-issue penting yang diatur dalam Rancangan 
Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Saat proyek dilaksanakan hanya sebagian kecil 
masyarakat Aceh yang tahu atau ikut serta dalam beberapa kegiatan sosialisasi yang dilakukan 
oleh pemerintah daerah dan DPRD NAD. Begitu pula publikasi terhadap rancangan undang-
undang yang telah dirumuskan oleh pihak-pihak yang telah terlebih dahulu merumuskannya 
hampir tidak ada sehingga masyarakat pada level akar rumput tidak tahu apa saja yang diatur 
dalam rancangan-rancangan itu. Hingga awal Desember 2005 saat kegiatan ini akan 
dilaksanakan hanya pernah ada tiga agenda kegiatan sejenis yang dilakukan oleh pemerintah 
daerah dan/atau DPRD. Bahkan  dua dari kegiatan konsultasi publik itu dilakukan di Jakarta 
dan Medan sehingga dengan demikian akses masyarakat Aceh untuk mengetahui issue-issue 
yang dibahas di pertemuan-pertemuan itu menjadi terbatas karena acaranya sendiri 
dilaksanakan jauh dari tempat tinggal mereka. 

Konsultasi publik ini diselenggarakan agar dapat menjadi media bagi masyarakat untuk 
mengerti tentang undang-undang yang akan berlaku dan akan mengatur mereka. Dengan 
pengetahuan tersebut, para partispan akan mejadi orang yang penting di daerahnya, karena 
banyak masyarakat yang ingin mengetahui kondisi Aceh ke depan melalui ketentuan-ketentuan 
yang nantinya akan diberlakukan untuk Aceh. 

Indikator yang ditetapkan untuk mengukur capaian tujuan ini adalah (a). dimilikinya draft 
Undang-undang Pemerintahan Aceh versi masyarakat sipil oleh sekurang-kurangnya 2.100 
peserta, dan (b) hadirnya peserta dalam kegiatan konsultasi publik tersebut. Sedangkan secara 
kualitatif tingkat kepahaman partisipan terhadap materi undang-undang itu sendiri diukur dari 
tingkat partisipasi dalam diskusi pada masing-masing seminar/workshop.  

Indikator (a) ditetapkan karena didasarkan pada asumsi bahwa kurangnya pengetahuan 
masyarakat Aceh tentang  materi undang-undang ini adalah karena mereka memang tidak 
memiliki draft tertulisnya di tangan mereka. Sekali mereka memilikinya maka mereka akan 
memiliki akses pengetahuan pada materi dan masalah-masalah yang diatur di dalamnya. 
Sedangkan indikator (b) ditetapkan dengan asumsi bahwa kehadiran peserta dalam 
seminar/worksop akan mendatangkan manfaat bagi peserta dalam bentuk penjelasan dari tim 
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perancang tentang maksud dan tujuan pengaturan dalam pasal-pasal yang bagi mereka belum 
jelas. Demikian juga mereka akan mendapatkan pemikiran pembanding dari pembicara 
pembanding dan diperkaya lagi dengan diskusi-diskusi dan pertukaran pendapat di antara para 
peserta sendiri. Kedua pola ini diasumsikan akan m embuat pengetahuan calon peserta 
mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang materi dan isi rancangan undang-undang 
ini. 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas hanya 1.852 orang dari 2.100 orang yang direncanakan 
hadir di 19 seminar/workshop yang berhasil dilaksanakan, sementara dua seminar/workshop 
gagal dilaksanakan. Namun demikian panitia pelaksana tetap  mengirimkan 200 eksemplar 
salinan Rancangan Undang-undang Pemerintahan Aceh tersebut kepada masing-masing calon 
peserta walaupun mereka gagal hadir pada seminar/workshop tersebut disertai dengan 
penjelasan alasan kegiatan tidak jadi dilaksanakan dan pesan agar masing-masing peserta 
berinisiatif menelaah dan mendiskusikan rancangan undang-undang tersebut secara mandiri. 
Untuk memperluas output dan outcome diasumsikan setiap peserta mewakili kelompok yang 
berisi 10 orang, maka diasumsikan setidak-tidaknya 18.520 orang ikut mengetahui dan 
mendiskusikan materi-materi yang disusun di dalam RUU PA versi masyarakat sipil ini. 

 

Tujuan 4  

Termobilisasinya dukungan yang kuat dari masyarakat Aceh terhadap rancangan undang-
undang versi masyarakat sipil atau terhadap pokok-pokok pikiran yang ditawarkan oleh 
komponen masyarakat sipil dalam rancangan undang-undang ini. 
Indikator yang ditetapkan untuk mengukur capaian tujuan ini adalah (a) adanya kegiatan 
pengawalan bersama oleh CSO untuk menggolkan draf RUU tersebut dan (b) Adanya desakan 
oleh LBH Banda Aceh bersama CSO lainnya dan partisipan seminar/workshop yang 
mendukung Draf RUU PA. 

Indikator (a) untuk tujuan ini dapat dikatakan berhasil dipenuhi. Untuk tujuan pengawalan dan 
lobby RUU ini Tim Perumus RUU PA versi masyarakat sipil melakukan lobby intensif di 
DPRD NAD dan DPR RI di Jakarta. Setujunya GAM dan DPRD untuk menggabungkan draft 
mereka menjadi satu dengan draft yang disusun masyrakat sipil mengkonfirmasi pemenuhan 
indikator ini. Penggabungan ini mengakibakan terjadinya penggabungan legitimasi produk 
akhir yaitu draft final karena ia adalah hasil dari tiga kekuatan dominan di Aceh yang memiliki 
basis legitimasi kuat dalam lapangannya masing-masing.  

Sedangkan indikator (b) terpenuhi dengan maraknya aksi-aksi lapangan dan solidaritas yang 
dilakukan oleh para partisipan seminar/workshop beberapa waktu setelahnya. Sebagai contoh 
dapat diambil partisipan dari seminar/workshop di Lamno Aceh Jaya yang menggelar aksi doa 
bersama, pengumpulan tanda tangan dukungan dan berdelegasi ke pemerintah daerah dan 
DPRD setempat untuk menyampaikan rumusan pikiran hasil konsultasi publik mereka atau 
partisipan dari seminar/workshop di Sabang yang menggelar aksi dukungan pada RUU PA di 
Kilometer Nol Sabang hanya untuk menunjuk dua dari berbagai contoh mobilisasi dukungan 
yang dilakukan langsung oleh rakyat Aceh terhadap rancangan undang-undang ini yang bahkan 
terus berlangsung hingga hari ini. 

 

e.2.. Aktifitas Program 
Kegiatan konsultasi publik ini dilakukan dalam bentuk seminar setengah hari ditambah 
workshop setengah hari. Program ini secara sengaja dikelola dalam dua bagian seperti itu untuk 
mendapatkan manfaat yang maksimal dari kedua pendekatan. Seminar setengah hari akan 
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memberikan keuntungan dalam bentuk input dan opini berharga baik dari narasumber 
pembanding dan dari floor. Narasumber pembanding diambil dari pakar (expert) setempat. 
Penggunaan pakar dari kalangan setempat akan m emberi keuntungan karena selain 
memperkaya materi dengan pandangan-pandangan dan opini-opini akademisnya pakar tersebut 
juga diharapkan dapat memberikan observasinya tentang dinamika lokal seputar perumusan 
dan penetapan undang-undang ini dan prediksinya tentang implementasi undang-undang ini di 
daerah tersebut manakala ia telah disahkan kelak. Sedangkan opini dari floor akan 
menumbuhkan partisipasi, rasa kepemilikan terhadap undang-undang ini dan sekaligus 
memmberikan legitimasi yang kuat serta dukungan terhadap rancangan itu sendiri 

Selanjutnya workshop setengah hari setelah rehat siang digunakan untuk memberi peluang 
sebesar-besarnya bagi implementasi metode partisipatif dalam menjaring lebih banyak 
pendapat peserta baik berkenaan dengan mater yang telah dibahas maupun seputar rencana 
tindak lanjut untuk merumuskan input-input yang didapatkan dari seminar dan merencanakan 
tindak lanjut (follow up) dari workshop ini dengan sasaran memobilisasi dukungan dari rakyat 
Aceh terhadap RUU ini dalam berbagai bentuk. Metode-metode partisipatif yang digunakan 
selama ini terbukti cukup ampuh untuk mendorong seluruh peserta, baik laki-laki maupun 
perempuan, untuk berbicara dan mengungkapkan pendapatnya. 

Sebagaimana telah diuraikan di atas dari 21 kabupaten/kota yang semula disasar untuk menjadi 
tempat pelaksanaan kegiatan, dua di antaranya gagal terlaksana yaitu di Aceh Tengah dan 
Bener Meriah, dan di satu kabupaten yaitu Seumeulue jumlah peserta hanya setengah dari yang 
ditargetkan. Namun di 19 kabupaten/kota sisanya kegiatan terlaksana sukses. Sekalipun ada di 
antaranya yang tidak mencapai jumlah peserta 100 orang sebagaimana yang direncanakan 
semula, namun kekurangan jumlah peserta ini tertutupi dengan adanya seminar/workshop yang 
dihadiri oleh lebih dari 100 peserta. 

Dalam hal waktu pelaksanaan kegiatan ini mundur dari rencana semula. Semula konsultasi 
direncanakan pada tanggal 29 November 2005 sampai dengan 5 Desember 2005 namun 
terpaksa diundurkan hingga minggu kedua Desember 2005. Pengunduran ini terjadi karena 
realisasi dana dari Oxfam belum cair pada saat tanggal kegiatan semula tiba. Panitia lokal di 
Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa langsung melaksanakan pada tanggal 3 Desember 
walaupun LBH belum menerima dana dari Oxfam, sementara Panitia di daerah yang lain harus 
menjadwal ulang. Akibat dari penjadwalan ulang maka banyak nara sumbar yang telah 
dikonfirmasi harus dibatalkan dan  harus mencari nara sumber yang lain mempunyai waktu 
kosong pada jadwal yang baru. Pergeseran jadwal pelaksanaan seminar/workshop konsultasi 
publik di berbagai kota ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 10. Perbandingan Tanggal Dalam Rencana dengan Tanggal Aktual 

No Kabupaten/Kota Rencana Tanggal 
Pelaksanaan Semula 

Tanggal Pelaksanaan 
Aktual 

1 Aceh Besar 29 November 2005 7 Desember 2005 

2 Banda Aceh 1 Desember 2005 8 Desember 2005 

3 Sabang 3 Desember 2005 9 Desember 2005 

4 Pidie 29 November 2005 6 Desember 2005 

5 Birueun 1 Desember 2005 7 Desember 2005 

6 Aceh Utara 3 Desember 2005 8 Desember 2005 
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7 Lhokseumawe 5 Desember 2005 9 Desember 2005 

8 Aceh Timur 29 November 2005 3 Desember 2005 

9 Langsa 1 Desember 2005 5 Desember 2005 

10 Aceh Tamiang 3 Desember 2005 7 Desember 2005 

11 Bener Meriah 29 November 2005 
Dibatalkan atas 
permintaan Pemerintah 
Daerah setempat 

12 Aceh Tengah 1 Desember 2005 
Dibatalkan atas 
permintaan Pemerintah 
Daerah setempat 

13 Aceh Tenggara 29 November 2005 22 Desember 2005 

14 Gayo Lues 1 Desember 2005 24 Desember 2005 

15 Aceh Jaya 29 November 2005 10 Desember 2005 

16 Aceh Barat 1 Desember 2005 17 Desember 2005 

17 Siemeulue 3 Desember 2005 28 Desember 2005 

18 Nagan Raya 29 November 2005 15 Desember 2005 

19 Aceh Barat Daya 1 Desember 2005 18 Desember 2005 

20 Aceh Selatan 3 Desember 2005  

21 Aceh Singkil 5 Desember 2005 22 Desember 2005 

Sumber: LBH Banda Aceh (diolah) 

 

Akibat dari mundurnya jadwal tersebut hanya sebagian narasumber yang direncanakan akan 
mengisi workshop konsultasi publik di 21 kabupaten kota dan telah menkonfirmasi 
kesediaannya untuk memberikan materi menjadi tidak sepenuhnya bisa lagi memenuhi 
janjinya, sementara yang lain harus di ganti atau harus dijadwal ulang. Penggantian atau 
penjadwalan ulang ini sekali lagi berakibat harus berubah-ubahnya jadwal yang sudah 
ditetapkan sebelumnya sampai beberapa kali. Beberapa nara sumber yang direncanakan untuk 
mengisi konsultasi di Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan dan 
Aceh Singkil sakit atau harus berangkat ke Jakarta dalam tugas lobby yang berkaitan juga 
dengan RUU-PA juga.  

 

e.3. Keterlibatan Pihak-pihak dalam Pelaksanaan Program 

Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak yang saling terkait, kontribusi masing-masing 
pihak dalam keseluruhan kegiatan ini tidak dapat diabaikan dan tidak dapat dipisahkan dari 
keterkaitan ini. Pihak-pihak yang terlibat dalam proyek ini adalah: 

 

1. Tim Perumus RUU PA versi Masyarakat Sipil 

Tim ini adalah tim yang semula menyusun RUU PA versi masyarakat sipil. Terdiri dari 
aktivis HAM dan demokrasi, dengan dukungan sepenuhnya dari beberapa orang pakar 
hukum, sosiologi, politik dan ekonomi. Tim perumus ini kemudian melaksanakan 
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serangkaian workshop dan riset sejak Oktober 2005 untuk merumuskan masalah-masalah 
yang ingin diatur dalam  RUU dan berhasil menelurkan draft awal RUU versi masyarakat 
sipil. Draft RUU dan dokumen-dokumen lain sebagai hasil kerja tim perumus inilah yang 
dijadikan sebagai fondasi untuk serangkaian kegiatan yang mengikutinya termasuk lobby 
dan konsultasi publik ini.  

2. Tim Perumus Akhir RUU PA 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, setelah serangkaian lobby yang intensif Tim 
Perumus RUU versi DPRD NAD dan Tim Perumus RUU versi GAM sepakat untuk 
bergabung dengan Tim Perumus RUU PA versi Masyarakat Sipil di dalam suatu tim 
bersama yang kemudian dinamai Tim Perumus Akhir RUU PA. Hasil penggabungan dan 
kompromi ketiga draft inilah yang kemudian menghasilkan draft final dan belakangan 
dikirimkan ke Departemen Dalam Negeri dan DPR RI di Jakarta sebagai bahan masukan 
final dari rakyat Aceh. Draft hasil kerja TPA inilah yang dikonsultasikan di 19 kabupaten 
dan kota di seluruh Aceh dalam proyek konsultasi publik ini.  

3. Oxfam Banda Aceh 

Oxfam Banda Aceh telah menunjukkan sensitivitasnya untuk ikut serta dalam upaya 
penegakan demokrasi di Aceh dengan memberikan tanggapan lebih cepat terhadap 
proposal yang dikirimkan. Sesungguhnya proposal ini juga dikirim ke berbagai funding 
agency namun hingga hanya Oxfam yang memudahkan jalan bagi tersedianya dana yang 
cukup untuk terlaksananya kegiatan ini. Faktor waktu ini menjadi vital karena jika 
prosedur. 
 

4. LBH Banda Aceh 

LBH Banda Aceh bertanggung jawab mencarikan dana, mengkonsolidasi proses 
penyusunan draft, merancang kebijakan umum proses konsultasi, memastikan bahwa 
catatan diskusi dan ide-ide diakomodasi dalam draft kedua setelah proses konsultasi 
dilaksanakan, berkonsultasi terus menerus dengan Tim Perumus untuk mengakomodasi 
ide-ide dari konsultasi publik, bersama-sama Tim Perumus dan perwakilan peserta 
menyusun draft kedua (final) dan bertanggung jawab secara legal kepada pihak ketiga 
(termasuk kepada pemerintah) terhadap pelaksanaan acara. LBH Banda Aceh juga 
bertanggung jawab berhubungan dan berkoordinasi dengan lembaga pelaksana di 
lapangan, mengawasi seluruh proses agar tetap pada kesepakatan dan kriteria awal dan 
pada umumnya penanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan. 

5. Panitia Lokal 

Panitia lokal adalah pekerja-pekerja HAM di lembaga-lembaga/kelompok yang menjadi 
panitia lokal yang adalah juga rekan/jaringan kerja LBH di masing-masing daerah di 
Aceh. Kriteria pemilihan individu panitia pelaksana diserahkan kepada lembaga yang 
bersangkutan. Organisasi/lembaga pelaksana adalah lembaga yang berdomisili di wilayah 
pelaksanaan konsultasi publik dan/atau mempunyai program di wilayah tersebut. 
Mempunyai track record yang baik dan dapat mempengaruhi masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam acara tersebut, serta bersedia bekerja keras untuk memenuhi target 
jumlah dan pemerataan partisipan yang akan ikut dalam acara tersebut. Panitia bertugas 
membuat laporan keuangan, menentukan partisipan dan mengantarkan undangan, 
memperbanyak draft dan memastikan setiap partisipan sudah membaca draft dengan 
cermat dan teliti sebelum mengikuti acara konsultasi; menyiapkan tempat dan konsumsi 
untuk 100 orang; menyediakan notulensi untuk seluruh proses. 
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Bagi organisasi yang menjadi panitia lokal konsultasi publik ini dapat menjadi entry point 
untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Hubungan tersebut 
dapat dikembangkan menjadi sebuah kerjasama dalam menjalankan mandat organisasi, 
pelaksanaan program dan cita-cita masyarakat.  Konsultasi publik ini dapat juga menjadi 
peluang bagi lembaga tersebut untuk belajar keterampilan mengelola program advokasi 
kebijakan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh hampir semua organisasi lain yang 
terlibat dalam kepanitian konsultasi publik. Ini hal baru bagi NGO di Aceh, biasanya 
penyusunan dan perumusan sebuah produk undang-undang dilakukan sangat eklusif, 
jarang NGO dapat terlibat dalam hal itu. 

 

6. Partisipan 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas peserta ditentukan oleh LBH Banda Aceh bersama-
sama lembaga pelaksana (panitia lokal) dengan memperhatikan keterwakilan kelompok-
kelompok masyarakat dengan prioritas pada keterwakilan korban pelanggaran HAM, 
kelompok-kelompok perempuan, kelompok/lembaga pembela HAM, dan kalangan 
terdidik yang dipandang akan berpengaruh di komunitasnya (ulama, mahasiswa, 
akademisi, guru dan santri). 

Rakyat pada tingkat akar rumput, yang diwakili oleh peserta seminar/workshop 
konsultasi publik ini, berkali-kali dalam berbagai kesempatan menyampaikan 
penghargaan mereka pada inisiatif pelibatan masyarakat dalam penyusunan sebuah 
undang-undang. Tidak pernah sebelumnya penyusunan kebijakan/peraturan apapun  
melibatkan mereka, biasanya hanya menjadi urusan anggota DPR dan dilakukan secara 
tertutup. Karena itulah inisiatif konsultasi publik ini terasa begitu berbeda. Rakyat 
menjadi penting dan didengarkan pendapatnya secara sungguh-sungguh sehingga mereka 
merasa dipandang sebagai bagian dari negara. Akibat dari perubahan suasana inilah 
adalah kegairahan dan antusiasme peserta untuk sungguh-sungguh membahas pasal-demi 
pasal.  

Jelas konsultasi publik ini membuka ruang kesadaran baru bahwa rakyat ternyata 
memiliki kewenangan dan kompetensi untuk ikut mengatur negeri ini. RUU PA akan 
menjadi salah satu topik hangat di masyarakat Aceh sejak konsultasi publik ini 
digulirkan, perdebatan dan diskusi terus berlangsung hingga kini. Diharapkan insiatif 
memulai perumusan suatu kebijakan dengan sebuah konsultasi masyarakat yang lebih 
luas ini dapat menjadi awal dari perubahan kesadaran dan berlanjut menjadi tradisi di 
masa yang akan datang dalam pembuatan undang-undang. Kebiasaan ini akan membuat 
masyarakat menuntut pihak drafter dan legislative untuk melakukan konsultasi dan 
sosialisasi dalam setiap pembuatan undang-undang baru. 

 

e.4. Methodologi 
Metodologi yang digunakan adalah curah pendapat secara partisipatif baik dalam seminar 
setengah hari maupun di dalam workshop setengah hari lanjutannya. Pengelolaan dalam 
dua bagian seperti itu disengaja untuk mendapatkan manfaat yang maksimal. Seminar 
setengah hari akan memobilisasi opini akademik dari narasumber pembanding dan opini 
real life dari floor. Narasumber pembanding yang merupakan pakar (expert) setempat 
diharapkan dapat memperkaya materi dengan opini akademis dan observasinya tentang 
dinamika lokal seputar issue-issue yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan 
opini dari floor akan menumbuhkan partisipasi, rasa kepemilikan terhadap undang-
undang ini dan sekaligus memberikan legitimasi yang kuat serta dukungan terhadap 
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rancangan itu sendiri. Workshop setengah hari setelah seminar juga 
mengimplementasikan metode partisipatif untuk menjaring lebih banyak pendapat peserta 
baik berkenaan dengan materi undang-undang maupun seputar rencana tindak lanjut 
untuk memobilisasi dukungan dari rakyat Aceh terhadap RUU ini dalam berbagai bentuk. 
Keseluruhan proses ini direkam dan dicatat. 

 

Rencana untuk Periode Mendatang 
Pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh segenap pihak dalam perumusan RUU ini, 
demikian juga pengalaman dalam melaksanakan konsultasi publik serta sentimen yang telah 
terbangun di kalangan masyarakat di tingkat akar rumput tentang hak dan kompetensi rakyat 
untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan haruslah terus dijaga agar tidak padam. Di 
sisi lain jika undang-undang ini disahkan kelak maka ia akan membawa implikasi kebutuhan 
perumusan dan pengesahan qanun-qanun sebagai peraturan yang lebih rendah dan berfungsi 
sebagai peraturan pelaksanaan. Bertemunya kedua kepentingan ini adalah pada titik strategis 
untuk terus menerus melaksanakan kegiatan serupa dalam perumusan dan pengesahan qanun-
qanun peraturan pelaksana Undang-undang Pemerintahan Aceh kelak.  

 

Kendala yang Dihadapi 
Sekalipun kegiatan hampir 100 % terlaksana namun pelaksanaan kegiatan tersebut tidak 
terlepas dari kendala-kendala. Sebagian dari kendala yang dapat diungkapkan di sini antara 
lain:  

1. Bencana Alam Banjir 

Panitia pelaksana di Aceh Barat dan Nagan Raya terkendala dengan banjir dalam 
mengantar undangan sehingga keterwakilan wilayah untuk partisipan yang hadir tidak 
sepenuhnya terpenuhi. Selain itu, karena banjir terjadi sampai 4 hari maka banyak 
perserta tidak dapat hadir. Sebagai solusi Panitia mengambil alternatif paserta. (1). 
Jumlah undangan di tambah untuk mengantisipasi daerah yang tidak bisa hadir karena 
kondisi banjir belum menurun. (2) Mengundang masyarakat yang berasal dari daerah 
banjir yang sekarang sudah tinggal di daerah kota. 

2. Kepolisian. 

Pelaksanaan kegiatan di Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya dan Aceh Singkil 
mendapat kendala dari pihak kepolisian. Polisi melarang pelaksanaan seminar/workshop 
konsultasi publik tersebut dengan alasan tidak meminta izin pada pihak kepolisian, 
sementara menurut ketentuan hukum Indonesia untuk acara yang dilaksanakan dalam 
ruangan tertutup dan bukan di tempat umum tidak memerlukan izin dan pemberitahuan. 
AMM menjaga sepanjang acara tersebut, tetapi Polisi dan anggota DPRD meminta acara 
di hentikan ketika AMM tidak ada. Untuk acara di Nagan Raya acara di hentikan jam 
03.00 artinya 2 jam sebelum jadwal yang di rencanakan. Sementara di Aceh barat, Aceh 
Barat Daya dan Singkil, berdasarkan pengalaman di Nagan Raya, Panitia mendatangi 
kantor polisi satu hari sebelum acara untuk meminta izin, namun polisi tetap melarang 
sehingga panitia harus meminta tolong pada AMM.  

 

3. Pemerintah Daerah 

Seminar/workshop konsultasi publik di Aceh Tengah dan Bener Meriah gagal 
dilaksanakan karena dilarang oleh pemerintah daerah setempat. Walaupun AMM sudah 
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melakukan lobby tetapi acara tidak dapat melaksanakan. Panitia hanya menyerahkan draft 
UU pada calon peserta yanga akan di undang dalam konsultasi tersebut. 

 

4. GAM 

Di Aceh utara salah satu unsur yang di undang adalah pimpinan politik GAM diantaranya 
kepala daerah (Ulee Daerah) dan Kepala kecamatan (Ulee Sago). Namun Panglima 
Wilayah GAM setempat melarang anggotanya yang diundang untuk hadir dalam acara 
tersebut. Saat panitia mengkonfirmasi pada beberapa pimpinan politik GAM, mereka 
menyatakan tidak ada koordinasi, sementara di tingkat bawah berkembang isu bahwa 
pelaksanaan konsultasi publik RUU PA di Aceh Utara dianggap sebagai upaya pihak 
pemerintah dan undang-undang tersebut sebagai order SBY (Susilo Bambang 
Yudhoyono). 
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LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEDAN 
 
 
Dalam kurun waktu 27 (dua puluh tujuh) tahun dengan berpijak pada nilai-nilai standart hukum 
dan penghormatan Hak Asasi Manusia dengan orientasi terwujudnya negara hukum yang 
demokratis,  Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan berupaya   mendorong penegakan dan 
pembaharuan hukum melalui kegiatan-kegiatan yang menyuarakan masalah kerakyatan, 
mengontrol dan melakukan kritik terhadap penyelenggara Negara. 
 
Komitmen organisasi Lembaga Bantuan Hukum Medan untuk masuk dalam kancah 
perjuangan transisi menuju negara hukum yang demokratis dan berkeadilan bersama-sama 
rakyat melalui celah ruang politis sesungguhnya telah muncul sejak awal pendiriaannya. 
Bantuan hukum dipandang sebagai kegiatan strategis   dalam upaya merealisasikan  demokrasi 
dan hak asasi manusia, walau artikulasinya tampak tidak selalu konstan, konsep bantuan 
hukum lebih mengedepankan nilai-nilai ‘perubahan’ dalam menyikapi permasalahan serta 
penderitaan rakyat yang berkepanjangan. 
 
Dalam kondisi krisis kepercayaan ini tidak ada pilihan lain bagi Lembaga Bantuan Hukum 
Medan bersama-sama organisasi rakyat  dan jaringan kerja (elemen-elemen pro-perubahan) 
melibatkan diri mendorong terciptanya  kesadaran kolektif di tingkat para pengambil kebijakan 
dalam upaya penegakan hukum dan penghormatan nilai-nilai Hak Asasi Manusia. 
 
Terwujudnya tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan yang hakiki 
di tengah-tengah masyarakat merupakan cita-cita yang luhur  seluruh rakyat Indonesia. Prinsip 
keadilan ini ditandai dengan adanya penyelenggaraan negara yang mengimplementasikan 
kesejahteraan rakyat dengan menumbuh-kembangkan resistensi masyarakat untuk mampu 
berpartisipasi, mengontrol dan mengkritisi aturan/kebijakan publik. Dalam prosesnya koreksi 
terhadap struktur dan system paling tidak telah menghasilkan perubahan, yaitu : proses 
devolusi kekuasaan pusat ke daerah, sentralisasi ke desentralisasi, menguatnya wacana good 
governance, demokratisasi, hak asasi manusia dan pengelolaan sumber daya lainnya.  
 
Keterlibatan secara langsung masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pilkada untuk memilih 
anggota Legislative, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 
merupakan satu langkah maju yang memberi ruang  bagi rakyat dalam konstalasi politik dan 
demokrasi untuk turut menentukan bentuk perubahan yang telah lama dinanti-nantikan. 
Permasalahannya kemudian, ternyata ruang perubahan ini bukan serta merta merupakan hasil 
dari tuntutan masyarakat Indonesia yang tertindas, melainkan merupakan bagian dari alat 
moderasi kepentingan pemodal  untuk melemahkan resistensi rakyat dalam kehidupan 
berkeluarga dan bernegara. Harapan terhadap wakil rakyat sebagai pengawal reformasi dari 
hasil proses pemilihan secara langsung ternyata tidak konsisten terhadap nilai kepercayaan 
yang diberikan rakyat, ironisnya wakil rakyat sebagai ujung tombak masyarakat dalam 
menyuarakan ketidak-adilan terkesan malah menjadi lawan politik rakyat, seakan wakil rakyat 
kurang menyadari statusnya sebagai perpanjangan tangan rakyat yang memilih.  
 
 
VISI LBH      :  
 
Menentukan arah transisi politik dan transformasi politik hukum yang berkeadilan 
dengan berbasiskan kekuatan rakyat 
 



 58

MISI LBH  :   
 
Mendorong transformasi politik yang berlandaskan gerakan rakyat dan berkeadilan 
Gender. (transformasi politik ini ditujukan bagi pembukaan peluang untuk mengoreksi relasi-
relasi kekuasaan yang menindas seperti sekarang, dimana mayoritas masyarakat Indonesia 
yakni petani, buruh, nelayan dan masyarakat miskin kota menjadi subordinasi kelompok 
pengusaha. Pengusaha disisni bernaung dalam birokrasi, partai politik dan institusi negara 
lainnya). 

Mempromosikan dan memperjuangkan terjaminnya hak-hak ekonomi, sosial dan 
budaya. (terjaminnya hak-hak ini merupakan jawaban bagi gerak modal dan ancaman lembaga 
keuangan Internasional. Hanya dengan sumber-sumber ekonomi di tangan masyarakat akan 
tercipta kesejahteraan yang sebenarnya, jika tidak, maka masyarakat kita hanya menjadi 
konsumen dan penyedia tenaga kerja yang murah serta penerima sampah dan limbah proses 
produksi). 

Memperkuat penegakan dan perlindungan hak-hak sipil dan politik.(hal ini mutlak 
dilakukan untuk mendukung upaya mempromosikan dan memperjuangkan hak-hak di atas. 
Kebebasan-kebebasan dasar dalam konsepsi hak-hak sipil dan politik merupakan bekal awal 
terbukanya peluang masyarakat untuk memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya. 

Memperkuat kapasitas politik rakyat, melalui bantuan hukum struktural sebagai upaya 
membangun tatanan hukum, memperluas keadilan dan penghormatan hak asasi manusia 

 
POSISI DAN PERANAN LBH 
 
Beradasarkan uraian visi dan misi Lembaga Bantuan Hukum Medan di atas, maka peranan 
strategis Lembaga Bantuan Hukum Medan dapat dirumuskan menjadi 3 peran utama: 
 
Mempengaruhi kebijakan publik untuk menetukan terjaminnya hak-hak ekonomi, sosial, 
budaya dan hak-hak sipil politik. Prasyarat yang mutlak adalah meningkatkan kemampuan dan 
kepudulian kontrol sosial bagi kekukatan-kekuatan organisasi rakyat untuk mendorong 
lahirnya kebijakan publik yang berpihak kepada hak ekonomi, sosial, budaya dan hak sipil 
politik di tingkat Nasioanal maupin di tingkat Intenasional. 
Memainkan peranan bersama-sama masyarakat (organisasi rakyat) dalam menentukan arah 
trnsisi politik dengan mendasarakan pada prinsip-prinsip demokarasi, hak asasi manusia, 
hukum dan keadilan gender. 
Mempasilitasi tumbuh dan berkembangnya gerakan rakyat khususnya ditingkat komunitas 
pedesaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan posisi tawar rakyat dalam sistim 
hukum dan politik makro guna menghadapi lahirnya berbagai produk perundang-undangan dan 
ataupun Peraturan yang menyangkut desa. 
 
Tiga peranan strategis utama tersebut kemudian dapat diterjemahkan dan dapat 
diimplementasikan dalam program kegiatan secara sinergis di dalam devisi-devisi. 
 
ISU STRATEGIS  (EKSTERNAL) 
 
Bagaimana organisasi rakyat mampu meningkatkan resistensi, tekanan/kontrol terhadap negara 
serta menguatkan peranannya dalam menentukan arah dan transisi politik, menjamin 
pelaksanaan hak asasi manusia (hak-hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya) 
dan mewujudkan nilai-nilai supremasi hukum 
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Bagaimana kasus kasus yang berhadapan dengan aparatur penegak hukum (Polisi, Jaksa dan 
Hakim) terakomodir dan melahirkan satu nilai-nilai kebenaran & keadilan yang mengacu 
kepada standart supremasi hukum. 
 
 
ISSU STRATEGIS (INTERNAL) 
 
Penguatan kapasitas organisasi (SDM) dan bagaimana organisasi Lembaga Bantuan Hukum 
Medan memerankan dirinya secara efektif dalam mendorong proses transpormasi politik yang 
berbasis pada peran rakyat.  
 
 
TUJUAN STRATEGIS  
 
Memperkuat kapasitas politik rakyat, melalui bantuan hukum struktural sebagai upaya 
membangun tatanan hukum, memperluas keadilan dan penghormatan hak asasi manusia 
Meningkatkan tekanan organisasi rakyat terhadap negara serta menguatkan organisasi rakyat 
dalam menentukan arah transisi politik yang berbasis gender dan menjamin pelaksanaan HAM 
(sipol dan ecosoc) 
Semakin menguatnya peran LBH dalam mendorong peran transpormasi hukum, politik yang 
berbasis pada peran rakyat  
 
 
INDIKATOR / OUT PUT 
 
♦ Jumlah organisasi rakyat yang memiliki sumber daya organisasi (managemen & 

keterampilan pengurus maupun anggotanya) yang memadai meningkat  
♦ Meningkatnya kampanye, pendidikan, pelatihan bagi organisasi rakyat dalam menuntut 

penghormatan hak asasi manusia. 
♦ Terfasilitasinya penguatan dan peran organisasi rakyat (buruh, petani, nelayan dan 

masyarakat miskin kota) dalam mempengaruhi kebijakan publik 
♦ Terbentuk dan berkembangnya jaringan organisasi rakyat untuk menjamin pelaksanaan hak 

ekonomi, sosial budaya dan syarat penghormatan hak sipil politik 
♦ Meminimalisir konflik-konflik horizontal 
♦ Meningkatnya kapasitas sumber daya organisasi dan sekretariat LBH 
 
 
KEGIATAN 
Lembaga Bantuan Hukum Medan memiliki/menyikapi  4 (empat) kasus/issu strategis yaitu : 
 
♦ Permasalahan korban pencemaran Lingkungan  
♦ Kasus – Kasus tanah bagi Petani 
♦ Masalah Perburuhan diberbagai sektor  
♦ Hak Sipil Politik (kekerasan)  
 
Ke-empat issu strategis ini disikapi oleh 3 koordinator divisi yaitu :  

1. Koordinator bidang Litigasi 
2. Koordinator bidang Non Litigasi dan 
3. Koordinator Fund Raising 
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Secara kelembagaan deskripsi kegiatan dikelompokkan kedalam dua kelompok, yaitu 
kelompok kegiatan dibawah program aksi/kampanye dan advokasi (aktion program/litigasi), 
kelompok kegiatan dibagian program internal (internal program), kelompok kegiatan yang 
bersifat membangun relasi dalam bentuk jaringan kerja dan dampingan masyarakat (non 
litigasi program) dan kelompok kegiatan berikutnya adalah bersifat signifikan yang 
berhubungan dengan donatur untuk membantu pendanaan terhadap operasional organisasi 
maupun program oraganisasi (fund raising program) keseluruhan program ini  dimaksukkan 
sebagai respon LBH terhadap persoalan sosial, politik, hukum dan ekonomi yang berkembang. 
Bentuk-bentuk kegiatannya antara lain “advokasi, delegasi, pendidikan, pelatihan, seminar, 
dialog publik, dialog antar komunitas, siaran pers dan lain sebagainya. Internal program 
merupakan bagian dari alat pendukung aktifitas kegiatan eksternal (aktion program) serta 
ditambah dengan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) personil LBH. 
 
Didalam action program ada beberapa agenda yang bersifat menindaklanjuti dari program-
program yang telah dilalukan sebelumnya, misalnya proses penguatan, pelatihan dan 
pemberdayaan ditingkat komunitas rakyat pedesaan dan  dampingan masyarakat yang 
bermasalah. Proses pembentukan organisasi ditingkat rakyat (petani, nelayan, buruh dan 
masyarakat miskin kota) merupakan bagian dari proses yang berkesinambungan dan proses 
penguatan organisasi rakyat ini termasuk tujuan strategis lembaga. 
Prinsip utama yang harus dipahami bahwa keseluruhan action program 2004-2005 ini 
merupakan satu rangkaian kegiatan yang memiliki keterkaitan erat dan sinergi antara satu 
dengan lainnya. Dalam implementasinya mungkin saja terjadi penyesuaian sebagai respon atas 
perkembangan dinamika sosial politik yang signifikan.  
ACTION PROGRAM 
 
♦ Pengorganisasian, penguatan (pendidikan komunitas dan antar komunitas rakyat) 
♦ Pendampingan (advokasi) kasus-kasus aktual (kekerasan dan pelanggaran HAM) 
♦ Pendidikan Hukum, Politik untuk organisasi rakyat 
♦ Lokakarya 
♦ Pendidikan dan pelatihan 
♦ Training Of Trainers (TOT) 
♦ Pertemuan antar NGO yang konsen dalam upaya penegakan Hak Asasi Manusia 
♦ Dialog interaktif 
♦ Pertemuan antar NGO, Mahasiswa, Masyarakat, Aparat Penegak Hukum dll  
♦ Pendidikan Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia 
 
    
INTERNAL PROGRAM 
 
Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengembangan SDM bagi staf dan karyawan 
merupakan langkah strategis untuk mengimbangi perkembangan kerja-kerja program 
operasional ditingkat eksternal : 
♦ Mengikuti kegiatan, seminar, pendidikan dan Pelatihan ditingkat lokal dan Nasional 
♦ Coaching dibidang  fundrishing 
♦ Coaching dibidang manajemen keuangan 
♦ Coaching dibidang Informasi dan Dokumentasi (Indok) 
♦ Subsidi Kesejahteraan personil LBH 
♦ Subsidi kesejahteraan Staf ditingkat Internal LBH Medan dimaksud adalah kontribusi bagi 

para staf dan karyawan yang mengabdi di LBH Medan 
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Apabila dikaji lebih mendasar bahwa Lembaga Bantuan Hukum Medan mempunyai banyak 
program (agenda), akan tetapi untuk lebih spesifik dan terfokus dari sekian banyak kegiatan 
LBH Medan, kami mengimpentarisir  program kegiatan satu tahun  (2004 s/d 2005) adalah : 
 

Program Eksternal : 

♦ Advokasi kasus (litigasi & non litigasi) 
♦ Jaringan kerja 
♦ Penggalangan dana dengan mengajukan proposal 
♦ Pendidikan dan pelatihan Training for Trainers 
♦ Informasi, dokumentasi, penerbitan dan publikasi 
 
Program Internal : 

♦ Pengembangan kapasitas organisasi 
♦ Pengembangan SDM internal organisasi 
♦ Supporting Staf dan Karyawan 
 
Berikut adalah catatan akhir tahun Lembaga Bantuan Hukum Medan, yaitu : 
 
1.  Penegakan Hukum, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dan 
penyusunan produk hukum dan kebijakan publik telah menimbulkan masalah, yaitu  : 1. 
Peraturan perundangan yang  ada, tidak dapat diimplementasikan dengan baik, karena tidak 
mencerminkan kebutuhan pengaturan yang sesungguhnya diperlukan oleh masyarakat., 2. 
Sering ditemukan pertentangan atau konflik dalam substansi pengaturan antara peraturan 
perundang-undangan satu sama lain. Dalam kaitan dengan itu inisiator diwajibkan untuk 
terlebih dahulu memperkenalkan konsep pemikiran rancangan peraturan perundangan kepada 
masyarakat, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan produk hukum. 
 
Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, karena dalam penyelesaian 
perkara sangat kuat dugaan mudah dipengaruhi oleh praktek KKN atau konspirasi dalam 
proses pengambilan keputusan pengadilan. Untuk memulihkan kepercayaan masyakat dan 
kewibawaan peradilan perlu dioptimalkan sistim pengawasan dan penilaian terhadap perbuatan 
dan putusan  lembaga peradilan.  
 
2. Ketenagakerjaan, selain memiliki masalah sendiri dalam pengaturan dan 
implementasiaannya, ternyata sektor ketenagakerjaan menjadi objek yang paling rentan atas 
pemberlakuan dan perubahan kebijakan di sektor lain. Masih dirasakan rendahnya tingkat 
responsifitas pemerintah terhadap tantangan utama di sector ketenagakerjaan, yaitu 1. 
Melambatnya perkenomian  dan ketidakpastian prospek ekonomi ke depan. 2. Proses 
demokratisasi yang menuntut perubahan hubungan pemerintah, pengusaha, dan pekerja,  
ternyata telah mengakibatkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja secara besar-besaran 
terhadap buruh.  
 
Isu penting lainnya adalah pengaturan upah minimum. Penetapan Upah Minimum yang telah 
didesentralisasikan kepada Propinsi/Kabupaten dan Kota yang  bertujuan sebagai perlindungan 
dan jaring pengaman social bagi kelompok berpenghasilan terendah, ternyata telah tidak dapat 
mengikuti perkembangan ekonomi. Padahal berkaitan dengan itu pemerintah daerah perlu 
memahami bahwa tujuan dari penetapan upah minimum, sebagaimana diterapkan dunia 
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Internasional, adalah untuk menetapkan batas terbawah penghasilan pekerja dengan upah 
terendah di sector modern. 
 
3. Pertanahan, selain ketimpangan pendistribusian tanah antara pengusaha perkebunan dengan\ 
petani tradisional, dan pengambil-alihan lahan oleh  pengusaha perkebunan (BUMN dan 
swasta) terhadap areal pertanian/perkebunan rakyat, Panitia penyelesaian tanah yang dibentuk 
pemerintah tidak memiliki keberanian dan kemampuan untuk merekomendasikan pola 
penyelesaian masalah yang mengedepankan kepentingan petani. Kondisi ini dapat dinilai 
sebagai fenomena pemiskinan rakyat berkelanjutan. Karakter legislasi dinilai lebih sebagai 
cerminan kehendak pemegang kekuasaan politik (yang cenderung didominasi pengusaha) dan 
cenderung menutup diri terhadap aspirasi, tuntutan, dan peranserta masyarakat. Berkaitan 
dengan itu, perlu ada kepastian hukum terhadap substansi perundangan yang memberikan 
kesempatan dan peluang yang sama untuk mendapatkan akses di bidang pertanahan. 
 
4. Kelautan dan Lingkungan hidup, lemahnya pengawasan dan pengimplementasian peraturan 
pengunaan  alat tangkap dan pengaturan zona tangkap, terjadiya pengrusakan ekosistim 
kelautan, dan  rendahnya alokasi pembangunan di daerah pesisir pantai telah mengakibatkan 
kemiskinan bagi nelayan tradisional yang merupakan mayoritas penduduk pesisir pantai. 
Pencemaran aliran sungai oleh limbah pabrik (perusahaan), illegal logging yang 
mengakibatkan penggundulan hutan menjadi ancaman serius atas kelangsungan hidup 
masyarakat. 
 
5. Prilaku kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian (Polri) khususnya jajaran 
Kepolisian Daerah Sumatera Utara terhadap masyarakat sipil masih menonjol, hal ini semakin 
merendahkan kepercayaan dan kewibawaan kepolisian dan dapat dinilai kontra produktif 
dengan keinginan penegakan supremasi hukum yang terus diupayakan. Reward and 
Punishment terhadap jajaran kepolisian menjadi salah satu pilihan untuk mendorong kepolisian 
lebih profesional dalam menjalan fungsi dan tugasnya. 
 
Beberapa fenomena di atas menunjukan besarnya harapan masyarakat untuk dapat menikmati  
perubahan dibenturkan pada kondisi-kondisi yang memaksa rakyat menerima  kekecewaan. 
Sehingga benar adanya sebuah satire “kalau di jaman orde baru masyarakat dibungkam 
mengkritik, sekarang masyarakat lelah mengkritik”.   
 
 
Rekomendasi : 
 
Tetap selalu ada harapan masyarakat akan lahirnya perubahan karakteristik pemerintahan 
(legislatif dan eksekutif) untuk lebih memprioritaskan pembangunan yang mengedepankan 
kepentingan rakyat lemah, yang diupayakan melalui : 
 
Peningkatkan peranserta masyarakat dalam proses penyusunan dan perumusan 
keputusan/kebijakan publik, dengan meninggalkan pola pengambilan keputusan/kebijakan 
yang dilahirkan tidak bersifaf reaktif;  
 
Terbukanya  ruang bagi publik untuk dapat  mengkritisi substansi hukum. Hal ini tidak dapat 
ditawar-tawar lagi, kalau kita dalam waktu dekat hendak menyaksikan bangsa Indonesia 
menjadi bangsa yang diperhitungkan dan setara  dengan kemajuan yang dicapai bangsa-bangsa 
lainnya, terutama kemapanan ekonomi dan penegakan hukum. 
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Memposisikan secara maksimal aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan engadilan) 
sebagai institusi yang mendapatkan legitimasi/kepercayaan dari masyarakat sebagai ujung 
tombak proses penegakan supremasi hukum serta konsisten dalam mengambil tindakan 
terhadap prilaku personal yang menyimpang dan menyalahgunakan kewenangan.  
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LEMBAGA BANTUAN HUKUM  PEKAN  BARU 
 
 
A. KASUS PELANGARAN HAM  
 
I.  Kasus di Perkebunan PT. AEK NATIO GROUP (PT. ANG) 
 
PT. AEK NATIO GROUP (PT. ANG) adalah satu perusahaan yang bergerak dibidang 
perkebunan kelapa sawit. Perusahaan ini berlokasi di desa Libo Jaya Km 18, Kelurahan Sam 
Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Sri Indrapura atau 105 Km dari Pekanbaru arah ke 
Utara dengan jarak tempuh 2 (dua) jam ke lokasi dari ibukota propinsi Riau tersebut. Letak 
lahan perkebunan PT. ANG persis berbatasan dengan kabupaten Rokan Hulu (Pasir 
Pangarayan). Perihal perbatasan kedua kabupaten ini, saat ini, terjadi polemik sengketa tapal 
batas yang cukup meresahkan. Patok tapal batas sebagaimana Perda yang mengaturnya 
menyatakan Km 42 sebagai batas kedua kabupaten. Namun, belakangan patok tapal batas itu 
dipindahkan dari Km 42 ke Km 18 oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Bahkan 
diindikasi dilakukan oleh kepala desa setempat. Menurut Asisten II Bupati Siak, sengketa tapal 
batas tersebut telah ditanggani oleh Pemerintahan Propinsi Riau. 

PT. ANG dimiliki oleh pengusaha asal Medan bernama Ir. Suga Situmorang. Kantor 
perwakilannya di Pekanbaru terletak di Jl. Mulyorejo No.33.  Perusahaan ini beroperasi di desa 
Libo Jaya, Kelurahan Sam Sam sejak tahun 1996. 
 
Menurut informasi yang diterima, PT. ANG memegang ijin perkebunan sawit seluas 4.000 
(empat ribu) Hektar. Namun, beberapa LSM menyatakan PT. ANG telah mengolah lahan 
sampai 8.000 (delapan ribu) Ha menerabas lahan warga yang tergabung dalam kelompok tani 
setempat (over lapping). Salah satunya LSM Perjuangan Kandis pimpinan James Tampubolon 
yang tegas-tegas menyatakan PT. ANG telah merampas lahan warga setempat. 
Berdasarkan laporan sebanyak 212 (dua ratus dua belas) orang buruh yang bekerja di PT. ANG 
dan diwakili oleh 14 (empat belas) orang yang memberikan Kuasa Khusus ke LBH Kandis 
yang kemudian beraliansi dengan LBH Pekanbaru, diperoleh informasi bahwa di lokasi PT. 
ANG terdapat  hampir 500 (lima ratus) buruh/karyawan. Rata-rata 1 (satu) divisi terdapat 80 
(delapan puluh) orang. Karena ada 7 (tujuh) divisi, jadi sekitar 560 (lima ratus enam puluh 
orang) buruh/karyawan. 
 
Pelanggaran HAM yang terjadi. 
 
♦ Tidak ada sarana pendidikan. 

Di areal PT. ANG tidak ada sarana pendidikan, baik TK, SD maupun SMP. Sehingga tidak 
ada anak-anak buruh di sana yang mengikuti kegiatan belajar mengajar. Hal ini akan 
berdampak sangat fatal mengingat akibat dari tidak adanya pendidikan akan melahirkan 
generasi buta huruf. 

 
♦ Tidak ada sarana ibadah. 
 
♦ Tidak ada pelaksanaan cuti yang menjadi hak buruh. 
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Sebagi informasi tambahan, selain pelanggaran HAM, ada pelanggaran hak-hak normative 
yang terjadi seperti : 
 
♦ System pengupahan yang belum memberikan rasa keadilan dengan belum sesuai besaran 

UMP/UMR. Hak-hak buruh sebagaimana diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 dan 
Kepmenaker No. 150/Men/2000 yaitu hak cuti, hak upah lembur, hak penghargaan masa 
kerja dan hak ganti kerugian. 

 
♦ Belum adanya Serikat Pekerja. 
 
♦ Belum adanya Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 
 
♦ Tidak dibayarkannya Tunjangan Hari Besar Keagamaan (THR) termasuk THR th.2005 
 
♦ Penetapan status buruh yang tak jelas dengan adanya istilah buruh harian lepas (BHL). 
 
♦ Tidak adanya jaminan social asuransi tenaga kerja. 
 
 
II. Kasus Warga Suku Sakai dan Trans HTI desa Rantau Bertuah. 
 
Desa Rantau Bertuah terletak di Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Sri Indrapura atau 51 Km 
dari Pekanbaru (ibukota propinsi Riau). Di sini saat ini terdapat warga Sakai dan warga 
pendatang yang sehari-hari mengelola lahan sawit mereka. Desa Rantau Bertuah berbatasan 
langsung dengan Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. 
 
Kasus ini bermula dari tahun 1992 dimana M. Yunus (almarhum) dan keluarga datang dari 
Minas Barat ke Desa Rantau Bertuah. Mereka merambah hutan untuk dijadikan tempat tinggal 
dan lahan pertanian. Jejaknya diikuti oleh warga Sakai lainnya hingga tahun 1994 
berkumpullah sekitar 150 (seratus lima puluh) orang warga Sakai di desa Rantau Bertuah. PT. 
Sindo Tim yang memiliki areal Hutan Tanaman Industri (HTI) di sana membantu dengan 
mendirikan pondok.  
 
Kepala Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar waktu itu Rahman 
mengeluarkan surat keterangan menyetujui pembukaan lahan dengan nomor surat 
25/SK/KG/III/1996 tertanggal 25 Maret 1996 dengan tembusan Camat Tapung karena lahan 
yang digarap berada di wilayah Kabupaten Kampar. Dalam point surat itu disebutkan tiap 
warga dibagikan lahan seluas 2 (dua) hektar.  
Status lahan tersebut kemudian diperkuat dengan turunnya surat dari Plt Bupati Kampar waktu 
itu Azaly Djohan, S.H. Surat bernomor 520/EK/VI/96/2250 tertanggal 3 Juni 1996 itu pada 
prinsipnya mendukung dan menyetujui permohonan kelompok tani atas lahan 2.500 (dua ribu 
lima ratus) Ha untuk 25 kelompok tani. Khusus untuk warga Rantau Bertuah yang umumnya 
terdiri dari warga suku Sakai memperoleh lahan seluas 300 (tiga ratus) Ha untuk 150 (seratus 
lima puluh) Kepala Keluarga. 
 
Kasus ini merebak setelah salah seorang ketua kelompok tani warga Sakai yang bernama 
Makmal menjual lahan tersebut ke beberapa orang pengusaha keturunan dan pengusaha dari 
Medan yang kemudian menanami kelapa sawit di lahan tersebut. Ia menjual lahan tersebut 
dengan mengatas namakan warga Sakai Rantau Bertuah. Sementara menurut warga Sakai 
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tersebut, mereka waktu itu dijanjikan akan diberikan lahan mereka apabila kelapa sawit telah 
berbuah. 
 
Namun seiring berjalan waktu, ketika kelapa sawit telah berproduksi, mereka tersingkir dari 
lahannya. Dan perkebunan tersebut saat ini dikuasai oleh para pengusaha Keturunan dan 
pengusaha dari Medan.  Mereka diantaranya Ationg, Edi Kurniawan, Bunsiong, Damanik, 
Viktor Manurung, dll.  
 
Pelanggaran HAM yang terjadi : 

 
Hak atas lahan Warga Sakai dan Trans HTI Rantau Bertuah yang kini dikuasai para pengusaha 
yang mengatas namakan koperasi dan kelompok tani. Warga Sakai tersebut saat ini masih terus 
menuntut hak atas lahan mereka.  
 
Hilangnya nyawa salah seorang Warga Sakai yang hingga saat ini tidak diketemukan baik 
jasadnya maupun pelakunya. Kejadian hilangnya warga Sakai tersebut telah dilaporkan ke 
Polsek Minas, Kabupaten Siak. 
 
III. Kasus Penembakan masyarakat sipil oleh polisi  
 
Kasus ini terjadi pada pertengahan tahun 2005, dimana seorang masyarakat sipil di tembak 
hingga tewas ditempat oleh salah seorang anggota kepolisi Pekanbaru. Disebabkan hanya 
masalah utang pituang yang jumlahnya hanya dua ratus ribu rupiah yang tidak terbayar oleh 
korban. Melihat kondisi ini, LBH Pekanbaru menyurati POLTABES yang mana kemudian 
terhadap oknum tersebut dilakukan penyidikan dan sekarang telah dipecat sebagai anggota 
kepolisian 
  
IV. Kasus Buruh PT Musim Mas  
  
Pada awalnya LBH pekanbaru mendampingi kasus ini, hanya menyangkut masalah ketenaga 
kerjaan yaitu tidak dipenuhinya hak-hak normatif para buruh perkebunan yang berkeja di PT 
Musim Masa oleh pihak perusahaan sesuai ketentuan yang ada. Dalam perjalanan 
mendampingi kasus buruh ini kita menemukan banyak sekali terjadinya pelanggaran Ham yang 
dilakukan oleh pihak perusahaan diantaranya : 
 
adanya pemaksaan bagi buruh perempuan untuk masuk kerja di saat sakit haid. 
Adanya tindakan yang tidak manusiawi terhadap buruh perempuan yang ingin cuti haid untuk 
membuktikan merak haid atau tidak dengan cara dimasukan kapas keselangkangnya oleh 
seorang perawat klinik perusahaan. 
Adanya terjadi pelecehan sek sual yang dilakukan oleh mandor perusahan terhadap buruh 
perempuan  
Adanya penculikan terhadap istri buruh yang melakukan mogok  
Pengusiran anak-anak para buruh dari sekolah, sehingga mereka tidak bisa lagi sekolah. 
Adanya intiminasi dari pihak pengusaha ( PT MM) yang dilindungi oleh polisi dan brimog    
 
V.  Kasus Nelayan Kec. Bantan Kab. Bengkalis   
  
Kasus ini berawal dari adanya perebutan wilayah tangkap antara nelayan tradisional dengan 
nelayan jaring kurau. Dimana nelaya tradisional tidak lagi mendaptkan ikan sejak 
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beroperasinya nelayan jarng kurai di perairannya. Yang menyebabkan menurunnya 
penghasilan dan berdampak pada perekonomian mereka.  
 
Dalam kasus ini LBH Pekanbaru melihat adanya terjadi pelanggaran Ham baik itu yang 
dilakukan oleh pengusaha ( nelayan jaring kurau) maupun oleh penguasa di Riau ini 
diantaranya :  
1. Terjadinya beberapa kali penangkapan dan penahaan oleh pihak kepolisian  tanpa   
    adanya prosedur yang jelas  
 
3. Terjadinya pemukulan dan intiminasi oleh pihak pengusaha yang di dukung oleh       
    kepolisian terhadap masyarakat sehingga masyarakat panik dan ketakutan. 
    
 
VI. Kasus Perampasan lahan Masyarakat oleh Polda Riau  
 
Kasus ini juga termasuk kasu yang didampingi oleh LBH Pekanbaru, dimana Polda Riau 
merampas  lahan masyarakat Tapung Kab. Bangkinang seluas ± 144 ha. Dalam proses 
perjuangan ini telah terjadinya pelangaran Ham yang dilakukan oleh pihak Polda diantaranya :   
Adanya penangkapan dan penahan oleh Polda terhadap tokoh adat tanpa propsedur yang jelas. 
Adanya intimidasi oleh pihak Polda sehinga membuat masyarakat ketakutan  
    
Konflik Sumber Daya Alam ( Pertanahan)  
 
Propinsi Riau termasuk memiliki tingkat konflik  sumber daya alam yang tinggi. Dari hasil 
pengamatan LBH Pekanbaru dan  dari kasus yang masuk ke LBH umumnya menyangkut 
penyerobotan lahan yang dilakukan oleh pihak penguasa dan pegusahan. Diantara kasus 
tersebut adalah :  
Kasus penyerobotan lahan masyarakat Tapung  Kabupaten Bangkinang yang dilakukan oleh 
Polda Riau. Lahan yang jumlahnya ± 144 ha akan dibangun sekolah kepolisian dan perumahan 
pegawai polda. Kasus ini sampai sekarang maih ditangani LBH Pekanbaru.     
Penyerobotan lahan oleh Perusahaan Kelapa sawit PT. PSA di Tambusai Timur yang 
menyebabkan dua orang masyarakat sipil meninggal karena berjuang untuk mendapatkan 
haknya. Penyerobotan lahan masyarakat oleh Pemda Kabupaten Siak Hulu untuk pembagunan 
perumahan pegawai negeri sipil.  
 
Pada umumnya kasus-kasus di Propnsi Riau banyak tidak mendapat perhatian dari Pemda dan 
aparat, malah terkesan adanya kecendurngan Pemerintah Daerah Riau berpihak kepada  
pengusahan.  
 
Kecenderungan atas Konflik   
Kalau kita cermati kondisi Pekanbaru dan Riau umumnya dengan tingkat lajunya 
perekonomian dari segi investasi, maka propins ini akan mengalami kembali konflik-konflik 
sumber daya alam ( Pertanahan) yang jumlahnya mungkin lebih banyak lagi, dan ini akan 
berbanding sejajar dengan pelangaran HAM.  
Konflik  sumber daya alam ( pertanahan)  yang terjadi selama ini lebih banyak disebabkan oleh 
sistim kekuasaan yang oteriter, dengan merampas hak masyarakat yang “dibeking” oleh aparat 
dan pengusaha  
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LEMBAGA BANTUAN HUKUM  PADANG 
 

 
Tahun 2005 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) kantor Lembaga Bantuan 
Hukum (LBH) Padang telah selesai melakukan kegiatan atau program. Sebagai organisasi yang 
bekerja pada lembaga non profit yang lebih berfokus pada pembelaan dan penegakan hukum 
serta Hak Asasi Manusia (HAM) sudah seharusnya lembaga besar ini membuat laporan dan 
mepertanggungjawaban atas kinerjanya setiap tahunnya. Parameter penggukuran kinerja 
lembaga dapat dilihat pada; pertama, sejauh mana target program menuju pada pencapaian visi 
dan misi dan kedua, sejauh mana masyarakat yang diberikan bantuan mendapatkan manfaat 
dari kerja-kerja LBH Padang.     
 
Semenjak krisis finansial yang menimpa YLBHI sebagai salah satu pendukung dana LBH-
LBH kantor sangat berdampak pada kegiatan-kegiatan atau program-program yang selama ini 
telah menjadi kegiatan rutin LBH-LBH kantor. Namun lambat laun  krisis ini mulai sirna oleh 
semangat untuk menegakan visi dan misi YLBHI/LBH kantor yang selama ini jadi perjuangan 
bersama. Tahun 2005 berbagai kegiatan kantor mulai intens kembali dengan bantuan dana dari 
Yayasan TIFA dan YLBHI. 
 
LBH Padang sendiri tahun 2005 mendapatkan 3 program oleh Yayasan TIFA untuk 8 
(delapan) bulan kedepan. Dan kegiatan tersebut setidak-tidaknya telah membantu LBH Padang 
untuk mebangun kembali basis-basis masyarakat yang selama ini mulai tertinggal. Berikut 
kegiatan-kegiatan LBH Padang : 
  
I. Kegiatan Konvensional kantor  
 
I.1.  Kegiatan Internal Kantor. 
 
Aktifitas internal merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan atas kegiatan-kegiatan 
operasional. Oleh karena kegiatan internal merupakan supportime sistem bagi kegiatan 
opersional. Kegiatan berupa perbaikan dan perawatan peralatan kantor seperti komputer 
masing-masing divisi, memasang peralatan sistem LAN (sambungan data komputer per divisi), 
perbaikan kendaraan operasional dan perawatan kantor. 
 
Selain itu untuk penambahan dan peningkatan PBH LBH Padang telah dilakukan : 
 
A. Penguatan Kapasitas Pekerja Bantuan Hukum (PBH) 
 
Latihan Bantuan Hukum. 
Oleh karena jumlah PBH yang tinggal saat sekarang ini tidak sebanding dengan aktifitas 
kantor, maka  pada Januari 2005 telah dilakukan perekrutan PBH baru dalam bentuk 
Latbakum. Dari 40 orang yang mendaftar telah terpilih 6 orang yang mangang di LBH Padang. 
Seiring dengan waktu dan seleksi alam PBH magang cuma tinggal 3 orang.   
 
Pelatihan  
Untuk meningkatan kaspasitas LBH Padang sering mengirim PBH nya untuk mengikuti 
pelatihan yang dilakukan oleh jaringan. Seperti; pelatihan CO yang diadakan oleh Konsorsium 
Pengembangan Masyarakat Madani (KPMM). Sebagai anggota KPMM LBH Padang telah 
mengirim 2 orang stafnya dalam kegiatan tersebut. Pelatihan Advokat yang dilakukan oleh 
YLBHI dan LBH Padang juga mengirim 3 orang PBHnya untuk mengikuti pelatihan sebagai 
syarat mengikuti ujian Advokat. Pelatihan mediasi perpektif pelanggaran HAM yang diadakan 
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oleh Komnas HAM dan LBH juga mengirim 2 orang PBHnya masing-masing dari Divisi 
Ekosob dan Divisi Sipol. Pelatihan pembuatan data bese pelanggaran HAM, Pelatihan 
Investigasi, Pelatihan Data Base, Pelatihan Legal Drafting, Pelatihan fundraising dan pelatihan 
HDR yang diadakan oleh Yayasan TIFA sebagai bentuk Capaciti Buldhing (CB) dengan LBH-
LBH kantor. 
 
B. Fundraising  
 
Dalam membangun pengalian dana secara mandiri LBH Padang telah membuat tim fundraising 
yang terdiri dari ; Koordinator Fundraising, Direktur, Kepala Operasional/Internal, Keuangan 
dan Koordiv. Kurun waktu 1 (satu) tahun ini Fundraising telah melakukan kegiatan : 
 
-  Temu alumni 
Temu alumni merupakan suatu rangkaian untuk membangun kembali semangat dari alumni 
untuk dapat berpartisipasi pada LBH Padang. Memang tidak banyak yang dihasilkan dari temu 
alumni ini, namun wujud nyata dari temu alumni adanya komitmen dan kesepakatan alumni 
untuk membatu LBH Padang baik secara moral maupun dana. Salah satunya alumni 
menyumbang dalam Latbakum dan pada acara temu alumni. Kemudian juga ada komitmen 
salah seorang alumni yang duduk di DPRD Sumbar untuk memperjuangkan LBH Padang 
mendapat dana dari APBD Sumbar tahun 2005.  
 
-  Dana APBD Sumbar Tahun 2005  
Pasca pertemuan alumni tim fundraising telah membuat proposal pada DPRD dan Pemda 
Propinsi, dan hasilnya LBH Padang mendapat dana dari APBD sebesar Rp. 100 Juta Rupiah. 
Namun karena belum pengalamannya kita dalam menerima anggaran tersebut dan ditambah 
terlambatnya pencairan anggaran, maka dana tersebut tidak jadi diambil.  
        
-  Mengatifkan koperasi 
Koperasi LBH telah dilahirkan semenjak tahun 2002, namun koperasi ini mengalami pasang 
surut dan vakum tahun 2003 seiring tidak ada nya dana di LBH. Baru pada bulan Mei 2004 
koperasi ini diaktifkan kembali. Untuk 6 bulan ini koperasi telah memberikan konstribusi pada 
kantor sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk 6 bulan kedua sebesar Rp. 
200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 
       
-  Mengaktifkan kantor hukum 
Sama dengan koperasi kantor hukum telah aktif kembali, dalam kurun waktu 1 tahun ini kantor 
hukum telah memegang sebanyak 3 kasus profit. Walaupun kantor hukum belum banyak 
meberikan konstribusi pada kantor, namun setidak-tidaknya ada semangat untuk melakukan 
pengalangan dana.  
   
 
-  Membuka travel Agenci 
Sama juga dengan koperasi, travel agenci juga didirikan pada bulan Mei 2004 lalu bekerja 
sama dengan pihak luar. Namun karena travel ini masih baru belum banyak memberikan 
konstribusi pada kantor. 
 
C. Penerbitan Suara Rakyat  
 
Suara Rakyat merupakan media alternatif bagi kampanye lembaga. Dalam satu tahun ini sudah 
tiga edisi diterbitkan. Media ini merupakan lanjutan dari yang dulu, dimana tahun 2000 Suara 
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Rakyat juga sudah terbit, namun karena tidak ada lagi dana terpaksa dihentikan. Saat sekarang 
dengan dana yang minim dan format yang baru Suara Rayat kembali terbit. Harapannya 
kedepan  Suara Rakyat harus didukung dengan anggaran pasti sehingga menjadi media yang 
selalu terbit sesuai dengan jadwalnya.   
 
D. Menagement Kantor 
 
Perkembangan dan keberadaan NGO saat sekarang ini semakin ketat. Persaingan untuk 
mendapatkan dana dari lembaga donor tidak hanya dilihat dari kematangan atau sudah lamanya 
suatu NGO berdiri, akan tetapi juga dilihat dari pengelolaan menagement kantor. Transparansi 
keuangan adalah hal utama dilakukan. LBH Padang menjadi anggota Konsorsium 
Pengembangan Masyarakat Madani (KPMM) yang fokus isunya transparansi dan akuntabilitas 
publik maka perlu juga laporan keuangan LBH dipublikasikan pada masyarakat. Walaupun ini 
hanya baru pada batas masyarakat hal ini dikarenakan laporan keuangan LBH baru diaudit 
akuntan publik dari TIFA. 
 
Kemudian langkah-langkah perbaikan menagement kantor lainnya adalah pendataan CV PBH, 
pendataan inventaris kantor, pendataan data base pelanggaran HAM baik media koran, 
pendataan kasus, pendataan konsultasi hukum dan  buku-buku perpustakaan. Hal ini secara 
berangsur-angsur sudah mulai dibenahi, walaupun kendala kantor adalah tidak adanya orang 
yang khsusus membuat semua itu. Namun untuk membuat langkah antisipatif pekerjaan ini 
juga dilakukan oleh masing-masing divisi kemuadian diolah oleh Kepala Internal.   
       
 
I.2.  Kegiatan Divisi Ekosob, membuat gambaran tentang issu-issu strategis hak-hak 
Ekosob yang diadvokasi maupun pendampingan di Pengadilan. 
 
Sesuai dengan Renstra LBH Padang divisi Ekosob telah membatasi ruanglingkup 
memperjuangkan hak-hak ekosob ; hak atas lahan, hak atas pekerjaan, hak atas perumahan , 
hak atas kesehatan dan hak atas pendidikan. Selain menjalankan program divisi juga 
menjalankan kegiatan yang sifatnya konvensional yang tidak berkaitan dengan program. Divisi 
Ekosob tahun ini telah menjalankan kegiatan :      
 
♦ Penyedian Informasi dan Dokumentasi pelanggaran hak ekosob yang disebabkan oleh 

kebijakan publik. Pada program ini kegiatan yang telah dilakukan adalah database dan 
pemdokumentasian pelanggaran hak ekosob melalui media dari bulan Januari sampai 
dengan Desember 2005. Database ini bersumberkan dari dua (2) media lokal yaitu Media 
Harian Padang Ekspress dan media Harian Singgalang. 

 
♦ Penguatan kesadaran kritis masyarakat dalam mengambil peran strategis dalam menetukan 

kebijakan publik. Kegiatan yang telah dijalankan adalah 1) diksusi di kantong buruh (PT. 
Global) 2) Memfasilitasi diskusi Publik yaitu diskusi publik tentang Pengalihfungsian TGH 
menjadi PPR dan diskusi publik tentang Perpres no. 36 tahun 2005 tentang pengadaan 
tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, pemantauan dana 
kompensasi BBM khusus di bidang pendidikan 3) Kampanye yang berkaitan dengan hak 
ekosob dilakukan dalam bentuk kegiatan siaran pers tentang UMP tahun 2005 dan 2006, 
tentang Gizi buruk dan busung lapar dan Perpres No.36/2005, Takshow Radio kerjasama 
LBH Padang dengan Radio Classy FM tentang kasus TGH, Pelaksanaan UMP tahun 
2005, Illegal Logging, Pilkada dan konflik SDA, Pemantauan dana kompesasi BBM, 
Penghitungan UMP tahun 2006, . Kegiatan terakhir yaitu kerja bersama jaringan Diskusi 
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PALAM, POKJA Penyelesaian konflik SDA,  Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Mentawai 
(KMSPM) dan Masyarakat Anti Illegal Logging (MAIL) Sumatera Barat, serta mengikuti 
semiloka tentang Pilkada dan masa depan penyelesaian konflik SDA dan seminar tentang 
korupsi di sektor kehutanan. Selain itu pada program ini juga termasuk kegiatan Investigasi 
pelaksanaan UMP tahun 2005 dan Penyebaran Pollng tentang kasus TGH. 4) semiloka 
Reforma Agraria bekerjasama dengan P2Tantra dan YLBHI sebanyak 2 kali 5) Diskusi dan 
pendampingan mahasiswa UPI di DPRD.      

 
♦ Mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk memanfaatkan akses, posisi dan peran-

peran strategis dalam menentukan kebijakan publik. Pada program ini kegiatannya telah 
dilakukan adalah Aksi demontrasi tentang Perpres 36/2005 bersama Komite Aksi bersama 
dan Aksi MAIL Sumbar tentang Kasus Illegal Logging. Kedua kegiatan ini dalam rangka 
untuk mendorong masyarakat atau jaringan untuk menentukan arah kebijakan publik dan 
sifatnya lebih banyak kampanye dan pressure. Sedangkan kegiatan lainnya belum dapat 
dilakukan. 

 
♦ Pendampingan kasus-kasus pelanggaran hak ekosob yang disebabkan oleh kebijakan publik 

yang merugikan masyarakat. Pemdampingan kasus pelanggaran hak ekosob dilakukan 
dalam bentuk litigasi dan non litigasi. Secara litigasi yaitu kasus Tindak Pidana Ringan 5 
Masyarakat Amping Parak di PN Painan, gugatan KPP dalam kasus TGH di PN. 
Pembuatan memori kasasi atas 14 mahasiswa UNP ke Mahkamah Agung dan gugatan 
PMH atas pemecatan sewenang-wenang 3 orang mahasiswa UPI di PN Padang.  
Sedangkan penyelesaian kasus secara non litigasi yang dilakukan adalah negosiasi 
penyelesaiaan kasus Rasyidin ke Pemda Provinsi Sumbar dan Pemda Padang pariaman dan 
kasus Kartini Cs ke Pemko Padang dan BPN Kota Padang. 

 
 
I.3. Kegiatan Divisi Sipol, memuat gambaran tentang issu-issue strategis hak-hak Sipol 
yang diadvokasi maupun pendampingan di Pengadilan.  
 
1. Penyedian Informasi dan Dokumentasi pelanggaran hak Sipol yang disebabkan oleh   
    kebijakan publik.  
Pada program ini kegiatan yang telah dilakukan adalah database dan pemdokumentasian 
pelanggaran hak sipol melalui 2 media lokal yaitu Media Harian Padang Ekspress dan media 
Harian Singgalang. 
 
 
2. Kerja dengan jaringan. 
Dikarenakan divisi Sipol lebih banyak menyorot perlakuan Negara pada warganya terhahap 
penghormatan hak asasi manusia, maka untuk mengontrol perlakuan tersebut diperlukan 
kekuatan salah satunya kerja dengan jaringan. Seperti diskusi penyusunan strategi bersama 
dalam penanganan kasus korupsi, sosialisasi Pilkada Sumbar, diskusi pembedahan kasus 
korupsi pasar banto, mengkritisi Perda Nagari yang baru, diskusi mengenai bahaya intelijen 
dan lain sebagainya. Harapanya dengan kerja berjaringan tentu akan menambah wacana dan 
kekuatan bagi ornop untuk mengontrol pemerintah dalam pemenuhan ham masyarakat dan 
penegakan supremasi hukum. 
 
3. Mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam mengontrol kebijakan publik. 
Divisi Sipol telah berhasil mendorong masyarakat untuk mengontrol pemerintahan dalam 
mengeluarkan kebijakan publik, salah satunya terbentu Forum Masyarakat Nagari yang terdiri 
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lebih kurang 30 nagari yang ada di Sumatera Barat. Kegiatan awal Forum ini adalah 
mengkritisi Rancangan Perubahan Perda Nagari No. 9 Tahun 2000, dengan cara mengangkat 
dalam diskusi publik. 
 
4. Kampanye 
Kampanye merupakan sarana yang ampuh untuk mengontrol kebijakan publik yang 
dikeluarkan pemerintah untuk pemenuhan hak Sipol masyarakat. Upaya kampanye yang 
dilakukan oleh divisi sipol adalah, gerakan moral dalam pemberantasan korupsi, ilegal 
kampanye saat Pilkadal, tentang putusan illegal loging kemudian melakukan talkshow di radio 
dengan tema yang aktual.          
 
 
I.4. Konsultasi Hukum 
 
Konsultasi hukum merupakan pekerjaan rutin (konvensional) LBH Padang ditiap masing-
masing divisi. Dilihat pada tahun 2004 orang yang datang berkonsultasi ke LBH sebanyak 27 
kasus dan  2 kasus yang didampingi di Pengadilan. Untuk tahun 2005 orang yang datang 
berkonsultasi mengalami peningkatan, ada sebanyak 56 kasus dengan 3 kasus di pengadilan. 
Artinya untuk tahun 2005 ini aktifitas kantor LBH Padang untuk non litigasi dan litigasi 
mengalami peningkatan.   
 
I.5. Data Base Pelanggaran Ham 
 
Data base pelanggaran HAM juga merupakan kerja rutin masing-masing divisi. Untuk tahun 
2005 ini data base pelanggaran HAM ini dibagi atas 2 pendekatan ; pertama, data base dari 
koran dan kedua, dari pendampingan kasus. Untuk tahun 2005 ini data pelanggaran HAM tang 
teridentifikasi sebanyak 91 kasus. 
 
1.6. Talkshow di Radio Classy FM 
 
Sudah satu tahun LBH Padang bekerja sama dengan radio swasta dalam program talkshow 
”Dinamika Hukum dan HAM” yang disiarkan setiap hari rabu. Kerjasama yang Cuma-Cuma 
ini sangat berguna bagi kantor untuk sarana kampanye dan mengkritisi kebijaka-kebijakan 
yang dikeluarkan oleh Pemda. Acara ini temanya setiap minggu berganti-ganti tergantung 
kondisi aktual setiap minggunya. Dengan menghadirkan narasumber dari praktisi, akademisi, 
Politisi, Hakim, Jaksa, Pemda dan instansi pemerintah lainnya, DPRD, Mahasiswa dan 
Masyarakat. Targetnya selain mengkampanyekan lembaga juga membuka akses pada setiap 
golongan masyarakat untuk bicara hukum dan pemenuhan HAM. Kegiatan ini dilaksanakan 
oleh masing-masing divisi secara bergantian tiap minggunya.  
 
 
II. Program yang didanai oleh TIFA 
 
Yayasan TIFA mulai masuk membantu LBH Padang pada tahun 2004, tepatnya bulan Mei 
2004 s/d Maret 2005 untuk kegiatan Intitusional Suport (IS) dan program dari bulan April 2005 
s/d November 2005. Untuk IS dananya digunakan selain biaya operasional kantor seperti gaji 
untuk 4 orang, biaya telepon, ATK, biaya rapat dan transport kegiatan. Kemudian IS juga 
diperpanjang selama 3 bulan mulai dari Oktober 2005 – Desember 2005.   
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LBH Padang mendapat 3 (tiga) program dari Yayasan TIFA masing-masing : 
 
II.1. Program Pertama 
      ”Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Sistem Hukum Pengelolaan 
Sumber Daya Alam (PSDA) yang Berbasiskan Nilai-Nilai Lokal” 
 
Program ini dilakukan selama 8 (delapan) bulan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :  
 
Diskusi kampung tentang PSDA dan sistem hukum berbasiskan nilai-nilai lokal. 
Diskusi yang dilakukan sebanyak 10 kali dari 5 nagari yang dijadikan sampel dalam kegiatan 
ini. Tujuannya adanya rumusan konsep tentang pengelolaan Sumber Daya Alam dan sistim 
hukum berbasiskan nilai-nilai lokal di masing-masing nagari (nagari punggasan, nagari guguak 
benteng, nagari sijantang, nagari mungka, nagari kampung batu dalam)   
  
Pembuatan data base hasil diskusi kampung tentang PSDA dan sistim hukum berbasiskan 
nilai-nilai lokal. Hasil diskusi kampung tentang PSDA berbasiskan nilai-nilai lokal yang 
dilakukan di 5 nagari di wilayah kab/kota akan dijadikan data base sehingga akan tersedianya 
data –data PSDA dan sistim hukum berbasiskan nilai-nilai lokal dimasing-masing nagari 
sebagai bahan  dasar dalam perumusan konsep pengalolaan sumberdaya alam dan sistim 
hukum yang berbasikan nilai-nilai lokal masyarakat adat di Minangkaabau. 
 
Semiloka PSDA dan sistim hukum berbasiskan nilai-nilai lokal 
Data-data PSDA dan sistim hukum berbasiskan nilai-nilai lokal yang diperoleh hasil diskusi 
kampung di masing-masing nagari akan diseminarkan untuk memperoleh masukan dan 
pendapat dari peserta, harapannya akan ada persamaan pemahaman dari para pihak 
(masyarakat) dan sekaligus akan lahir sebuah rumusan tentang PSDA dan sistim hukum 
berbasiskan nilai lokal yang menjadi kesepakatan bersama. 
 
Pembuatan buku tentang PSDA dan sistim hukum berbasiskan nilai-nilai lokal. 
Hasil rumusan PSDA dan sistim hukum berbasiskan nilai-nilai lokal yang telah dirumuskan 
dan disepakati bersama di sosialisasikan kepada masyarakat secara luas dalam bentuk buku 
sehingga diharapkan masyarakat dapat mengetahui konsep PSDA dan sistim hukum 
berbasiskan nilai-nilai lokal sebagai kearifan masyarakat adat Minangkabau. 
 
II.2.  Program Kedua  
     ” Peningkatan Partisipasi Masyarakat Marginal untuk Mengakses dan Mengontrol 
Kebijakan Publik dalam Sistem Hukum PSDA ysng Berbasiskan Nilai-Nilai Lokal”  
 
Program ini dilakukan selama 8 (delapan) bulan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :  
 
1. Workshop hak masyarakat marginal untuk menentukan kebijakan publik. 
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan kemampuan kepada masyarakat agar mengetahui 
hak-hak yang dimilikinya untuk berpartisipasi dan mendapatkan akses dalam kebijakan publik. 
Workshop ini diikuti oleh 30 orang masyarakat yang terdiri dari 12 nagari terutama masyarakat 
dampingan LBH. Targetnya dengan kegiatan ini ada pemahan masyarakat, bahwa  mereka 
mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam membuat dan    mengontrol kebijakan publik.     
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2. Training Kebijakan Publik Partisipatif dalam Sistem Hukum  PSDA. 
Kegiatn ini dimaksudkan untuk memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk membuat   
naskah akademis dalam pembuatan kebijakan publik yang partisipatif dalam sistem hukum 
PSDA dengan harapan masyarakat masyarakat marginal dapat melahirkan suatu konsep atau 
formulasi kebijakan publik yang partisipatif. Training ini diikuti sekitar 30 orang masyarakat 
adat terutama orang yang mempunyai kapasitas/kewenangan dalam membuat suatu peraturan  
 
3. Publik Hearing 
Kegiatan ini diperlukan untuk memberikan masukan pada pembuat peraturan agar lahirnya 
suatu peraturan sesuai dengan mekanisme yang partisipatif. Hearing ini hanya baru difokuskan 
pada DPRD Provinsi. Dimana masyarakat yang membentuk Forum Masyarakat Nagari telah 
membuat kesepakatan dengan Ketua DPRD Sumbar untuk mengikut sertakan atau meminta 
pendapat masyarakat dalam membuat suatu kebijakan publik.  
 
III.3. Program Ketiga  
    ” Peningkatan Kesadaran Pemilih untuk Memilih Calon Kepala Daerah yang 
Berintegritas dan Akuntable dalam Pilkadal Tahun 2005”      
 
Program dilakukan selama 3 (tiga) bulan dimaksudkan untuk memberikan pendidikan kritis 
pada masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung (Pilkadal). Belajar dari 
pemilu tahun 2004 masyarakat sudah mulai kritis, akan tetapi karena Pilkadal kali ini masih hal 
yang baru, peran partai politik pasti masih dominan. Kemudian masih minimnya peran KPU 
untuk melakukan sosialisai juga sangat mempengaruhi hasil Pilkadal dimaksud. Atas dasar 
itulah untuk 3 bulan ini kita mencoba melihat sejauh mana kesadaran masyarakat dalam 
menghadapi Pilkadal tahun 2005 ini. Untuk pencapaian program ini dilakukan kegiatan : 
 
Penyebaran survey dan diskusi di basis 
Untuk melihat sejauh mana pengetahuan masyarakat tetang Pilkadal perlu dilakukan survey 
dengan membuat pertanyaan-pertanyaan seputar Pilkadal mulai dari pengetahuan mereka apa 
itu Pilkadal, dari mana mereka tahu, siapa calon Gubernur yang baik, kriteria apa seorang calon 
itu yang baik. Dari survey tersebut diolah (dianalisis) dan mendapatkan hasil bahwa sosialisi 
yang dilakukan KPU masih sangat minim. Dan masyarakat mempunyai kriteria sendiri 
terhadap calonnya. Kemudian juga dilakukan disksusi pada masyarakat 6 nagari untuk 
membentuk pemahaman masyarakat supaya memilih calon Gubernur tersebut harus memenuhi 
kriteria atau mendekati kriteria yang disebutkan dalam survey. 
 
Diskusi Publik tentang Calon Kepala Daerah yang Baik Menurut Masyarakat. 
Hasil analisis survey tersebut dipublikasikan untuk dilakukan diskusi publik dengan 
menghadiri beberapa komponen masyarakat seperti NGO, masyarakat adat, mahasiswa, 
praktisi, akademisi, politisi untuk meminta masukan dan tanggapan mereka. Selain itu hasil 
survey ini dipublikasikan dalam bentuk siaran pers dan talkshow diradio. Harapanya tentu 
menjadi masukan bagi partai politik untuk mencalonkan bakal calon Gubernurnya memang 
orang-orang yang diinginkan oleh masyarakat dan mau memperjuangkan masyarakat 
khususnya masyarakat adat. 
 
Penyebaran informasi tentang Pilkadal 
Penyebaran informasi ini diharapkan, hasil yang didapat dikembalikan lagi pada masyarakat 
yang berpartisipasi dalam penghisian survey serta masyarakat luas. Oleh karena LBH 
mempunyai media alternatif maka penyebaran informasi salah satunya diberikan pada Suara 
Rakyat. Kemudian juga dilakukan talkshow di radio swasta (Pronew FM) selain radio classy.  
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LEMBAGA BANTUAN HUKUM  PALEMBANG 
 

 
1. Pengaduan Masyarakat 
1.1 Jumlah pengaduan 
Pada tahun 2005 ini LBH Palembang secara keseluruhan menerima pengaduan atau laporan 
masyarakat sebanyak 134 kasus meningkat dari 91 kasus pada tahun 2004 atau terjadi kenaikan 
sebesar 39,13 persen. Pengaduan masyarakat yang masuk ke LBH tersebut sebagian besar, 
yakni 92,5 persen, menggunakan media tatap muka di mana pelapor datang langsung ke kantor 
LBH. 
 
 

Tabel 11 
Jumlah Pengaduan/Laporan yang Diterima LBH Palembang 

Berdasarkan Media yang Digunakan Tahun 2004 – 2005 
 

Jumlah Pengaduan Persentase No Media yang Digunakan 
2004 2005 2004 2005 

1. Telepon 14 5 15,38  3,75 
2. Surat 5 5 5,49  3,75 
3. Tatap Muka 72 124 79,12  92,5  
4. E-Mail - - - - 
T o t a l 91 134 100   100  
Sumber : Bagian Indok LBH Palembang, 2005 
 
Di samping melalui tatap muka, LBH juga menerima pengaduan melalui telepon di mana pada 
umumnya pengaduan lewat telepon tersebut bersifat konsultatif. Kemudian pengaduan lewat 
surat pada tahun 2005 sama dengan tahun 2004 yaitu berjumlah 5 kasus meliputi kasus 
lingkungan, pertanahan, dan administrasi negara. Untuk pengaduan melalui media surat ini 
maka LBH setelah mempelajari berkas pengaduan dimaksud, selanjutnya mengirimkan surat 
permintaan klarifikasi dan sekaligus rekomendasi kepada pihak terlapor mengenai 
penyelesaian kasus tersebut. 
Selanjutnya berdasarkan substansi kasus pada tahun 2005 relatif tidak mengalami pergeseran 
berarti dibanding tahun 2004. Kasus yang mendominasi adalah kasus perburuhan yang 
mengalami peningkatan dari 31 kasus pada tahun 2004 menjadi 43 kasus pada tahun 2005 atau 
meningkat sebesar 38 persen. Kemudian disusul oleh kasus pidana umum yang mengalami 
peningkatan dari 16 kasus pada tahun 2004 menjadi 37 kasus pada tahun 2005 atau meningkat 
lebih dari 100 persen. Peningkatan yang signifikan dari jumlah pengaduan ke LBH 
menunjukkan adanya perimbangan dalam bantuan hukum baik yang struktural maupun 
konvensional dan juga baik yang litigasi maupun non litigasi. Rincian lengkap mengenai 
substansi kasus yang ditangani oleh LBH Palembang pada tahun 2005 disajikan pada tabel 2 
berikut ini. 
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Tabel 12 
Jumlah Pengaduan/Laporan yang Diterima LBH Berdasarkan Substansi Kasus 

Tahun 2004 – 2005 
 

Jumlah Persentase No Substansi Kasus 
2004 2005 2004 2005 

1. Perburuhan 31 43 34,06  32,2 
2. Pertanahan 8 16      8,79   11,9 
3. Miskin Kota 2 -    2,19  - 
4. SDA dan Lingkungan Hidup 1 3 1,098  2,2 
5. HAM (Hak Sipil Politik) 1 4 1,098 2,9 
6. HAM (Hak Ekosob) - 2 - 1,4 
7. Pidana Umum 16 37 17,58  27,7 
8. Pidana Khusus - 5 - 3,7 
9. Implementasi KUHAP - 3 - 2,2 
10. Tata Usaha Negara 2 5  2,19   3,7 
11. Perdata  12 15 13,18 11,3 
12. Lainnya 3 1  3,29  0,8 
T o t a l 91 134  100   100 
Sumber : Bagian Indok LBH Palembang, 2005 
 
Perkembangan pengaduan masyarakat ke LBH Palembang terbagi dalam kategori yang bersifat 
struktural dan litigatif. Untuk kategori struktural masih didominasi permasalahan utama yang 
meliputi perburuhan, pertanahan, HAM, dan lingkungan hidup. Pada tahun 2005 ini pengaduan 
yang masuk ke LBH untuk permasalahan struktural utama itu secara kuantitas mengalami 
peningkatan. Hal demikian secara kualitatif mengindikasikan apa yang kami sinyalir dalam 
Laporan Tahunan Akuntabilitas 2004 tentang kebijaksanaan negara yang belum pro poor 
(penduduk miskin) dan mengarusutamakan HAM masih terjadi ditahun 2005 ini.   
 
Untuk kategori litigatif secara kuantitas perbandingannya dengan kategori struktural tidak jauh 
berbeda. Kasus-kasus pidana umum, pidana khusus, perdata, dan TUN jumlahnya pada tahun 
2005 dibanding tahun 2004 mengalami peningkatan. Penanganan kasus litigatif ini dilakukan 
dengan tetap memakai kriteria sistemik walaupun terkadang bantuan hukum konvensional juga 
ditangani terutama bagi masyarakat yang memang tidak mampu dan buta hukum. LBH 
mengupayakan secara optimal kasus tersebut mendapat penanganan yang cukup memadai dari 
Divisi Litigasi. Bidang tugas Divisi Litigasi ini ditegaskan keberadaannya sejak tahun 2004 
terutama untuk mengantisipasi meningkatnya pengaduan atau laporan masyarakat seiring 
dengan semakin kompleknya dinamika dalam masyarakat akibat proses pembangunan yang 
aspek penanganannya masuk dalam lingkup litigasi.  
  
1.2. Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyrakat 
Pengaduan atau laporan masyarakat yang disampaikan ke LBH Palembang merupakan bentuk 
kepercayaan dan sekaligus ekspektasi publik terhadap kinerja LBH. Selain itu dengan adanya 
pengaduan masyarakat yang meminta bantuan hukum berarti masyarakat merasakan manfaat 
dari program-program yang dijalankan oleh LBH. Oleh karena itu dalam kerangka pelayanan 
publik, maka dalam setiap penanganan kasus, LBH memberikan tiga jenis pelayanan, yaitu 
konsultasi, advokasi, dan pendampingan di lembaga peradilan. Keadaan tiga jenis pelayanan 
tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 13 

Jumlah Pengaduan/Laporan yang Diterima LBH Palembang Berdasarkan Pelayanan 
yang Diberikan Tahun 2004 – 2005 

 
Jumlah Pengaduan Persentase No Media yang Digunakan 
2004 2005 2004 2005 

1. Konsultasi dan Memberikan Advise 52 43 57,2 32,1 
2. Melakukan Advokasi (mengirim 

surat, somasi, mediasi, negosiasi, 
siaran pers, pendampingan aksi) 

30 77 32,9 57,5 

3. Mendampingi di Lembaga Peradilan 9 14 9,9 10,4 
T o t a l 91 134 100 100 
Sumber : Divisi Litigasi LBH Palembang, 2005 
 
Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 134 pengaduan yang diterima LBH, sebanyak 77 kasus 
atau 57,5 persen pelayanan yang diberikan adalah melakukan advokasi. Dibanding tahun 2004 
di mana pelayanan yang diberikan sebagian besar bersifat konsultatif, maka peningkatan 
jumlah kasus yang diadvokasi menunjukkan lingkup permasalahan struktural dan sistemik dari 
suatu kasus semakin rumit dan melibatkan aktor yang kuat secara ekonomi politik. Sebagian 
besar kasus yang diadvokasi adalah kasus perburuhan dan kasus berdimensi struktural lainnya 
di mana pada tahun 2005 banyak kebijaksanaan negara merugikan masyarakat marjinal, 
misalnya kenaikan BBM dan terbitnya Perpres 36 tentang pengadan tanah bagi kepentingan 
umum yang dinilai melanggar HAM. 
 
Dari tabel juga terlihat bahwa pelayanan dalam bentuk mendampingi di Lembaga Peradilan 
menempati porsi terkecil yakni 10,4 persen, walaupun secara kuantitas mengalami peningkatan 
dari 9 kasus pada tahun 2004 menjadi 14 kasus pada tahun 2005. Hal demikian bukan berarti 
kami tidak memberikan pelayanan yang optimal kepada publik, namun kami lebih menekankan 
untuk memberikan pendidikan hukum yang komprehensif kepada masyarakat. Akan tetapi jika 
suatu kasus setelah diadvokasi mau tidak mau harus menempuh jalur pengadilan LBH tetap 
melakukan pendampingan Pada sisi lain, jika suatu kasus sampai di pengadilan biasanya 
membutuhkan waktu dan energi yang tidak sedikit. Apalagi bahwa fakta lembaga peradilan 
yang korup juga membuat pilihan maju ke pengadilan sebagai pilihan akhir. 
 
Salah satu indikator untuk menilai kinerja pelayanan kepada masyarakat adalah status 
penanganan kasus. Status ini dibatasi hanya mencakup kasus yang diadvokasi dan 
pendampingan di peradilan. Sedangkan kasus yang penanganannya hanya bersifat konsultatif 
dikecualikan karena hanya konsultasi saja. Kemudian status penyelesaian kasus ini juga dibagi 
dalam dua aspek yaitu kasus diluar perburuhan dan kasus perburuhan.  
 
Dalam hal ini terdapat tiga kategori status penanganan kasus, yaitu : selesai, sedang dalam 
proses, dan tidak selesai. Kasus yang berstatus selesai berarti sesuai dengan harapan pelapor, 
seperti : pengurangan hukuman, penangguhan penahanan, proses hukum yang adil, ganti rugi 
atau kompensasi, tuntutan dipenuhi, dan keluhan ditanggapi pihak terkait. Kemudian kasus 
yang berstatus sedang dalam proses berarti kasus tersebut masih berlangsung proses 
penanganannya, seperti : belum memiliki kekuatan hukum tetap, proses jawab menjawab, 
negosiasi, dan sebagainya. Dan kasus yang tidak selesai dapat berarti hasilnya tidak sesuai 
dengan harapan dan dapat juga karena pelapor tidak lagi mengurus kasusnya bersama LBH. 
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Tabel 14 
Jumlah Pengaduan/Laporan Masyarakat Non Konsultasi di Luar kasus Perburuhan 

Berdasarkan Status Penanganan Tahun 2005 
 
No Status Penanganan Jumlah  Persentase 
1. Selesai 13 27,1 
2.  Dalam Proses 29 60,4 
3. Tidak Selesai 6 12,5 
T o t a l 48 100 
Sumber : Divisi Litigasi LBH Palembang, 2005 
 
1.3. Karakteristik Masyarakat 
Masyarakat yang mengadu atau melapor ke LBH baik yang sifatnya konsultatif maupun non 
konsultatif adalah beragam. Dalam hal pemberian bantuan hukum, walaupun fokus kami 
adalah penduduk miskin yang buta hukum, Namun LBH tidak membedakan masyarakat yang 
mengadu/melapor dari status, latar belakang, keadaan ekonomi, keyakinan, dan ideologi. LBH 
Palembang berprinsip bahwa ”Setiap masyarakat yang memiliki kepentingan hukum berhak 
menyampaikan pengaduan kepada LBH Palembang sepanjang mengenai tindakan pelayanan 
atau penyimpangan hukum yang mengakibatkan terganggunya rasa keadilan umum yang 
diterima masyarakat”. Tabel berikut menyajikan karakteristik masyarakat yang menyampaikan 
pengaduan ke LBH Palembang. 
 

Tabel 15 
Jumlah Pengadu/Pelapor ke LBH Palembang Berdasarkan Jenis Kelamin 

dan Lokasi Domisili di Luar Kasus Perburuhan Tahun 2005 
 
No Kategori Jumlah Persentase 
1. Jenis Kelamin  
 Perempuan 20 21,8 
 Laki-Laki 71 78,2 
 Total 91 100 
2. Lokasi Domisili  
 Desa 38 41,8 
 Kota 53 58,2 
 Total 91 100 
Sumber : Bagian Litbang LBH Palembang, 2005 
 
Dari tabel di atas berdasarkan aspek gender memang terlihat keterlibatan perempuan untuk 
mendapatkan pelayanan hukum dari LBH masih relatif sedikit yakni hanya 21,8 persen sedang 
kaum laki-laki mencapai 78,2 persen. Rendahnya partisipasi perempuan ini disebabkan banyak 
faktor seperti budaya patriaki, rendah diri, ketidaktahuan, dan sebagainya.  
 
Berdasarkan lokasi domisili ternyata sebagaian besar yang mendapat pelayanan hukum dari 
LBH bertempat tinggal di wilayah perkotaan yakni sebesar 58,2 persen. Sementara yang 
bertempat tinggal di pedesaan mencapai 41,8 persen. Kecenderungan demikian dipengaruhi 
oleh faktor jarak atau lokasi, kompleksitas permasalahan hukum, biaya, dan sebagainya. 
 
Selanjutnya dalam aspek pekerjaan masyarakat yang melapor atau mengadu ke LBH terdapat 
hal yang menarik. Ternyata masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum tidak hanya 
didominasi masyarakat miskin yang bekerja sebagai petani, pedagang kecil, wiraswasta kecil-
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kecilan, supir, dan buruh, namun juga masyarakat yang bekerja sebagai PNS, pengusaha, 
dosen, dan bahkan anggota parlemen. Kecenderungan masyarakat golongan menengah ini 
menunjukkan bahwa bantuan hukum telah menjadi suatu kebutuhan sekunder masyarakat . 
LBH memaklumi kecenderungan ini dikarenakan motif mereka pada umumnya 
dilatarbelakangi untuk berjaringan, meminta dukungan, dan pertimbangan biaya yang tinggi 
jika mereka meminta bantuan kantor pengacara lain. 
 

Tabel 16 
Jumlah Pengadu/Pelapor ke LBH Palembang Berdasarkan Pekerjaan di Luar Kasus 

Perburuhan Tahun 2005 
 
No Jenis Pekerjaan Jumlah 
1. PNS Instansi Teknis 6 
2. Petani 21 
3 Kades 1 
4. LSM 6 
5. Buruh 9 
6. Pedagang 4 
7. Wiraswasta 16 
8. Anggota Parlemen  1 
9. Pengusaha  2 
10. Dosen PNS 1 
11. Dosen Swasta 1 
12. Mahasiswa/Pelajar 8 
12. Guru PNS 3 
13. Notaris 1 
14. Supir 2 
15. Ibu Rumah Tangga 2 
16.  Pensiunan 1 
17. Pegawai Swasta 1 
18. Lainnya (Tidak atau Belum Bekerja) 5 
T o t a l 91 
Sumber : Bagian Litbang LBH Palembang, 2005 
 
2. Kasus Struktural dan Sistemik 
LBH Palembang memiliki cara untuk melakukan analisis terhadap laporan masyarakat atau 
permasalahan yang berkembang di masyarakat dengan menggunakan pendekatan sistem. 
Pendekatan sistemik merupakan salah satu strategi yang diterapkan LBH dalam melakukan 
kerja bantuan hukum, khususnya untuk permasalahan-permasalahan struktural yang hanya 
dapat dilakukan dengan cara melakukan perubahan sistem. 
 
Pada saat menganalisis suatu pengaduan, aktivis LBH akan selalu memberi perhatian terhadap 
aspek-aspek sistemik dari substansi kasus yang menjadi keluhan masyarakat. Apakah kasus-
kasus tersebut berdiri sendiri atau merupakan akibat dari suatu kebijaksanaan negara yang 
implementasinya menjadi tidak tepat dan merugikan rakyat. Atau juga kebijaksanaan itu 
memang sejak awal tidak mengakomodir kepentingan rakyat melainkan kepentingan kelompok 
elit yang menguasai akses ekonomi politik. 
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2.1 Kasus Perburuhan 
Situasi perburuhan di Sumsel pada tahun 2005 ditandai dengan  ekses negatif dari ketatnya 
persaingan usaha para pebisnis dan regulasi pemerintah yang merugikan kaum buruh. 
Pembangunan hyper market raksasa milik asing yang beroperasi di Palembang menyebabkan 
keberadaan super market lokal terancam. Tak pelak kasus PHK di sektor ini mewarnai kasus 
buruh pada tahun 2005 ini. 
 
Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM telah menyebabkan ongkos hidup kaum buruh 
menjadi tinggi sementara besaran upah belum mencukupi kebutuhan hidup minimum. 
Ancaman PHK terhadap buruh tampaknya bukan isapan jempol seiring dengan melambatnya 
pertumbuhan ekonomi nasional dan regional. Perjuangan kaum buruh untuk mendapat haknya 
masih harus dihadapkan lagi pada birokrasi yang lebih pro pengusaha dan sikap aparat 
keamanan yang masih mencurigai gerakan buruh. 
Kasus perburuhan di Sumsel ternyata meningkat signifikan dari 42 kasus pada tahun 2004 
menjadi 59 kasus pada tahun 2005. Peningkatan tersebut mencerminkan bahwa posisi buruh 
yang lemah dapat dengan mudah menjadi alat kaum pemodal. Buruh dianggap sebagai alat 
produksi belaka bukannya faktor produksi yang mempengaruhi produktifitas. Kondisi buruh 
sebenarnya mencerminkan ketimpangan ekonomi dan sosial (kaya-miskin, desa-kota, pejabat-
rakyat jelata) yang tinggi pada masyarakat Sumsel. 
 

Tabel 17 
Jumlah Kasus Perburuhan di Provinsi Sumsel Tahun 2004-2005 

 
Ditangani LBH Diluar LBH Jumlah No Kabupaten/Kota 
2004 2005 2004 2005 2004 2005 

1. Palembang 14 24 5 5 19 29 
2. Prabumulih 1 5 - 2 1 7 
3. Muara Enim 6 6 - 5 6 11 
4. OKI - - - - - - 
5. OI 2 1 1 - 3 1 
6. MUBA 3 3 1 1 4 4 
7. Banyuasin 2 1 1 - 3 1 
8. OKU Timur - 2 - - - 2 
9. OKU Selatan - - - - - - 
10. OKU Induk 1 - 1 - 2 - 
11. MURA - 1 1 2 1 3 
12. Lubuk Linggau 1 - - 1 1 1 
13. Lahat 1 - 1 - 2 - 
14. Pagaralam - - - - - - 
T o t a l 31 43 11 16 42 59 
Sumber : Divisi Perburuhan LBH Palembang, 2005 
 
Dari tabel menunjukkan bahwa kota Palembang menduduki peringkat pertama untuk jumlah 
kasus terbanyak yakni 29 kasus. Sebagian besar industri di Palembang adalah industri 
pengolahan SDA yang mengolah bahan baku dari wilayah hulu. Kabupaten Muara Enim 
ditambah dengan kota Prabumulih menempati posisi kedua dengan 18 kasus. Di kedua wilayah 
ini kasus perburuhan didominasi oleh kasus perburuhan sektor pertambangan karena wilayah 
ini merupakan pusat eksploitasi SDA di Sumsel selain Kabupaten MUBA. 
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Tabel 18 
Jumlah Kasus Perburuhan Berdasarkan Klasifikasi Permasalahan 

di Propinsi Sumsel Tahun 2004-2005 
 

Jumlah Persentase No Klasifikasi Permasalahan 
2004 2005 2004 2005 

1. PHK 14 36 33,3 61,1 
2. Sistem Kontrak 3 10 7,1 16,9 
3. Pelanggaran Hak-Hak Normatif     
 1. THR 11 5 26,2 8,4 
 2. Lembur 2 3 4,8 5,1 
 3. Jamsostek 2 2 4,8 3,4 
 4. K3 1 - 2,4 - 
4. Tuntutan Perbaikan Kesejahteraan 6 1 14,2 1,7 
5. Intimidasi Terhadap Serikat Buruh 2 2 4,8 3,4 
6. Kriminalisasi 1 - 2,4 - 
T o t a l 42 59 100 100 
Sumber : Divisi Perburuhan LBH Palembang, 2005 
 
Dari tabel menunjukkan permasalahan buruh yang dominan pada tahun 2005 adalah PHK 
sebesar 61,1 persen. Diurutan kedua adalah menyangkut permasalahan sistem kontrak sebesar 
16,9 persen. Permasalahan PHK dan sistem kontrak ini merupakan implikasi dari corak 
industri pada umumnya di Sumsel. Industri pengolahan migas dan kimia merupakan industri 
besar yang padat modal dengan isu utamanya soal hak-hak normatif. Pada umumnya buruh di 
sektor ini sedikit bergolak. 
 
Industri pertambangan pada umumnya adalah kontraktor dari pemegang Kuasa Pertambangan. 
Dengan demikian masa kerja sangat tergantung dengan perjanjian kontrak antara kontraktor 
dengan pemegang KP, sehingga status buruh tidak permanen dan konflik buruh relatif tinggi. 
Isu utama buruh di sektor ini adalah PHK dan sistem kontrak. 
 
Pada buruh di sektor industri jasa kondisi bisnis sangat tergantung dengan perilaku konsumen 
dan persaingan dari perusahaan sejenis yang lebih kuat. Kasus Dika dan Pojok Busana yang 
kalah bersaing dengan Carrefour merupakan contoh. Tapi pada sisi lain sikap pebisnis yang 
hanya bermental dagang dan bukannya industrialis yang menciptakan nilai tambah juga 
mendorong kalahnya suatu perusahaan dalam persaingan, sehingga bedampak pada nasib 
buruh yang di PHK. 
 
Dari kasus perburuhan yang ditangani atau diadvokasi LBH Palembang pada tahun 2005 
sebanyak 43 kasus, yang dapat diselesaikan sebanyak 34 kasus. Kasus yang status 
penyelesaiannya sedang dalam proses berjumlah 8 kasus dan tidak selesai sebanyak 1 kasus. 
Banyaknya kasus perburuhan yang dapat diselesaikan ini menunjukkan bahwa advokasi 
terhadap buruh telah berjalan sebagaimana mestinya. Di samping itu massa buruh yang besar 
juga sangat efektif menekan penguasa dan pengusaha untuk mengakomodir kepentingan buruh. 
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Tabel 19 
Jumlah Kasus Perburuhan yang Ditangani LBH Palembang Berdasarkan Status 

Penyelesaian Tahun 2005 
 
No Status Penyelesaian Jumlah Persentase 
1. Selesai 34 79,1 
2. Dalam Proses 8 18,6 
3. Tidak Selesai 1 2,3 
T o t a l 43 100 
Sumber : Divisi Perburuhan LBH Palembang, 2005 
 
 
2.2. Kasus Pertanahan 
Persoalan tanah adalah hal yang laten seiring dengan belum adanya perubahan perilaku negara 
dalam memandang arti penting tanah bagi rakyat khususnya petani dibanding dengan orientasi 
mengagungkan investor yang diasumsikan pemerintah akan mensejahterakan rakyat. Perhatian 
yang tinggi dari pemerintah terhadap industri perkebunan besar telah merampas daya 
kemampuan petani di Sumsel untuk tetap bertahan hidup dan lepas dari kemiskinan. Pada 
tahun 2005 ini LBH mencatat terdapat 43 kasus tanah yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota 
di Sumsel. Jumlah tahun 2005 ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2004 yang hanya 
berjumlah 19 kasus. Rincian kasus tanah di Sumsel dapat dilihat pada tabel berikut. 
 

 
Tabel 20 

Jumlah Kasus Pertanahan Berdimensi Struktural di Propinsi Sumsel 
Tahun 2004 – 2005 

 
Ditangani LBH Diluar LBH No Kabupaten/Kota 
2004 2005 2004 2005 

1. Palembang 3 2 - 3 
2. Prabumulih - - 2  
3. Muara Enim - - 1  
4. OKI - 2 3 6 
5. OI 1 1 1  
6. MUBA 3 3 1 7 
7. Banyuasin 1 1 - 2 
8. OKU Timur - - -  
9. OKU Selatan - 1 -  
10. OKU Induk -  1  
11. MURA - - 1 9 
12. Lubuk Linggau - - -  
13. Lahat - - - 5 
14. Pagaralam - - - 1 
T o t a l 8 10 10 33 
Sumber : Divisi SDA dan Hak Petani LBH Palembang, 2005 
 
Salah satu kebijakan pemprop Sumsel yang akan berdampak bagi petani adalah program 
Lumbung Pangan. Program ini dalam penilaian LBH relatif tidak pro poor karena targetnya 
adalah peningkatan produksi bukan penduduk miskin yang berada di sektor pertanian. Dalam 
skenario lumbung pangan maka peningkatan produksi hasil perkebunan sawit (CPO) dan 
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perkebunan akasia/hutan tanaman (pulp) ditargetkan meningkat pesat untuk ekspor. Secara 
tersirat hal demikian juga akan melegitimasi ekspansi investor lapar tanah yang dapat 
mengancam target produksi tanaman pangan dan kedaulatan pangan petani. Dampaknya adalah 
semakin mengakibatkan terjadinya proses pemiskinan dalam bentuk perampasan tanah petani 
yang menyebabkan daya kemampuan penduduk miskin di sektor pertanian berkurang.  
 
Kasus pertanahan berdimensi struktural masih didominasi sengketa antara masyarakat dengan 
investor perkebunan besar yang pada umumnya dibackup aparat keamanan. Hasil investigasi 
dan laporan masyarakat ke LBH Palembang menunjukkan bahwa aparat keamanan baik atas 
permintaan perusahaan maupun yang bertindak sebagai polisi swasta bagi kepentingan 
perusahaan ternyata terus melakukan intimidasi terhadap petani. Kasus-kasus reclaiming lahan 
dan aksi panen paksa oleh masyarakat disikapi secara represif dan dalam beberapa kasus telah 
menimbulkan korban dari kalangan rakyat seperti terjadi di MUBA, Lahat, dan OKI. 
 
Aksi petani di Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI yang menolak kawasannya bagi 
pembangunan HTI 1 juta ha merupakan bentuk kesadaran masyarakat bahwa mereka akan 
dimiskinkan dari pembangunan HTI itu. Pernyataan masyarakat yang menyatakan bahwa 
mereka telah hidup sejahtera dengan kondisi yang ada sekarang dan tidak perlu dengan HTI 
merupakan petunjuk bagi pemerintah untuk merubah secara mendasar model pengelolaan dan 
pemanfaatan sumberdaya alam. 
 
 

Tabel 21 
Jumlah Kasus Pertanahan Berdimensi Struktural Berdasarkan Jenis Sengketa di 

Provinsi Sumsel Tahun 2004 – 2005 
 

Ditangani LBH Diluar LBH No Jenis Sengketa 
2004 2005 2004 2005 

1. Perkebunan Besar 4 6 7 23 
2. HPH/HTI -  - 2 
3. Pertambangan -  1 2 
4. Sertefikat Ganda 2  - - 
5. Masyarakat Tidak Punya Surat 1 1 - - 
6. Proyek Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum 
- 1 2 5 

7. Proyek Swasta - 1 - 1 
8. Tenurial 1 2 - - 
T o t a l 8 11 10 33 
Sumber : Divisi SDA dan Hak Petani LBH Palembang, 2005 
 
Isu keterbatasan dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang diakibatkan 
masalah tanah telah melahirkan regulasi yang meminimalkan hak rakyat atas tanah. 
Pembangunan ekonomi yang bias kota menyebabkan proyek infrastruktur lebih diprioritaskan 
pada sektor perkotaan, sehingga mega proyek infrastruktur yang dibiayai utang luar negeri 
yang tender pengerjaannya dimenangkan oleh pengusaha jaringan elit berkuasa (komprador 
lokal) semakin menyebabkan wajah kota yang kapitalistik di mana hak atas tanah dapat 
dirampas seenaknya atas nama pembangunan. 
 
Wajah kapitalistik yang terekam dalam konflik pertanahan mengindikasikan terjadinya 
pemisahan kelas sosial antara petani dengan mereka yang memiliki modal dan alat produksi. 
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Para petani tidak lagi memiliki ikatan dengan tanah termasuk hasil yang diproduksi. Petani 
diasingkan dari proses ekonomi produktif dan hanya menerima upah dari hasil menjadi buruh 
tani. Proses pemiskinan itu terpaksa harus diterima karena mereka berada dalam tekanan 
ekonomi kebutuhan hidup dan persaingan perebutan kesempatan kerja dengan petani miskin 
lainnya. 
 
Berkembangnya kapitalisme industri perkebunan di Sumsel terjadi melalui jalur negara dengan 
mengandalkan pengadaan tanah oleh pemerintah, utamanya demi proyek pembangunan. Di 
jaman pembangunanisme dari era Orba dan terus berlaku hingga kini, tidak terhitung lagi 
privatisasi dan pemberian konsesi untuk produksi perkebunan, komoditi kehutanan, 
pertambakan skala besar, pertambangan, dan lain-lain. Kuasa legal dan ekstra legal dari negara 
dalam privatisasi dan pemberian konsesi tersebut telah mengubah sistem produksi pra kapitalis 
masyarakat adat dan tradisi di Sumsel. 
 
2.3 Kondisi Hak Asasi Manusia 
Pelanggaran HAM yang aktif (commission) dan sifatnya pembiaran (by omission) mewarnai 
kondisi HAM Sumsel pada tahun 2005 ini. LBH mencatat untuk pelanggaran HAM yang 
berdimensi Sipil Politik (Hak Sipol) terdapat 19 kasus dan pelanggaran HAM yang berdimensi 
Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Hak Ekosob) sebanyak 52 kasus. Total kasus pelanggaran HAM 
adalah sebanyak 71 kasus pada tahun 2005. 
 
Pelanggaran HAM aktif aktornya adalah negara khususnya aparatur yang menguasai alat 
kekerasan. Pelanggaran HAM aktif ini cenderung terjadi pada dimensi Hak Sipol. Untuk tahun 
2005 kekerasan aparatur didominasi oleh kekerasan kepolisian yang berjumlah 10 kasus. 
Kemudian oleh TNI dan Satpol PP masing-masing 3 kasus. Dalam konteks HAM maka tahun 
2005 ini dapat disebut tahun kekerasan polisi. 
 
Pelanggaran HAM yang sifatnya pembiaran terbagi dua, yakni (1) Oleh masyarakat yang 
dibiarkan negara, dan (2) Negara membiarkan dan tidak mengambil tindakan terhadap 
pelanggar HAM. Masyarakat profesi kedokteran rawan terhadap pelanggaran Hak Atas 
Kesehatan, misalnya kasus malpraktek, birokrasi surat keterangan miskin, dan konflik 
perebutan jabatan dalam suatu rumah sakit pemerintah yang mengakibatkan pelayanan 
terhadap pasien tidak optimal. Pelanggaran HAM Ekosob seperti ini cenderung mendapat 
pembiaran oleh negara. 
 

Tabel 22 
Jumlah Pelanggaran HAM Sipil Politik di Sumsel Tahun 2005 

 
No Kategori Pelanggaran Diadvokasi LBH Diluar LBH 
1. Kekerasan Aparat   
 1. Polisi 3 7 
 2. TNI 1 2 
 3. Pol PP - 3 
2. Kebebasan Berpendapat - 2 
3. Kebebasan Berorganisasi - - 
4. Kebebasan Beragama 1 - 
T o t a l 5 14 
Sumber : Divisi Litigasi LBH Palembang, 2005 
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Tabel 23 
Jumlah Pelanggaran HAM Ekosob di Sumsel yang Didokumentasi 

LBH Palembang Tahun 2005 
 

No Kategori Pelanggaran Jumlah 
1. Hak Atas Perumahan 1 
2. Hak Atas Pendidikan - 
3. Hak Atas Kesehatan 2 
4. Hak Atas Pekerjaan Bagi Penghidupan yang Layak 2 
5. Hak Atas Tanah 43 
6. Hak Atas Lingkungan yang Berkualitas 4 
T o t a l 52 
Sumber : Divisi Litigasi LBH Palembang, 2005 
 
Kemudian Pelanggaran Hak Atas Tanah sebanyak 43 kasus juga dibiarkan oleh negara dan 
bahkan negara tidak mampu menjamin pemenuhan hak atas tanah bagi masyarakat akibat 
ekspansi investor. Kasus konversi lahan transmigrasi dan penyimpangan prosedur pelepasan 
kawasan hutan untuk pengembangan perkebunan besar merupakan salah satu contoh.   
 
Pelanggaran Hak Atas Tanah yang dibiarkan negara sangat bertolak belakang dengan 
kebijakan negara sendiri dalam penanggulangan kemiskinan. Dalam dokumen Strategi 
Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) disebutkan bahwa pendekatan kemiskinan 
adalah berbasis hak. Salah satu penyebab kemiskinan yang disebut dalam dokumen itu adalah 
dilanggarnya akses masyarakat miskin terhadap Hak Atas Tanah. 
 
Di sisi lain negara juga tidak mengambil tindakan tegas terhadap pelaku pelanggaran HAM. 
Dalam banyak kasus seringkali pelaku pelanggaran HAM hanya dikaitkan dengan pelanggaran 
disiplin dan administrasi. Kondisi demikian merupakan salah satu sebab mengapa pelanggaran 
HAM terus terjadi baik secara kualitas maupun kuantitas. 
 
 
3. Konflik  
3.1 Konflik Sosial 
Masyarakat Sumsel adalah masyarakat yang plural. Selama ini pluralisme itu tidak ditonjolkan 
justru penyeragaman yang terjadi. Akibatnya ketika kran kebebasan dan otonomi daerah mulai 
dibuka malah menimbulkan ekses yang tidak diharapkan. Masyarakat mencoba melihat 
kembali identitas sosial dan kebanggaan sosialnya dalam realitas modernisasi dan struktur 
negara modern. Implikasinya justru semakin mengentalnya sukuisme yang menunjukkan 
masyarakat semakin terpecah-pecah, bahkan cenderung berkembang dalam ”masyarakat 
komunal”. Organisasi-organisasi masyarakat yang berbasis identitas kesukuan mulai banyak 
terbentuk dan relatif menentukan proses alokasi ekonomi sosial politik. 
 
Artikulasi keberagaman yang berhadapan vis a vis dengan struktur ekonomi sosial politik yang 
telah mapan acap menimbulkan konflik yang tidak jarang diwarnai kekerasan dan korban jiwa. 
Konflik sosial yang terjadi mulai menunjukkan pola bahwa konflik itu mulai melibatkan : 
Negara dengan Negara, elit dengan elit yang mengatasnamakan masyarakat, dan Negara 
dengan Pasar, di samping yang konvensional yaitu rakyat dengan negara dan pasar. Satu hal 
yang pasti adalah bagaimanapun pola konflik yang terjadi rakyat umum tetap yang menjadi 
korban. 

 



 86

Tabel 24 
Jumlah Konflik Sosial di Sum-Sel Tahun 2005 

 
No Jenis Konflik Lokasi 
1 Pemekaran wilayah Pemkab MURA vs Pemkab Lubuk Linggau 

Masyarakat eks Marga Benakat vs Penukal Abab (Kab. Muara 
Enim). 
Masyrakat Kec. Tebing tinggi vs Kec. Pendopo (Kab. Lahat) 

2 Tapal Batas Pemkab. Lahat vs Pemkab. Muara Enim (Kasus Lebuay 
Bandung) 
Palembang vs Banyuasin 
Lahat vs Bengkulu 
Desa Macang Sakti vs Lubuk Bintialo (Kab. MUBA) 
Kec. Lembak vs Kec. Karang Endah (Kota Prabumulih) 
Pemkab Muara Enim vs Pemkot Prabumulih 
Pemkab. Muara Enim vs OKU Induk 

3 Pilkada Pilkada Kab. Musi Rawas  
Pilkada Kab. Ogan Ilir 

4 SARA  Karyawan PT. MHP vs Karyawan PT. Cifu 
Warga Desa Maur vs Warga Desa Batu Gajah Kab. Musi 
Rawas 

Sumber : Bagian Litbang LBH Palembang, 2005 
 
Dari tabel 14 pada tahun 2005 LBH mendokumentasikan 14 kasus konflik sosial di Sumsel 
yang terbagi dalam 4 jenis konflik, yaitu : pemekaran wilayah 3 kasus, tapal batas 7 kasus, 
pilkada 2 kasus, dan SARA 2 kasus. Kasus konflik sosial jelas akan menimbulkan sentimen 
kedaerahan yang akan mengikis sikap toleran, gotong royong, dan kekerabatan dalam 
masyarakat.  
 
Potensi konflik di masyarakat yang laten adalah perbedaan budaya dan kepercayaan. Kedua 
perbedaan tersebut  relatif mengendap dan dalam beberapa kasus sering muncul menjadi 
konflik ketika aspek ketimpangan ekonomi dan sosial dimasukkan dalam analisis. 
Ketimpangan ekonomi dan sosial memicu tekanan beban hidup yang berat  di mana identitas 
budaya dan kepercayaan dapat menjadi katup melepaskan tekanan tersebut. Oleh karena itu 
sangat penting terus dikembangkan suatu mekanisme resolusi konflik yang komprehensif agar 
konflik sosial di Sumsel tidak meluas. 
 
3.2 Konflik Perebutan Sumberdaya 
 
Konflik sosial dapat dilatarbelakangi salah satunya adalah perebutan sumberdaya produktif. 
Peluang otonomi daerah menyebabkan daerah memiliki beberapa keleluasaan dalam alokasi 
sumberdaya. Alokasi SDA yang selama ini merupakan ”Hak Menguasai Pemerintah Pusat” 
mulai diperhatikan peran daerah. Sayangnya orientasi otoda yang mengedepan adalah 
pendapatan bukan pelayanan -dan juga korupsi-, sehingga kewenangan yang ada dalam 
implementasinya menimbulkan konflik kepentingan. 
 
Pada tahun 2005 LBH mencatat terdapat 8 kasus perebutan sumberdaya di Sumsel yang 
mencakup perebutan sumberdaya batubara 1 kasus, minyak dan gas 3 kasus, lahan 1 kasus, 
asset pemerintah 1 kasus, dan ruang publik 2 kasus. Banyaknya kasus demikian yang 
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melibatkan aktor di tingkat elit mengindikasikan bahwa konflik perebutan sumberdaya ini 
merupakan isu yang menonjol pada tahun 2005.  
 
 
 

Tabel 25 
Jumlah Konflik Perebutan Sumber Daya di Sumatera Selatan Tahun 2005 

 
No Sumber Daya yang diperebutkan Pelaku 
1 Batubara 1. Pemkab. Lahat vs PT. Bukit Asam  
2 Minyak dan Gas 2. Pemkab. Muara Enim vs Pemkot. Prabumulih 

3. Pemkab. Muara Enim vs OKU Induk 
4. Desa Macang Sakti vs Lubuk  
   Bintialo (Kab. MUBA) 

3 Lahan  5. PT. MHP vs PT. Cifu 
4 Asset Pemerintah 6. Pemkab. Mura vs Pemkot. Lubuk  

    Linggau dan Pemvrop. Sumatera-Selatan 
5 Ruang Publik 7. Pedagang Tradisional vs Pemkab. Lahat 

8. Pedagang 16 Ilir vs Pemkot. Palembang 
Sumber : Bagian Litbang LBH Palembang, 2005 
 
Kasus-kasus perebutan sumberdaya ini menunjukkan adanya perubahan situasi dalam sistem 
kenegaraan. Kekuasaan negara yang tertutup mulai lebih terbuka dan terdesentralisasi. Artinya 
negara tidak dapat lagi dipandang sebagai representasi rakyat untuk mencapai keadilan dan 
kemakmuran. Negara menjadi arena pertarungan berbagai kelompok politik dan ekonomi 
dominan baik di pusat maupun daerah yang saling berebut akses pada sumberdaya negara.   
   
4. Investigasi Kasus Atas Inisiatif Sendiri 
 
Selain laporan pengaduan masyarakat yang diterima, maka LBH juga dalam mensikapi suatu 
kasus melakukan investigasi tanpa didahului adanya pengaduan. Investigasi merupakan salah 
satu metode dalam rangka menindaklanjuti kasus-kasus dugaan penyimpangan hukum. 
Investigasi diperlukan guna memperoleh informasi yang lebih lengkap, tajam, seimbang dan 
objektif uang akan dijadikan bahan untuk merumuskan tindakan seperti apa yang dapat 
dilakukan selanjutnya. 
 
Sepanjang tahun 2005 ini LBH Palembang melakukan investigasi kasus atas inisiatif sendiri 
sebanyak 5 kasus. Kasus-kasus tersebut adalah : 
♦ Kasus lubang maut saluran air depan terminal Km 12 yang tertutup air ketika banjir 

sehingga mengakibatkan 1 orang tewas 
♦ Kasus penembakan rumah advokat Yusmaheri oleh oknum berambut cepak dan tegap 

terkait konflik tanah 
♦ Kasus perebutan jabatan Direktur RS M. Husin Palembang yang mengakibatkan kerugian 

pasien 
♦ Kasus rencana pembangunan jembatan Musi III yang akan menggusur warga (Kasus 

Kampung Arab) 
♦ Kasus kebakaran Hotel King 
 
Di samping investigasi kasus, LBH juga melakukan penyikapan terhadap isu-isu yang sedang 
menjadi sorotan publik. Penyikapan yang dilakukan adalah dalam rangka membentuk opini 
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publik terhadap suatu isu berkenaan dengan kepentingan masyarakat luas. Untuk itu LBH 
biasanya mengundang pakar dan mengumpulkan data untuk dilakukan pengkajian bersama. 
Beberapa isu yang dikaji secara kritis diantaranya : pelanggaran HAM dalam industri 
pertambangan di Sumsel, pengadaan tanah bagi kepentingan umum, perbuatan melanggar 
hukum pejabat, eksploitasi batubara, kelangkaan dan kenaikan BBM, dan pipanisasi gas yang 
mengancam industri pupuk. 
 
Keahlian melakukan analisis terhadap sebuah permasalahan akan sangat menentukan akurasi 
penanganan dan sikap LBH. Penanganan kasus seperti ini secara jangka pendek adalah untuk 
membantu masyarakat memperoleh akses keadilan, tapi secara jangka panjangsebenarnya 
sebagai upaya untuk memperbaiki mutu pelayanan hukum atau merevitalisasi pejabat-pejabat 
publik yang kerap melakukan kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan dan aspirasi 
rakyat. 
 
5. Kondisi Penegakkan Hukum 2005 
 
Kondisi penegakan hukum di Sumsel relatif konstan. Artinya sebagaimana pisau yang tajam di 
bawah dan tumpul di atas, gambaran penegakan hukum dapat dianalogikan seperti sebuah 
pisau. Penegakan hukum lingkungan dan SDA bagi kelompok kuat belum mendapat perhatian 
padahal tahun 2005 ini banyak muncul pelanggaran hukum lingkungan dan SDA, seperti 
pencemaran industri pertambangan dan illegal logging. Namun jika yang melakukan 
pelanggaran hukum itu adalah kelompok lemah maka aparat langsung bertindak, misalnya 
dalam kasus petani di SM Bentayan atau petani yang menduduki lahan sengketa dengan 
perusahaan perkebunan. 
 
Kasus pembunuhan tukang becak oleh Satpol PP Kota Palembang, perjokian yang melibatkan 
anggota DPRD Pagaralam, pengoplosan BBM SPBU, dan anak pejabat yang terlibat narkoba 
merupakan contoh lain bahwa hukum belum ditegakkan secara konsisten dan memenuhi 
harapan publik. 
 
Situasi yang cukup memberi harapan adalah kinerja Kejaksaan Tinggi Sumsel dalam 
penanganan korupsi. Kejati memang mulai berani melakukan penahanan terhadap pejabat, 
sehingga tidak terkesan diskriminatif. Sayangnya Kejati ternyata tidak dapat memelihara 
momentum pemberantasan korupsi karena penanganan kasus relatif berlarut-larut. Dan juga 
pernyataan bahwa dalam pemberantasan korupsi Kejati hanya mentargetkan untuk membikin 
malu dan jera para koruptor. Sebenarnya jauh lebih penting adalah menekan perilaku koruptif 
sebagai embrio terjadinya korupsi dan sekaligus mengembalikan keuangan negara. 
 
Dalam pemberantasan korupsi ini situasi yang tidak memuaskan adalah di tingkat PN 
Palembang. Sepanjang tahun 2005 ini terdapat 5 kasus korupsi yang divonis bebas di mana 
jaksa memang melakukan kasasi. LBH tidak berprentasi bahwa dakwaan jaksa memang lemah 
(atau jika terjadi mafia peradilan maka dakwaan dirancang untuk lemah) melainkan bahwa 
pemberantasan korupsi belum menjadi agenda perubahan sosial yang merupakan kehendak 
bersama. Ternyata para elit dan pejabat ramai-ramai meminta penangguhan penahanan ketika 
kerabat atau anak buahnya ditahan jaksa atas tuduhan korupsi. Kemudian artinya LBH menilai 
PN Palembang perlu direvitalisasi. 
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6. Penutup 
 
Pada tahun 2005 ini kami merasakan adanya perubahan penting dalam melaksanakan bantuan 
hukum. Dibanding tahun 2004 maka di tahun 2005 terjadi peningkatan signifikan dari 
pengaduan masyarakat ke LBH. Kami mencoba melayani setiap kasus yang masuk sebaik 
mungkin dan seringkali staf terpaksa bekerja lembur tanpa insentif tambahan. Ini merupakan 
komitmen kami yang terus dijaga. 
 
Menghadapi kasus-kasus yang semakin banyak dan berat tentu menguras pikiran sampai-
sampai setiap minggu digelar rapat untuk menyikapi suatu kasus. Tapi dibalik kesibukan itu 
kami tetap mencoba menjalankan rekomendasi kegiatan tahun 2004. Diakui bahwa dari 5 
rekomendasi tahun 2004 tidak semuanya sesuai harapan. Namun yang paling signifikan 
dampaknya bagi terwujudnya negara hukum demokratis adalah bahwa kami bersama publik 
telah menginisiasi dukungan kepada beberapa putra terbaik Sumsel untuk duduk di Komisi 
Yudisial dan menjadi Hakim ad hoc Tipikor.  
 
Selain itu kami terus mengembangkan beberapa inisiatif dan alternatif pembiayaan organisasi. 
Penanganan beberapa kasus non struktural yang tidak mengatasnamakan LBH paling tidak 
telah membantu staf dalam mengatasi biaya operasional di samping tentu saja meningkatkan 
keterampilan hukum. Rencana membuat unit usaha ekonomi yang produktif dan komersial 
terus dimatangkan dan di tahun 2006 diharapkan mulai implementatif. Kami juga 
mengumpulkan alumni LBH Palembang untuk membentuk forum alumni yang dapat 
membantu LBH dalam membangun suatu sekretariat definitif. 
Demikianlah laporan tahunan akuntabilitas LBH Palembang tahun 2005 sebagai mekanisme 
pertanggungjawaban kami kepada publik. Semoga masyarakat dan stakeholder dapat 
mengambil manfaatnya. 
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LEMBAGA BANTUAN HUKUM  LAMPUNG 
 
 
Laporan ini akan memberikan gambaran, sekaligus menganalisis promosi, perlindungan dan 
pemenuhan hak-hak ekonomi social dan budaya di Propinsi Lampung (periode Januari 2005 – 
Desember 2005 ) 
 
♦ Hak rakyat atas pekerjaan dan melakukan pekerjaanya (the right to work and the right at 

work) 
♦ Hak rakyat atas standar kesehatan yang tinggi ( the right to the highest attainable standard 

of health ), 
♦ Hak rakyat atas pendidikan ( the right to education); 
♦ Hak Rakyat atas Lingkungan (the right environment) 
♦ Hak rakyat atas tanah (land right ) 
 
Data-data tersebut merupakan hasil monitoring staf  dan Voluentir Ekosob, Lembaga Bantuan 
Hukum Bandar Lampung  
 

I. KONDISI PEMENUHAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA 
 
I.1. Gambaran Umum kasus Pelanggaran (Januari  2005 – Desember 2005) 
 

I.1.a. Hak rakyat atas pekerjaan dan melakukan pekerjaanya  

(the right to work and the right at work)’ 
Kasus - kasus pelanggaran hak setiap orang untuk bekerja termasuk setiap hak dalam hal 
kesempatan memperoleh penghidupan yang layak dan bekerja berdasarkan pilihan yang bebas 
masih banyak di Provinsi Lampung tercatat ada 14 kasus dikota Bandar Lampung, 2 kasus di 
Lampung Utara, 1 di Tulang Bawang, 3 di Lampung Selatan, 1 di Tanggamus , Dari 21 kasus 
tersebut, akumulasi korban mencapai 4.613 (KK). 

 
Jumlah ini termasuk, kasus-kasus sektor perburuhan yang berkaitan dengan pelanggaran oleh 
oknum aparat negara (State actors) dan oknum non-negara (non state actors) terhadap hak 
individu dan kelompok untuk menjadi anggota serikat buruh yang independen, maupun dalam 
hal PHK sepihak dan rencana relokasi pabrik keluar Indonesia, yang mana hal itu akan 
berakibat kepada makin bertambahnya jumlah pengangguran akibat PHK, dan juga 
keselamatan kerja. Selain itu juga, terdapat juga dikasus sektor pekerjaan non-formal, 
pedagang k-5, pedagang asongan dan supir angkot (angkutan kota) dalam hal ini dilanggarnya 
trayek (jalur lintas). Terdapat juga kasus jabatan fungsional dilingkungan Pegawai Negeri Sipil 
(PNS), yaitu PHL – PHL Kecamatan Tanjung Karang Timur yang gajinya ditahan/belum/tidak 
dibayar, sabagai mana mestinya. 
 
 
 
 
 
 
  



 91

Tabel 26: Kasus Hak rakyat atas pekerjaan dan melakukan pekerjaannya  
 
No Kabupaten/ 

Kota 
Kasus Lokasi Pelaku Jumlah Korban 

1 Bandar 
Lampung 

1. PHK massal Bandar 
Lampung 

PT.IRONIK 61 buruh 

    PT. Yapindek 
Nagatama 
Kencana 

1 buruh 

    PT. Perkasa 
Kontruksindo 
Nusajaya 

8 buruh 

  Penggusuran 
PKL  

Pasar  
Smep 

Pemda Kota 580 PKL 

   Pasar 
Bambu 
kuning 

Pemda Kota 750 PKL 

  UMK/ UMP  Bandar 
Lampung 

Pemkot/ 
Pemprov 

1808 orang 

  Mogok 
Angkutan 

Bandar 
Lampung 

 103 orang 

2 Lampung 
Selatan 

PHK Buruh Lamsel PT. Biru Laut 
Katulistiwa 

9 Buruh 

  Pengusuran 
Pedagang 
Asongan 

Bakauhuni PT. ASDP 300 orang 

3 Lampung Utara Pengusuran 
PKL 

Pasar Kota 
Bumi 

Dinas Pasar 50 PKL 

  Mogok 
Angkutan 

Kota Bumi Dinas 
Perhubungan 

141 orang 

4 Tulang Bawang PHK Sepihak Menggala PT.Bumi 
Tapioka Jaya 

3 Orang 

5 Tanggamus Kenaikan Upah Gading 
Rejo 

Industri 
Genteng di 
Gading Rejo 

300 buruh 

 
 

I.1.b. Hak rakyat atas setandar kesehatan yang tinggi  

(the right to the highest attainable standard of health), 

Kesehatan Lampung 2005 
 
Sehat adalah investasi masa depan sebab itu semua orang berhak hidup sehat.untuk hidup sehat 
mereka harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, sementara tanggung jawab 
pemerintah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.namun, hingga kini masyarakat 
Lampung belum mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik.berbagai penyakit mendera 
masyarakat di Provinsi Lampung mulai dari, POLIO, DEMAM BERDARAH (DBD), Sampai 
dengan FLU BURUNG.               
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Bahkan Lampung menempati peringkat tiga Nasional jumlah anak di bawah lima tahun (balita) 
penderita polio selama 2005 sebanyak 25 balita di Provinsi ini terjangkit Virus  polio antara 
lain berasal dari Kabupaten Tanggamus (18 orang), Lampung Selatan (3 orang), Bandar 
Lampung (2 orang ), Lampung Barat (1 orang), dan Tulang Bawang (1 orang), data 
departemen kesehatan dan Organisasi Kesehatan  Dunia (WHO) urutan pertama ditempati 
Banten, dengan (151 orang) anak, Jawa Barat (58 orang), Lampung (25 orang), DKI Jakarta (4 
orang), dan Jawa Tengah (4 orang), total terkena polio di Indonesia 240 orang, dan Lampung 
mendapat urutan ke tiga. 
 
Tidak hanya itu masyarakat Lampung di gegerkan atas berita  meninggal nya.(suspect) 
terinfeksi flu burung Aji (6 tahun), warga desa Penubangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang 
Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, putra bungsu pasangan Sumitro (50 tahun) dan Sri 
Yitnowati itu menghembuskan nafas terahir di jalan Tengku Umar, Kedaton saat perjalanan 
dari rumah sakit mini Menggala Tulang Bawang (Tuba).menuju RSU Abdul Moeluk Tanjung 
Karang (RSUAM) Bandar Lampung Selasa (25-10).. 
Selain Polio, Flu Burung dan  Demam Berdarah Dengue (DBD) juga banyak mendera warga 
Lampung karena gigitan nyamuk edes aegypti pada Januari hingga September 2005, 
Menyerang 505 warga Lampung, 9 orang di antaranya meninggal, plus kita juga di kejutkan 
kasus busung lapar yang mendera Jevi Adila (2,5 tahun) warga Pekon Way Arong Pulau 
Panggung Tanggamus. 
  
Pencapain Pekan Imunisasi Nasional (PIN) putaran ke tiga pada tanggal 30 november yang lalu 
di Lampung turun 0,2 % di banding kan  PIN putaran kedua.sedang jumlah penderta polio di 
Lampung meningkat dari 25 menjadi 26 orang, kasus terbaru di temukan di Kabupaten 
Tanggamus. 
 
Hingga hari terahir pelaksanaan PIN putaran ke tiga , selasa (6-12), cakupan polio 98,6 % atau 
813,671 balita dari 825.594 balita, Jumlah ini turun 0,2 % atau 1,785 balita,di banding PIN 
putaran ke dua yang mencapai 98,8 % atau 815.429 balita yang di imunisasi polio dari 825.594 
balita. 
 
Penurunan  sasaran terjadi di tiga kabupaten, yaitu Lampung Selatan, Tulang Bawang dan Way 
Kanan sebelumnya Lampung Selatan 134.295 balita dari 143.813 sasaran, menjadi 131.141 
balita, di Tulang Bawang menurun mencapai 1.474 balita dari sebelumnya 95.535 balita, 
sedangkan Way Kanan dari 41.002 balita yang terimunisasi turun menjadi 40.530 balita.   
 
Kepala Seksi pencegahan dan peyakit Dinas kesehatan (Dinkes) Provinsi Lampung Aliya 
Karyus mengatakan data tersebut laporan Final yang di ajukan departemen Kesehatan namun 
mengingat inkubasi peyakit Polio satu bulan, Dinas kesehatan Provinsi mengintruksikan 
peyisiran sweeping  terus dilakukan satu bulan kedepan, pelaksanaan imunisasi  Polio dapat 
terus di lakukan melalui pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) atau pos pelayanan terpadu. 
 
Penghasilan Hasil  PIN putaran tiga berlangsung sejak 30 November berahir 6 Desember 2005 
pada putaran tiga ini, Dinas kesehatan menyiapkan 103 mobil team  mendiri kan pos- pos PIN 
di tempat tempat keramaian seperti pasar, terminal dan pelabuhan . 
 
Sedangkan vaksin polio yang di gunakan untuk semua kabupaten/kota di Lampung mencapai 
46.850 dosis dari 50.108 vaksin yang di distribusikan.dengan demikian, sisa vaksin 3.258 
dosis. 
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Sementara itu, data terakhir Dinas kesehatan jumlah kasus polio liar di Lampung kembali 
meningkat, kini terdapat 25 kasus padahal akhir Oktober yang lalu hanya 24 kasus, menurut 
Ailia satu kasus terahir di temukan di Kabupaten Tanggamus. 
 
Distribusi peyebaran kasus polio liar di Lampung pada Kabupaten; Tanggamus (18 orang), 
Lampung Selatan (3 orang), Bandar Lampung (2 orang), Lampung Barat (1 orang) dan Tulang 
Bawang (1 orang). Menurut Ailia, dari 25 kasus tersebut 76 % penderita tidak sama sekali 
mendapatkan imunisasi polio, berdasarkan golongan umur, balita berusia 24 - 35 bulan paling 
banyak polio liar, yaitu sembilan kasus, sedangkan berdasarkan distribusi untuk golongan 
umur, hingga minggu ke 45 tahun 2005, Dinkes Lampung mendapatkan data sebagai berikut 
usia 0-11 bulan (1) kasus, 12-23 bulan (3) kasus, 24-35 bulan (9) kasus, 36-47 bulan (4) kasus, 
48-59 bulan (1) kasus dan lebih dari 60 bulan atau lima tahun (7) tujuh kasus.  
 
Sementara itu jumlah balita yang belum terimunisasi dalam setiap putaran PIN putaran satu 
jumlah balita yang belum terimunisasi menurut proyeksi sejumlah 74.783 balita pada PIN 
putaran kedua jumlah balita yang belum terimunisasi menurut proyeksi 40.987 balita 
.kemudian PIN putaran III jumlah balita yang belum terimunisasi mencapai 40.580 balita. 
 
Lantaran belum maksimalnya PIN I, II, III pemerintah sepakat menggelar pin ke IV, ini akan di 
laksanakan tanggal 30 januari 2006 dan PIN ke V 27 Februari 2006. mudah –mudahan dengan 
PIN tersebut akan memutus mata rantai peyebaran virus polio liar di lampung sampai saat di 
temukan 25 penderta polio liar yang tersebar di lima kabupaten / Kota, kata Ailia Karyus, 
kepala seksi pencegahan pengamatan penyakit dinas kesehatan Propinsi Lampung. 

 
♦ Kasus DBD, Bandar Lampung Tertinggi 
 
Secara umum kasus DBD di Propinsi Lampung pada Januari hingga September 2005 turun di 
bandingkan tahun sebelumnya, tahun ini hanya 505 penderita dengan jumlah kematian 
sembilan pasien, jumlah ini lebih kecil di bandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 
866 kasus, 14 di antaranya meninggal. Sementara Kota Bandar Lampung dengan jumlah 
penderita tertinggi, mencapai 280 orang, enam di antaranya meninggal. Tahun 2004 lalu, 
memang terjadi kasus yang sangat tinggi sehingga mengkhawatirkan kendati belum seperti 
Jakarta yang selalu tinggi setiap tahunnya. (Seksi Pemberantasan Penyakit Dinkes Propinsi 
Lampung) 

 
Untuk penyakit DBD ini toleransi nasional untuk angka kesakitan daerah endemis adalah 
20/100.000 penduduk. Sementara untuk daerah nonendemik 5/100.000 penduduk. Sementara 
itu, untuk angka kematian tidak boleh lebih dari satu persen. 

 
Tahun ini angka kematian di Lampung mencapai 1,78 %, namun hal ini disebabkan terdapat 
beberapa daerah yang memiliki sedikit kasus, tapi terdapat pasien meninggal, penyebab 
kematian ini biasanya karena keterlambatan pasien datang ke rumah sakit,  umumnya pasien 
terlambat di tangani, ini akibat keadaannya sudah parah baru ke rumah sakit. 

♦ BALITA GIZI BURUK 
 
Dari catatan Dinas kesehatan (Diskes) Propinsi Lampung, pada tahun 2005 ada 181 anak lebih 
terkena gizi buruk. Secara kuantitas, sebenarnya jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2004 
yang ditemukan 205 kasus. Dari 181 penderita 105 anak atau 60 % adalah balita asal Lampung 
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Timur. Disusul Bandar Lampung 18 kasus dan Metro 3 kasus. Sisanya menyebar ditujuh 
kabupaten lainnya terkait maraknya penderita gizi buruk, beberapa lalu Komisi Perlindungan 
Anak Indonesia Daerah (KPAID) Propinsi Lampung juga mengunjungi RSUAM. Para 
anggotanya melihat kondisi para balita gizi buruk yang dirawat.  
 
♦ DIARE MEMBLUDAK 
 
Dilihat dari data pasein Di RSU Abdul Moeloek (RSUAM) terbanyak dari Lampung Selatan 
mencapai 5 (lima) orang. selanjutya dari empat Kecamatan Tanjung Karang Timur, 3 (tiga) 
orang dari Sukarame, 2 (dua) orang pasien dari Teluk Betung Utara, 2 (dua) pasien dari 
Panjang, 2 (dua) pasien dari Tanjung Karang Barat, masing-masing 1 (satu) pasien dari 
Rajabasa, Kedaton, Teluk Betung Barat, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung ditambah lagi 
pada Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Timur. 
 
Sementara Januari – Oktober 2005, balita diare yang sembuh sebanyak 1.524 pasien dan balita 
meninggal berjumlah 13 orang. kecendrungan pasien meningkat pada juni hingga akhir tahun. 
Dokter spesialis anak RSUAM Amran Harun, menjelaskan diare disebabkan infeksi kuman 
yang bersumber kurangnya kebersihan makanan, basi, mengandung racun, terlalu asam, dan 
pedas pada balita ada kemungkinan penyebab lain yaitu kesalahan pemberian makanan. Bayi 
yang seharusnnya belum diberi makanan tambahan, sudah diberi, ujarnya. Menurut dia aturan 
medis yang mengatur bayi yang belum berusia enam bulan, cukup mendapatkan air susu ibu 
(ASI) dan belum saatnya diberi makanan tambahan. Kondisi pertumbuhan sel usus dan ezim 
pencernaan belum sempurna, sehingga mengakibatkan diare. 
 
 
Tabel 27. Data Balita yang terkena Diare 
 

Data Balita Diare 2005 
Bulan Sembuh Meninggal 
Januari 118 2 
Febuari 109 2 
Maret 93 - 
April 64 - 
May 95 2 
Juni 130 3 
Juli 143 0 
Agustus 184 2 
September 348 - 
Oktober 240 2 
Jumlah 1.524 13 

      Sumber : RSUAM 2005 
Keluarga Miskin (GAKIN) Provinsi Lampung 

Supardi (bukan nama sebenarnya) warga Sribowino Lampung Timur tak bisa 
menyembunyikan rasa kecewanya ketika mengurus dua keponakannya yang di rawat di 
rumah sakit Bumi Waras untuk mendapatkan pengobatan Gratis, supardi kecewa 
mendengar jawaban petugas administrasi rumah sakit bahwa dua keponakannya harus 
membayar penuh semua biaya rumah sakit. 

 (Sapu Lidi no.12/ bulan Desember 2005 – Januari 2006) 
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Jawaban tersebut di luar perkiraan Supardi sebab beberapa hari sebelumnya Gubernur 
Lampung Sjachroedin Z.P mengatakan bahwa semua biaya pengobatan keluarga miskin 
yang terserang penyakit demam berdarah dan malaria akan di beri pengobatan gartis, 
termasuk jika di rawat di rumah sakit sawasta. 

Dari pantauan di Rumah Sakit Abdul Moeloek Bandar Lampung menunjukan banyak 
keluarga miskin justru tidak mendapatkan kartu Gakin, bahkan pernah ada seorang pasien 
dari keluarga miskin di tolak oleh pihak rumah sakit karena tidak membawa kartu Gakin. 

 

Data BPS Provinsi Lampung 2004 menyebutkan terdapat 476 ribu kk atau sekitar 
2.381.585 jiwa di Lampung yang masuk katagori miskin, mereka tersebar di 10 kabupaten/ 
kota. 

 

Tabel 28 : Jumlah Warga Miskin Provinsi Lampung 

No Kabupaten/ Kota Jumlah KK 

1 Tanggamus 56.530 kk 

2 Way Kanan 15.349 kk 

3 Metro 3.197 kk 

4 Bandar Lampung 26.790 kk 

5 Lampung Selatan 87.035 kk 

6 Lampung Utara 36.244 kk 

7 Lampung Timur 58.072 kk 

8 Tulang Bawang 106.856 kk 

9 Lampung Tengah 41.035 kk 

 Jumlah 431.108 kk 

Sumber  : BPS Lampung 2004 

 

Data orang miskin yang di keluarkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 
(BKKBN) Provinsi Lampung, menurut data BKKBN saat ini terdapat 285.481 kepala 
keluarga atau 1.699.184 (data BKKBN 2003) Jiwa keluarga miskin di Lampung 
membutuhkan pelayanan kesehatan gratis dari subsidi dana kompensasi bahan bakar 
minyak (BBM). Jika dalam satu keluarga rata-rata ada 3,5 jiwa jumlah gakin yang harus 
memperoleh pelayanan kesehatan gratis sebanyak 1.699.184 jiwa. 

Dari jumlah tersebut yang memperoleh subsidi dana APBN melalui Program Pemeliharaan 
Kesehatan Bagi Masyarakat miskin tahun 2005 hanya 1.561.717 jiwa, sebanyak 137.467 
jiwa lagi harus di tanggung 10 kabupaten/ kota di Lampung. 

Alokasi peserta program pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin tahun 2005 bagi 
1.561.717 jiwa untuk 10 Kabupaten/ Kota Lampung,  meliputi : 

Kabupaten Lampung Barat 82.693 jiwa, Tanggamus 17.397 jiwa, Lampung selatan 
340.900 jiwa, Lampung Timur 257.189 jiwa, Lampung Tengah 210.582 jiwa, Lampung 
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Utara 188.950 jiwa, Way Kanan 112.257 jiwa, Tulang Bawang 126.257 jiwa, Bandar 
Lampung 58.935 jiwa, Metro 10.725 jiwa. 

Perbedaan data jumlah penduduk miskin itu jelas rawan penyimpangan, apalagi 
pengalaman selama ini menunjukna bahwa perbedaan data sering di manfaatkan untuk 
menyelewengkan bantuan, oknum petugas sering memakai data yang sasarannya besar tapi 
kenyataannya banyak data yang bocor atau tidak sampai kepada yang berhak. 

Untuk menjamin kesehatan bagi 1.561.717 Gakiin di Lampung sesuai dengan surat 
keputusan Menteri Kesehatan N0. 1241/ Menkes/ SK/ XI/ 2004 tetang pengelolaan 
program pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin tahun 2005 diserahkan ke PT 
ASKES. 

Dana kesehatan gratis oleh PT ASKES meliputi tiga aspek : 

♦ Terselenggaranya regestrasi gakin 

♦ Terselenggaranya  pelayanan kesehatan gratis bagi gakin 

♦ Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan efesien  

 

Tetapi benarkah pengelolaan dana gakin oleh PT ASKES dapat dikatakan bagus dan mudah 
di pantau masyarakat ?  bagai mana orang miskin yang berada di pucuk gunung dan kurang 
akses informasi bisa memanfaatkan dana gakin? 

Sejauh ini sayangnya tidak ada pertanggungjawaban kepada publik dari PT ASKES 
maupun RSUAM sehingga masyarakat bisa mudah memantau pemanfaatan anggaran, 
masyarakat sejauh ini tidak bisa mengecek apakah dana tersebut mengucur untuk 
membiayai orang miskin atau tidak. 

 

Tabel 29: Jumlah Surat Jaminan Gakin (Januari - Oktober 2005) 

BULAN RAWAT 
JALAN 

RAWAT 
INAP 

JUMLAH 

Junuari 390 370 760 

Februari 533 513 1046 

Maret 975 761 1756 

April 1085 983 2068 

Mei 1201 805 2006 

Juni 1154 1034 2188 

Juli 945 926 1871 

Agustus 1294 1200 2494 

September 1553 1661 3164 

Oktober 471 718 1189 
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Tabel 30: Jumlah Pasien Dan Realisasi Klaim Pelayanan ASKES - JPKMM 
(Januari – Juni 2005) 

 

Bulan Rawat 
Jalan 

Rawat 
Inap 

Jumlah Jumlah Biaya 
Klaim Pelayanan 

ASKES – 
JPKMM (data 

RSUM) 

Jumlah Klaim     
( PT ASKES) 

Selisih 

Januari 390 370 760 Rp.    
500.772.500 

Rp.    
508.146.500 

 

Februari 553 513 1046 Rp.    
868.577.000 

Rp.    
814.191.000 

 

Maret 975 781 1756 Rp. 
1.298.414.000 

Rp. 
1.246.799.500 

 

April 1085 983 2068 Rp. 
1.393.693.000 

Rp. 
1.351.657.500 

 

Mei 1201 805 2006 Rp. 
1.392.225.570 

Rp. 
1.237.942.500 

 

Juni 1154 1034 2188 Rp. 
1.349.768.000 

Rp. 
1.357.499.500 

 

Juli 945 926 1871 Tidak ada data   

Agustus 1294 1200 2494 Tidak ada data   

September 1553 1611 3164 Tidak ada data   

Oktober 471 718 1189 Tidak ada data   

Jumlah    Rp. 
6.802.850.070 

Rp. 
6.516.236.500 

Rp. 
286.613.570 

Sumber : RSUM dan PT Askes Lampung 

 
I.1.c.  Hak Rakyat atas Pendidikan ( the right to education) 
 

Kondisi dunia pendidikan di Provinsi Lampung. Berdasarkan data Badan Statistik dengan Prosentase penduduk 
Lampung menurut Pendidikan yang ditamatkan adalah; belum tamat SD 38,8%, SD 25,6%, SLTP 14,7%, 
SLTA 11,2%, Diplomat I dan II 0,4%, Diploma III 0,4%, Perguruan Tinggi 0,9%.  
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Gambar 10. Penduduk Lampung menurut Pendidikan yang ditamatkan 
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Artinya proritas angggaran pendidikan 20% berdasarkan amanat konstitusi dan UU Sisdiknas 
haruslah tertuang dalam APBD. Bagaimana sikap legeslatif dan prakteknya eksekutif telah 
tergambar.  
 
Pelanggaran atas hak pendidikan yang terjadi di Propinsi Lampung umumnya berkisar pada 
fasilitas bangunan sekolah yang tidak layak dan anggaran pendidikan yang tidak mencapai 20 
% seperti UU Sisdiknas mengamanatkan anggaran pendidikan 20 % setiap tahun anggaran 
(Tanggamus, Lampung Timur, Lampung Selatan, Metro, Lampung Utara, bahkan di Bandar 
Lampung ). Contoh kasus Dana Pendidikan yang hanya dianggarkan 2,5 % di APBD 
Kabupaten Tanggamus tahun 2005 hal tersebut jauh dari yang di amanatkan UUD dan UU 
sisdiknas.  
 
Akibatnya SDN 1 Tanjung Ratu yang dibangun 1977 dengan jumlah 234 murid dengan jumlah 
guru 13 orang, yang berada kec. Way Pengubuan, Kab.Lamteng, tiga lokal dari tujuh lokal 
yang ada tidak memiliki atap. Telah terbayang bagaimana kondisi sekolahan otomatis semua 
fasilitasnya tidak dapat berfungsi dengan baik sebagai standar untuk belajar mengajar. 
ditambah lagi korupsi, dilingkungan pendidikan Lampung Tengah kasus rehab 52 sekolah 
dasar di Dinas Pendidikan, Pariwisata, Seni dan Budaya Lamteng. Yang saat ini sedang disidik 
oleh Kejari Gunung Sugih. 
 
Untuk Kabupaten Way Kanan; menurut Kepala UPTD Pendidikan Kec Banjit Way Kanan, 
sebanyak tiga puluh delapan (38) SD yang berada di Banjit 75% rusak.  Hampir rata-rata 
kerusakan pada platfon yang terancam runtuh dan lantai. Harapannya DPRD kab.Way Kanan 
dapat mengalokasikan APBD pendidikan sebesar 20%. 
  
Kasus yang tejadi sejumlah guru bantu di Bandar Lampung yang mempertanyakan uang 
insentif Rp.30.000,/bulan, yang tidak dibayar selama enam bulan. Ditambah lagi pemotongan 
PPN Rp. 17.500/bulan  oleh  kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) saat menerima. 
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Hal ini dilakukan selama 15 bulan, total mencapai 262.500/ribu/orang. Jumlah korban guru 
yang sampai saat ini 4.992 guru bantu selama 15 bulan dengan nominal berjumlah 131,4 juta.  
 
Bagaimana murid dapat belajar dengan baik dengan jumlah  tidak adanya lanjutan sekolah atas 
(SMA) dibeberapa daerah, sehingga hanya kalangan masyarakat yang sadar pendidikan  dan 
mampu secara ekonomi yang melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.  
 
Juga terdapat kasus-kasus pembengkakan biaya UAS/UAN dan pemungutan biaya illegal 
terhadap siswa baru (Kec.Talang Padang, Kab.Tanggamus) kurangnya tenaga pengajar baik 
secara kualitas maupun kuantitas makin melengkapi masalah pendidikan yang sembrawut di 
Propinsi Lampung.  
 
Lebih naïf lagi Gubernur Lampung membuat pernyataan bahwa akhir dari proses belajar untuk 
menilai hasil prestasi siswa, pemerintah tidak mungkin pengadaan Rapor tahun ini. Dinas 
Pendidikan menyerahkan pengadaan itu kepada Kepala Sekolah masing-masing dengan tidak 
membeban anak didik maupun wali murid.   
 
Berdasarkan data dari Yayasan Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh di Lampung anak 
110.376 ribu anak bakal putus sekolah?   
 
 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 
 
Pertengaahan tahun 2005 pemerintah membuat gebrakan cukup mengagetkan dengan memberi 
subsidi langsung kepada masyarakat, tahun ini Lampung memperoleh dan PKPS BBM Bidang 
pendidikan sebesar Rp. 200 M, Dana tersebut untuk Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) bagi 
siswa SD, SMP, baik negeri maupun swasta. Sedang untuk siswa setingkat SMA dana yang 
diberikan bernama Bantuan Khusus Murid (BKM). 
 
Total dana BOS yang dianggarkan untuk Lampung Rp. 192 Miliar. Dari jumlah ini yang 
terserap hanya Rp. 179,3 miliar atau tersisa Rp. 12,7 miliar. Dana Rp. 179,3 miliar tersebut, 
diberikan kepada 1.387.176 siswa SD dan SMP diseluruh Lampung. 
 
Data dinas pendidikan Lampung dari dana Rp.179,3 miliar yang dikucurkan untuk siswa SD 
Rp.120,157 miliar. Mereka berasal dari 5,281 SD. Untuk SMP 59.15 miliar dengan jumlah 
siswa 364.563 orang. Mereka berasal dari 1.554 SMP. Sementara untuk BKM sebesar 10,439 
miliar untuk 26.769 Sekolah. 

Penyimpangan  BOS 
 
Namun datangnya BOS tidak serta merta menggembirakan semua pihak. Banyak Kepala 
Sekolah yang ketakutan karena kurang mengerti dengan sistem pembukuan dan penggunaan 
dana tersebut. Ketua Dewan Pendidikan Lampung Tengah Mahmud Santoso, mengatakan 
banyak Kepsek ketakutan dengan pencairan dana BOS. Khawatir adanya BOS justru akan 
terseret ke kasus Hukum. Untuk itu Dewan Pendidikan Lampung tengah dan Dinas pendidikan, 
komisi D DPRD setempat mengadakan sosialisasi ke 26 Kecamatan hal ini untuk menghindari 
jeratan Hukum karena minimnya pengetahuan Kepala sekolah terutama Kepala SD tentang 
Administrasi. 
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BOS juga menimbulkan persoalan diLapangan yang justru menyelewengkan dana siswa 
miskin hal ini seperti terjadi di SMP Gajah Mada Bandar Lampung, SMP Al-Azhar dan 
Sekolah swasta lainnya misal saja di SMP Gajah Mada kendati mendapatkan BOS, sekolah 
tersebut menaikan SPP 10.000 perbulan mulai tahun ajaran 2005-2006 kepala SMP Gajah 
Mada, Ibnu Mujir mengatakan menaikan SPP sudah diberitahukan kepada orang Tua murid, 
ada atau tidak dana BOS Memang dan SPP naik, Dana BOS dialokasikan kesiswa tidak 
mampu, agak mampu, siswa yang tak mampu dibebaskan SPP 4 bulan dan Komputer 4 bulan 
dan uang disket yang kurang mampu diberikan kebebasan 2 bulan. 
 

Minimnya sosilisasi 
 
Minimnya sosialisasi menyebabkan salah kaprah dana bantuan SD dan SMP ini sayang 
sosilalisasi yang dilakukan tidak efektif, padahal dalam pelaksanaan petunjuk menyatakan 
BOS bisa digunakan untuk uang Formulir pendaftaran perpustakaan, pemeliharaan, ujian 
sekolah/ulangan umum. 
 
Memberikan sanksi tegas kepada penyeleweng dana tersebut, ini agar dana yang betul – betul 
kepada yang berhak. Namun sejauh ini sanksi apalagi hukum, belum dikenakan. Yang 
diindikasi penyelewengan baru diselesaikan baru pada tahap pemanggilan. Ini jika dibiarkan 
akan menjadi preseden buruk. Kedepan, penyelewengan harus diberikan tindakan tegas, hukum 
yang setimpal dari aparatur pemerintah. 

 
Tabel 31. Rekapitulasi Sekolah yang Menerima BOS 

Periode Juli – Desember 2005 

Kabupaten/Kota 
Sekolah  Murid  Dana (Miliar) 

Bandar Lampung 
Lampung Selatan 
Lampung Tengah 
Lampung Utara 
Lampung Barat 
Tulang Bawang 
Tanggamus 
Metro 
Lampung Timur 
Way Kanan 

429 
 
1.256 
 
1.056 
 
607 
 
435 
 
683 
 
950 
93 
871 
 
455 

147.788 
 
238.048 
 
222.499 
 
115.388 
 
74.938 
 
147.841 
 
168.938 
25.415 
166.386 
 
79.935 

Rp. 19, 352 
 
Rp. 30, 644 
 
Rp. 28, 825 
 
Rp. 14, 970 
 
Rp. 9, 657 
 
Rp. 18, 906 
 
Rp. 21, 764 
Rp. 3, 374 
Rp. 21, 534 
 
Rp. 10, 276 

Jumlah  6. 835 1.387.176 Rp. 179, 307 
 Sumber : Dinas Pendidikan Lampung 2005 
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I.1.d. Hak Rakyat atas Lingkungan (the right environment) 
 
Pelangaran hak atas lingkungan yang terjadi di Propinsi Lampung sangat beragam dan meliputi 
hampir seluruh jenis ekosistem lingkungan. Umumnya pelanggaran ini dilakukan oleh 
pemerintah dan oknum-oknum pejabat pemerintahan, dan Perusahaan  pelanggaran ini meliputi 
antara lain, Pembuangan Limbah yang tidak sesuai standar batu mutu limbah yang di lakukan 
oleh PT. Sinar Bambu Mas di Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah, yang akhirnya DPRD 
Lampung Tengah merekomendasikan PT. SBM untuk ditutup, dan masalah TPA yang 
bermasalah di Lampung Timur tepatnya di Bandar Jaya yang merugikan 150 kk di lingkungan 
IV RT 13 Bandar Jaya, serta pencemaran limbah pabrik di Way Bungur yang mengakibatkan 
kerugian usaha tambak keramba apung ikan betutu sebanyak 2 kwintal mati, kerusakan 
Register 19 Gunung Betung, pencemaran sumur warga yang diduga berasal tangki bawah tanah 
SPBU No. 24 353.55 yang terletak dipinggir jalan lintas sumatra Tegineneng. Di Bandar 
Lampung  juga terjadi pencemaran sumur warga yang diduga berasal dari penimbunan minyak 
di Gg.Hamim RT.01/03 Tanjung Karang Pusat yang kasusnya di tangani oleh BAPEDALDA 
Provinsi Lampung, reklamasi pantai (Bandar Lampung). Pencemaran Udara melalui cerobong 
asap oleh Oleh SuperMarket Chandra di lingkungan warga Tanjung Karang Pusat Kota Bandar 
Lampung. 
 
 
Ilegal Loging di Prop Lampung 
 
Propinsi Lampung, sebuah daerah yang kekayaan hutannya menjadi paru-paru dunia seperti 
Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). 
Hewan-hewan endemik yang memperkaya kzanemik pengetahuan flora dan fauna generasi 
muda bangsa, hidup di dalamnya sesuai dengan hukum yang berlaku, berkembang biak di 
dalam kekuasaan alam semesta. 
 
Tetapi gambaran ideal tentang hutan itu tidak bisa lagi di nikmati di Provinsi Lampung, bahkan 
di kabupaten Lampung Barat, di wilayah pegunungan yang sebagian besar wilayah yang 
merupakan kawasan berbagai jenis hutan yang di lindungi, udara musim tropis tidak lagi stabil 
pohon – pohon besar yang ratusan tahun, baik yang tumbuh bebas di hampir kawasan TNBBS 
maupun yang berupa dari bagian dari repong damar, menjelma menjadi hutan semak belukar 
dan padang ilalang yang tandus dengan tunggul tunggul bekas pepohonan yang di tebang, 
sungai sungai yang keruh dan menyempit, tanpa kicau burung. Begitu juga di wilayah hutan 
TNWK Kabupaten Lampung Timur, kawasan endemik bagi sekitar 300 spesis burung dan 
sebagian satwa langka lainnya seperti badak Sumatera dan Harimau Sumatera, kukus kukus,  
kucing emas, rusa, ular, camang, lutung dan lain sebagainya.  
 
Berdasarkan data departemen kehutanan, tingkat kerusakan hutan di Indonesia setiap tahunnya 
berkisar 2,6 - 2,8 juta hektar pertahun atau setara dengan enam lapangan bola permenit, 
sebanyak 58 juta hektar dari seluruh luas hutan di tanah airkondisinya rusak parah, sebab itu 
ikhtiar serius menyelamatkan hutan di Indonesia harus benar–benar dilakukan segera mungkin. 
 
Di kabupaten Lampung Barat, terutama di bekas markas TNI, bisa di temukan tumpukan kayu 
olahan maupun log, hasil sitaan pembalakan liar, bahkan di aliran sungai (DAS) sejumlah 
sungai yang melintasi dalam kawasan TNBBS, banyak log sitaan hasil kerjasama TNI, polisi, 
Kejaksaan TNBBS, kayu – kayu berbagai spesies yang di lindungi itu di tebangi pelaku 
pembalakan liar dalam kawasan TNBBS, lalu di angkut lewat sungai untuk kemudian di bawa 
ke usaha pengerajin kayu yang banyak muncul di Lampung Barat.  
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Kayu–kayu besar sebagian besar di rambah sesuai pesanan pengusaha kayu yang usahanya 
mendapat izin pemerintah setempat, dengan iming – iming mendapatkan keuntungan besar. 
Data World Widlife for fund (WWF) Indonesia, sebuah NGO lingkungan yang pernah meneliti 
di TNBBS, melibatkan oknum aparat desa, oknum aparat penegak, hukum dan oknum 
pejababat sehingga masih terus berlangsung tidak dapat di antisipasi dengan tuntas. 
 
Fakta ini menunjukan, jajaran dinas kehutanan Lampung punya andil marak nya pembalakan 
liar, sehingga tidak akan bisa dihentikan jika ijin –ijin penggergaji tidak segera di cabut. 
Kepala Dinas Kehutanan Lampung Arienal Djunaidi membenarkan fakta ini dan mengakui 
pengergaji kayu merupakan pelaku pembalakan liar, kesimpulan ini berdasarkan Instruksi 
Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2005 tentang pemberantasan illegal Logging.  
 
Berdasakan inpres tersebut usaha pengerajinan kayu yang Produksinya 6.000 Meter Kubik 
Keatas, harus mendapatkan ijin Departement Kehutanan. Sedangkan 6.000 meter kubik 
kebawah, perizinan dan pengawasannya dilakukan Gubernur. Nyatanya seluruh pengusaha 
pengerajinan kayu yang ada dipropinsi Lampung, sebagian besar izinnya dikeluarkan para 
kepala Daerah (Bupati). Perusahaan-perusahaan yang melanggar izin itu sampai sekarang 
masih beroperasi, mengolah kayu-kayu log yang dikeluarkan dari Kawasan Hutan Taman 
Nasional maupun Hutan Lindung.  
 
Kondisi inilah yang disikapi pemerintah dengan memunculkan gerakan serentak secara 
nasional untuk memberantas pembalakan liar. Dilampung gerakan itu diwujudkan dengan 
membentuk Tim Anti Illegal Logging yang terdiri dari Kapolda Lampung, Komandan Korem 
043 Garuda Hitam, Kepala Badan Intelijin Indonesia (Kabin) Lampung, kepala Dinas 
Kehutanan Lampung, kepala Kejaksaan Tinggi Lampung NGO Lingkungan dan masyarakat 
sekitar kawasan. Tim yang terdiri dari orang-orang kuat dijajaran penegakan Hukum ini, 
idealnya bisa memberantas pembalakan Liar. Apalagi sekedar hanya menghadapi masalah 
kecil seperti adanya oknum aparat yang mem-backing pelaku. 
 
Sayang, aksi Tim anti Illegal Logging Lampung baru sebatas menangkap para pelaku 
pembalakan liar, tetapi bukan orang-orang yang membiayai kegiatan itu. Sementara disejumlah 
daerah masyarakat menyaksikan Fenomena yang bertolak belakang, masih banyak petugas 
penerbit surat keterangan sahnya hasil hutan (P2SKSHH) tanpa melihat atau mencocokannya 
dengan jenis-jenis kayu yang dimiliki pengusaha pengolahan kayu. Tidak sulit bagi pengusaha 
pengolahan kayu mendapatkan SKSHH, bahkan sebelum memiliki kayu karna petugas 
menetapkan harga tertentu untuk setiap lembar Blanko SKSHH tersebut. 
 

I.1.e. Hak rakyat atas tanah (land right ) 
Selain banyaknya  kasus-kasus tersebut di atas. Kasus tanah merupakan kasus yang paling 
banyak di rekam oleh LBH-Bandar lampung. Tidak kurang dari 26 kasus yang terjadi di 
Lampung, tersebar merata di seluruh kab/kota, tercata ada 8 tipepologi kasus : 
♦ Kasus sertifikasi tanah, jumlah kasus ada 4; luas lahan 218 ha, korban  2197 jiwa. 
♦ Sengketa hak dan batas, 6 kasus dengan luas  2603.5 ha, korban 46 jiwa 
♦ Sengketa tanah adat, 3 kasus dengan luas 17121.35 ha.  
♦ Sengketa ganti rugi lahan, 4 kasus dengan luas 5000 ha, korban 135 jiwa, kerugian  
♦ Rp. 362,000,000.  
♦ Sengketa pembebasan lahan, 1 kasus  dengan luas lahan 50 ha. 
♦ Sengketa kawasan hutan, 3 kasus dengan luas lahan 11.972 ha, korban 25.240 jiwa 
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♦ Sengketa perkebunan, 3 kasus luas lahan 22027 ha, korban 540 jiwa. 
♦ Sengketa putusan pengadilan. 2 kasus luas lahan 2367.5 ha, korban 100 jiwa dan kerugian 

Rp : 126,595,064 dengan jumlah kasus 26, luas lahan 61.359, dengan korban 28.159 jiwa 
dan kerugian Rp 488,595,064. 

 
 
II. Hak-hak Sipil dan Politik 
 
Hak Asasi Manusia sampai sekarang masih merupakan suatu persoalan yang demikian pelik 
dan sama sekali bukan bukanlah persoalan yang sederhana, dan memang tidak akan pernah 
selesai selama struktur dan sistem sosial yang melanggengkan penindasan dan tindakan 
sewenang-wenang tetap bertahan. Pengakuan masyarakat Internasiaonal terhadap nilai-nilai 
yang terkandung dalam prinsip hak Asasi Manusia adalah suatu landasan berpijak bagi 
siapapun yang memiliki keperdulian terhadap penderitaan sesamanya, pengakuan atas harkat 
dan martabat serta hak-hak yang sama dan tak terpisahkan dari seluruh anggota umat manusia 
merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia. 
 
Inti Hak Sipil Dan Politik yang dijamin dalam perjanjian Internasuional tentang Hak Sipil Dan 
politik mencakup tiga hal : pertama, Kebebasan untuk berpikir bekeyakinan dan beragama, 
kedua kebebasan berekspresi dengan segala bentuk pengungkapannya, ketiga kebebasan 
berserikat dan berkumpul. 
 
Bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi terhadap perjanjian internasional tentang Hak sipil 
Dan Politik  baik yang dilakukan Individu atau kelompok yang terjadi sepanjang 2005 di 
Provinsi Lampung adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan, Penyiksaan, 
penembakan/ penangkapan sewenang-wenang dan pembunuhan diluar proses hukum, serta 
pelecehan seksual, tindak kekerasan terhadap anak dan kekerasan didalam rumah tangga. 
  
Setelah melihat berbagai pelanggaran HAM yang terjadi pada umumnya laporan ini menuntut 
agar  pemerintah Indonesia memberikan perlindungan dan penghargaan yang lebih tinggi 
terhadap Hak Sipil Dan Politik Masyarakat. 
 
Propinsi Lampung yang terletak di ujung pulau Sumatra, dan terletak dibawah katulistiwa 50 

Lintang Selatan merupakan salah satu propinsi yang penduduknya mayoritas pendatang 87,8% 
dari total jumlah penduduk Lampung. Akibat yang paling besar terhadap pengebirian Hak Sipil 
Dan Politik masyarakat adalah kurangnya kontrol timbal  balik antara penguasa dan 
masyarakat. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga-lembaga formal untuk 
menyalurkan keinginan  mereka, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Hukum 
yang berlaku. 
 
Keadaan ini menjadi lebih tragis karena sempitnya pemahaman HAM aparat yang bertanggung 
jawab atas terjaminnya Hak Sipil Dan Politik Masyarakat, aparat dalam hal ini aparat 
kepolisian yang cenderung melakukan tindakan tindakan yang melanggar atas Hak Sipil Dan 
Politik masyarakat, pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian diantaranya adalah 
penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang dan pembunuhan diluar proses hukum. 
 
 II.1.a. Perkembangan Kasus Talangsari Lampung 
 
Seperti kasus yang telah lama dan mencuat di nasional maupun dunia internasional yang terjadi 
di Lampung yakni; Kasus Talang Sari yang terpendam, bermula dari Peristiwa di Cihedeung, 
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Dukuh Talangsari III, Desa Rajabasa Lama Kec. Way Jepara Lampung Tengah pada 7 Februari 
1989. Usai sholat subuh, tiba-tiba terdengar serentetan tembakan.  
Lalu api menjilat-jilat ke bangsal tempat jemaah Wardisi menginap, Serangan fajar itu berasal 
dari empat peleton tentara dan 40 anggota Brimob di pimpin langsung oleh Komandan Korem 
043 Garuda Hitam (saat itu) Kolonel A.M. Hendropriyono. Setelah usai suara tembakan itu, 
jumlah korban versi tentara menyebutkan hanya 27 orang. Sedangkan data dari versi dari pihak 
keluarga yang menyatakan hilang keluarganya korban tewas mencapai 246 orang, belum 
termasuk yang hilang. Dari keseluruhan korban itu, 127 diantaranya perempuan.  Segala Upaya 
telah ditempuh mulai dari gugatan PTUN ke Presiden atas pengangkatan  A.M. Hendropriyono 
sebagai kepala BIN lewat LBH Bandar Lampung, perjuangan dengan KontaS, elsam di Jakarta. 
Pada tahun 2004 LBH Bandar Lampung bekerja sama dengan KontaS mengadakan kegiatan 
untuk mendorong percepatan kerja Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP HAM) Talang Sari 
yang dibentuk oleh Komnas HAM.    
 
Meskipun peristiwa telah berjalan selama 20 tahun (1987-2004) upaya teror terhadap 
masyarakat korban Talang Sari masih berlanjut. Para Korban yang saat ini mayoritas tinggal 
Talang Sari III dusun Cihedeung, Lampung Timur sampai saat ini masih mengalami teror 
dengan didatangani rumah oleh para preman, yang dikoordinir Babinsa setempat  dengan 
menggunakan masyakat lain. Selain itu, ketika masyarakat harus keluar dari desa 
memperjuangkan hak-haknya dicegah dijalan, bahkan jalan-jalan keluar desa diblokir dengan 
drum-drum.    
 

Upaya masyarakat korban Talang Sari yang pantang menyerah untuk meminta kejelasan 

posisi dan pertangggung jawaban negara terhadap mereka sampai saat ini masih 

berlangsung. Desakan untuk berjalannya KPP HAM Talang Sari salah satu upaya 

perjuangan masyarakat korban. Pada tanggal 17 Agustus 2004 dengan semangat 

menghadiri acara yang diselenggarakan LBH BANDAR LAMPUNG dan KontraS di rumah 

makan Begadang II. Warga Talang sari yang wakili sekitar 150 orang berharap menemui 

Anggota Komnas HAM yang dikabari menjadi Ketua KPP HAM Talang Sari yakni 

Hasballah M. Sa’ad. Agenda pertemuan tersebut tidak kurang untuk membangun ruang 

publik dalam rangka penyelesaian kasus pelanggaran HAM Talang. Arahan diskusi 

bagamian signifikasi KPP HAM Talang Sari ditingkat publik dan keterlibatan publik untuk 

mengkritisi KPP HAM Talang Sari. 

KPP HAM Talangsari yang di ketuai oleh Hasballah M Saad, dan didukung oleh para 

korban dan keluarga korban Talang Sari terrnyata tidak berjalan ini diketahui setelah 

sekitar 40 orang korban dan keluarga korban Talang Sari yang didampingi LBH BL dan 

KontraS mendatangi Komnas HAM pada bulan Februari 2005 untuk menanyakan 

perkembangan kasus tersebut, dalam pertemuan di Komnas HAM yang dihadiri oleh ketua 

Komnas HAM Yaitu Abdul Hakim Garuda Nusantara tetapi kembali para korban dan 

keluarganya mendapatkan jawaban yang kurang memuaskan dari pihak Komnas HAM 
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Tetapi perjuangan para koraban untuk menuntut keadilan tidak berhenti, dan pada bulan  

maret 2005 mereka kembali mendatangi komnas HAM dengan membawa berbagai 

sepanduk berisikan tuntutan penyelesaian kasus Talangsari tersebut, dan mereka di terima 

oleh  Ibu Ruswiati Surya Saputra yang mengatakan bahwa pihak Komnas HAM telah 

membentuk tim kembali untuk mengusut kasus tersebut dan akan melakukan penyidikan 

pada ke lokasi dan menemui para korban untuk dimintai keterangan pada akhir bulan 

maret 2005. 

Korban dan keluarga korban tidak hanya berdiam diri untuk menunggu tim Komnas HAM 

yang akan turun ke lokasi untuk melakukan penyidikan mereka di Lampung yang di 

Fasilitasi oleh LBH Bandar Lampung melakukan pertemuan pada 23 Maret 2005 dengan 

para LSM, Mahasiswa, Akademisi untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak 

untuk mendorong kasus tersebut di usut oleh pihak Komnas HAM. 

Pada tanggal 29 Maret 2005 sekitar 70 orang para korban yang di dampingi oleh LBH 

Bandar lampung dan Mahasiswa mendatangi DPRD Lampung, dan di temui oleh komisi A 

dan mendapatkan dukungan oleh komisi A DPRD Lampung, yang disampaikan langsung 

oleh ketua komisi yaitu I Wayan Dirpa. 

Tanggal 30 Maret 2005 sampai dengan 8 April 2005 pihka Komnas melakukan penyidikan 

ke lokasi, yang melakukan penyidikan dari pihak Komnas HAM adalah Mohammad Farid, 

Ruswiati Surya Saputra, Eny Soeprapto, Samsudin yang dibantu oleh asistennya yaitu 

Andi, Yosa, Rita.dan yang diwawancarai sebanyak 36 orang. 

 

Tabel 32. Daftar Nama Korban, Saksi Pelanggaran HAM Talangsari 
Yang Diwawancarai Tim Komnas HAM 

30 Maret 2005 - 8 April 2005 

No Nama Korban/ Saksi Waktu Wawancara Keterangan 
1 Ismini 30 Maret 2005   
2 Azwar     
3 Suparmo     
4 Amir     
5 Tursiah     
6 Azwir 31 Maret 2005   
7 Sugirman     
8 Muhdianto     
9 Enny     
10 Rahmad     
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11 Jayus 01 Aprl 2005   
12 Mursidin 02 aprl 2005   
13 Mudiman     
14 Mahmudi     
15 Marsudi (alias Pak Su) 04 Aprl 2005   
16 Kasiani 06 Aprl 2005   
17 Sugito     
18 Ratinah     
19 Rasmin     
20 Turasih     
21 Sukiran     
22 Aseng Muslim     
23 Mbah Salem 07 Aprl 2005   
24 Aji     
25 Zamzuri     
26 M. Isnan Abadi     
27 Nur Kasihan     
28 Ibu Saru/ Ibu Jember     
29 Teguh     
30 Kasmanto     
31 Samidi     
32 Zailani     
33 Supardi     
34 Sardi     
35 Wasiran     
36 Siti Khomaidah 08 Aprl 2005 Ruswiati meminta ket. Dari 
      Sukidi Cs,  
      (Memperoleh Ket. Dari 5 Orang) 
  

II.1.b. Pelanggaran Hak Sipil dan Politik tahun 2005 
 
Persoalan Hak-hak Asasi manusia sampai saat ini tetap menggumpal sebagai persoalan yang 
sedemikian pelik, dan bukanlah persoalan yang sangat sederhana. Ini bisa kita pahami bila kita 
menoleh ke belakang betapa peran dan ke dudukan negara dan unsur-unsur masyarakat 
sepanjang sejarah menunjukan bahwa negara memiliki peran dan kedudukan yang sangat 
penting. 
 
Gambaran umum kasus pelanggaran Hak sipil dan Politik yang dapat terpantau oleh LBH 
Bandar Lampung sepanjang tahun 2005 ada di beberapa Kabupaten dan Kotamadya. Dari 
sepuluh Kabupaten/kota di Propinsi Lampung kasus kejahatan Hak Sipil dan Politik yang 
terpantau oleh LBH Bandar Lampung  secara keseluruhan sebanyak 57 kasus. Jumlah ini 
termasuk kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran aparat negara dan pelaku non negara 
pada setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama di mata hukum. 
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II.2. Kekerasan yang dilakukan oleh negara terhadap Hak Sipil Dan Politik  
 
II.2.a. Penyiksaan oleh aparat POLRI/ TNI: 
Tindak kekerasan  yang dilakukan oleh aparat kepolisian selama tahun 2005 hingga membuat 
korban luka-luka terjadi sebanyak 2 kasus dengan jumlah korban sebanyak  9 orang luka-luka 
dan dirawat dirumah sakit . 
Bandar Lampung sebanyak 1 kasus dengan jumlah korban 1 orang  
Kabupaten Tulang Bawang 1 kasus dengan jumlah korban 8 orang dan 1 orang meninggal 
dunia. 
 
II.2.b. Penembakan/ penangkapan  sewenang-wenang oleh POLRI: 
Pelanggaran Hak Sipil Dan Politik masyarakat yang dilakukan oleh aparat kepolisian ialah 
penangkapan sewenang-wenang sebanyak 24 kasus dengan jumlah korban 44 orang luka 
tembak. 
Kota Madya Bandar Lampung sebanyak 13 kasus dengan jumlah korban 18 orang luka 
tembak. 
Kabupaten Way Kanan sebanyak 2 kasus dengan jumlah korban 2 orang luka tembak. 
Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 3 kasus dengan jumlah korban 3 orang luka tembak. 
Kabupaten Lampung Timur sebanyak 11 kasus dengan jumlah korban sebanyak 13 orang luka 
tembak 
Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 5 kasus dengan jumlah korban 7 orang. 
Kabupaten Lampung Utara sebanyak 8 kasus jumlah korban 11 orang luka tembak.  
 
 
II.2.c. Pembunuhan di luar proses hukum 
Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap hak setiap orang mendapatkan perlindungan hukum 
yaitu kasus pembunuhan diluar proses hukum terjadi di dua kabupaten pertama: kabupaten 
Lampung selatan yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia yang di lakukan oleh aparat  
Polres Lampung Selatan. Kedua : Kabupaten Tulang Bawang penganiayaan yang dilakukan 
oleh anggota kepolisian sektor Menggala mengakibatkan delapan orang meninggal dunia. 
II.2.d. Pelanggaran Terhadap Hak Anak 

Sepanjang tahun 2005 pelanggaran kekerasan terhadap Hak Anak sebanyak 30 kasus 
pencabulan dan perkosaan   yang di lakukan oleh orang tua kandung, asuh dan orang yang tak 
dikenali  korban, dengan korban  sebanyak 31 orang, dan kasus kekerasan sebanyak 1 kasus 
yang di lakukan oleh orang tua korban. 
 
♦ Bandar Lampung sebanyak 10 kasus dengan jumlah korban pencabulan dan perkosaan 

sebanyak 10 orang, 1 kasus tindak kekerasan dengan korban berjumlah 1 orang . 
♦ Tanggamus sebanyak 5 kasus dengan jumlah korban 5 orang 
♦ Way Kanan sebanyak  2 kasus dengan korban berjumlah 2 orang 
♦ Lampung selatan sebanyak 4 kasus dengan jumlah korban 4 orang 
♦ Lampung Utara sebanyak 2 kasus dengan jumlah korban 2 orang 
♦ Lampung tengah sebanyak 2 kasus dengan jumlah korban 2 orang 
♦ Kabupaten Lampung Timur sebanyak 3 kasus dengan jumlah korban 3 orang  
♦ Metro sebanyak 1 kasus dengan jumlah korban 2 orang anak-anak 
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II. 2.d. Kekerasan terhadap Perempuan 
 
Kehadiran UU no 23 tahun 2004 tentang penghapusan terhadap kekerasan rumah tangga pada 
september 2004 membawa angin segar , katena di harapkan mampu memberikan landasan 
hukum untuk penghapusan dan pencegahan tindak kekerasan, sayangnya UU yang bertujuan 
untuk memelihara keutuhan rumah tangga justru disalahtafsirkan di sebagian kalangan 
masyarakat, mereka menuduh dengan kehadiran UU ini mendorong banyak pernikahan pada 
perceraian. 
 
Kekerasan dalam rumah tangga menurut UU no. 23 adalah  setiap perbuatan terhadap 
seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara 
fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk 
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum 
dalam lingkup rumah tangga ( pasal 1, ayat 1) Kekerasan seksual disni bukan hanya perkosaan 
yang dilakukan oleh keluarga sedarah  (insest), tetapi perkosaan majikan terhadap pekerja 
rumah tangga. 
 
Kekerasan terhadap perempuan yang dapat terpantau oleh LBH Bandar Lampung sebanyak 4 
(empat) kasus yang terjadi di Kabupaten Tanggamus 1 kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh 
3 orang kerabat korban, terjadi di Kota Agung, 3 (tiga) kasus di Bandar Lampung, 2 (dua) 
kasus kekrasaan terhadap rumah tangga dan 1 (satu) kasus pelecehan seksual terhadap pekerja 
rumah tangga dengan korban seluruhnya 4 orang dan pelaku keseluruhan 6 orang. 
 
TABULASI PERBANDINGAN ( %) PELANGGARAN HAK  SIPIL  POLITIK 

Tabel 33 : Pelanggaran Hak Sipil Dan Politik / Jumlah korban 
Korban No Pelanggaran Jumlah 

Kasus 
Pelaku

o Luka-
luka 

Meninggal 
Dunia 

1 Penyiksaan 2 POLRI/ TNI 9 orang - 

2 Penembakan/penangkapan  
sewenang-wenang  

24 POLRI 44 orang - 

3 Pembunuhan diluar proses 
hukum  

 

2 POLRI - 9 orang 

4 Pelanggaran terhadap 
anak 

(pelecehan seksual, 
Pencabulan, 
Pemerkosaan) 

30 Orang Tua, 
Orang tak di 
kenal 

31 orang - 

5 Kekerasan terhadap 
rumah tangga dan 
pelecehan perempuan 

4 Suami, kerabat 
korban 

4 orang - 

Sumber : Tabulasi Data LBH Bandar Lampung 2005 
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Kesimpulan dan Rekomendasi 
 
Paparan di atas memperlihatkan secara ringkas  fakta-fakta sebagai berikut: 
 

HAK EKOSOB 
 
ANALISA KASUS DAN PREDIKSI KEDEPAN 
 
Gambaran kasus di atas merupakan sepenggal ekpisode pelangaran hak ekonomi sosial da 
budaya jumlah kasus dan data akan bertambah berkali-kali lipat jika disajikan keseluruhan data 
dari tahun sebelumnya. 
Dari data-data  hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dapat disimpulkan : 
 
Problem pemerintahan yang korup, tidak epektif dan tidak efisien. Korupsi tidak saja dilakukan 
pejabat pemerintahan , namun sudah menjalar kesemua instusi-institusi negara; legislatif, 
yudikatif. Institusi kepolisian, militer pun tidak luput ikut berperan. pemeritahan yang korup 
dan birokasi yang tidak efektif dan efisien inilah yang saat ini di beri peran untuk mengelola 
dana baik yang bersumber dari dalam negeri maupun hutang luar negeri. Dapat dipastikan 
dana-dana alokasi atau peruntukan pemenuhan hak-hak ekosob, social dan budaya tidak akan 
mengenai sasaran. Analisa ini berkesan muram dan negatif, namun praktek-praktek  semacam 
inilah yang terjadi.  
 
Penetrasi kapital, globalisasi dan liberalisasi ekonomi turut menyumbang  bagi pengabaian dan 
pelanggaran pemenuhan hak-hak ekosob, pemilik modal besar  baik asing maupun dalam 
negeri tahu benar mempergunakan peluang lemahnya  penegakan hukum di Indonesia. Kasus – 
kasus pelanggaran hak ekonomi, sosial  masyarakat oleh pelaku non-negara terjadi dengan 
leluasa. Korban masyarakat kecil dan masyarakat miskin tidak memperoleh perlindungan 
semestinya dari negara. Kami memprediksikaan pemenuhan hak-hak ekosob masyarakat masih 
akan dilanggar ditahun berikut.   
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LEMBAGA BANTUAN HUKUM  JAKARTA 
 

Data LBH Jakarta, Desember 2004-Oktober 2005 menunjukkan  6.308 pekerja di Jakarta 
kehilangan pekerjaan, 4.631 rumah dan 4.000 PKL digusur. Produk hukum dibuat sebaik-
baiknya untuk mengesahkan kepentingan pemilik modal. Arti dari semua jerit tangis warga 
Jakarta dan sekitarnya itu menyiratkan makna tunggal. Negara memang masih bersimpuh di 
hadapan pemilik modal. 
 
Bukan kebetulan jika LBH sejak lama selalu mengatakan hal itu. Catatan Akhir Tahun LBH 
2002, berjudul Hukum dalam Cengkraman Kaum Merkantilis. Setahun kemudian, kami 
memilih judul yang hampir sama,  Neo-Liberalisme Mewarnai Produk Hukum di Indonesia. 
Pada tahun ini, kami memilih judul Ketika Negara Bersimpuh di Hadapan Pemilik Modal 
karena Warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) sepanjang 
Desember-Oktober 2005 kembali merasakan pahitnya bersentuhan dengan kekuatan pemilik 
modal. Ironisnya, pemerintah daerah di mana kaum miskin itu bertempat tinggal, terkapar di 
hadapan pemilik modal. Karena itu, judul yang menggarisbawahi ketidakberwibawaan Negara 
di hadapan pemilik modal, kami pilih.  
 
Laporan ini merupakan catatan atas fakta-fakta berupa kasus-kasus dan isu-isu yang terjadi 
sepanjang 2005 yang diadvokasi oleh LBH Jakarta. Data statistik dalam laporan ini disusun 
berdasarkan kasus-kasus yang diterima LBH Jakarta sejak Desember 2004 hingga November 
2005. Sedangkan kasus-kasus yang dijadikan dasar analisis HAM dalam laporan ini adalah 
kasus-kasus yang ditangani, baik itu berupa litigasi, pendampingan dengan korespondensi dan 
pemberdayaan kelompok, maupun musyawarah serta pendampingan konsultasi berjalan.  
 
Dalam Laporan Hukum dan HAM ini akan disajikan 2 (dua) tabel kasus. Tabel pertama, berisi 
gambaran jumlah kasus yang masuk ke LBH Jakarta berdasarkan pembagian isu-isu Sipil-
Politik (Sipol), Perburuhan, Perkotaan dan Masyarakat Urban serta Perempuan dan Anak. 
Sedang tabel kedua adalah tabel pelanggaran HAM yang telah diklasifikasi berdasarkan jenis-
jenis hak. Tabel ini menggambarkan secara rinci tentang bagaimana pelanggaran terjadi, 
jumlah korban, upaya yang telah dilakukan serta hambatan struktural yang dialami. Hak dalam 
tabel ini telah dikeluarkan dimensi pelanggaran HAM-nya sehingga sebuah kasus dengan 3 
dimensi pelanggaran HAM akan dicatat sebagai 3 jenis pelanggaran HAM. 
 
Secara umum, sejak Desember 2004 hingga Oktober 2005 LBH Jakarta menerima 1.134 kasus 
dengan jumlah orang terbantu sebanyak 49.030 orang dengan rincian sebagai berikut : 
 
Tabel 34. Daftar kasus dan klien yang terbantukan 

Hak Sipil 
Politik 
(Kasus/orang 
terbantu)8 

Perburuhan 
(Kasus/orang 
terbantu) 

 
Perkotaan 
dan 
Masyarakat 
Urban 
(Kasus/orang 
terbantu) 

 
Perempuan dan 
Anak 
(Kasus/orang 
terbantu) 

Kasus Khusus 
Perdata murni dan 
Pidana murni 
(Kasus/orang terbantu) 

318/13.557 261/6.333 81/20.886 176/3.461 298/3.891 

                                                 
8 Orang terbantu di sini dimaksudkan orang yang mendapat bantuan hukum dari LBH Jakarta berupa 

konsultasi  
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Dari jumlah kasus yang masuk tersebut LBH Jakarta membuat klasifikasi sesuai dengan 
klasifikasi Hak Asasi Manusia dan sub klasifikasi kasusnya sebagai berikut : 
 

 Hak atas Pekerjaan dan Kondisi yang Adil & Menguntungkan atas Pekerjaan 

    Hak atas Pekerjaan Sektor Informal  

 Hak atas Perumahan dan Standar Hidup yang Layak 

 Fair Trial 

 Hak untuk Tidak Disiksa, Perlakuan atau Hukuman Keji, Tidak Manusiawi dan 
Merendahkan Martabat 

 Hak Perempuan dan Anak 

 Dugaan Korupsi 

 Hak atas Pendidikan 

 Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan  
 
Sebagai perbandingan, dalam hal jumlah/kuantitas, kasus yang masuk ke LBH Jakarta 
mengalami kenaikan. Hal ini dapat terlihat melalui tabel di bawah ini:  
 
Tabel 35. Daftar jumlah kasus yang ditangani 
 

Tahun Kasus 
Perburuhan 

Kasus 
Sipil 
Politik 

Kasus 
Perkotaan 
dan 
Masyarakat 
Urban 

Kasus 
Perdata 
Murni 

Kasus 
Perempuan 
dan Anak 

Jumlah 
Kasus 

Jumlah 
orang 
terbantu 

2005 261/6.333 318/13.557 81/20.886 298/3.891 176/3.461 1.134 49.030 
2004 233/3.741 315/1.110 75/26.367 328/1.003 146/149 1.097 32.370 
2003 279 261 79 206 201 1.026 21.409 
2002 352 275 182 277 252 1.338 11.478 
2001 371 289 116 292 190 1.280 - 
2000 389 232 186 237 Tergabung 

dalam 
kasus 
perdata 

1.026 20.252 

 
Sesuai dengan kondisi-kondisi yang diuraikan di atas, maka Laporan Hukum dan HAM tahun 
2005 ini dibuat dengan susunan sebagai berikut: 
Kondisi Hukum 

1) Tantangan Membongkar Praktek Mafia Peradilan  

2) Gagalnya Negara Memenuhi Hak Korban atas Pemulihan (victim’s rights to 
reparation) 
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3) Penegakan Hukum yang Masih Setengah Hati 

4) Perenggutan Hak-hak Masyarakat melalui Peraturan Perundang-Undangan 

Kondisi HAM 
1) Kondisi Umum HAM 
2) Kondisi HAM berdasarkan jenis pelanggaran instrumen HAM  
3) Rekomendasi 

 

KONDISI HUKUM 
 
Tantangan Membongkar Praktik Mafia Peradilan  

Ketika puncak gunung es-nya semakin terlihat, maukah kita membongkar dan 
memberantas sampai ke dalam lautan? Perlahan dan satu persatu fakta bermunculan 
bahwa mafia peradilan benar-benar ada dan sudah semakin sulit terbantahkan! Selama ini 
LBH Jakarta selalu mengangkat permasalahan mafia peradilan dan bahkan menerima dan 
mengadvokasi kasus-kasusnya. Sampai saat ini juga LBH Jakarta masih konsisten dengan 
slogannya, yakni: Lawan Mafia Peradilan! Namun untuk memberantas sampai ke akar-
akarnya dibutuhkan kerja sama seluruh pihak, masyarakat, penegak hukum, termasuk pula 
badan peradilan tertinggi di negeri ini, yakni Mahkamah Agung. 

Judicial corruption yang diduga melibatkan pengacara, para hakim termasuk hakim agung, 
serta staf-staf pengadilan pada kasus Probosutedjo serta Abdullah Puteh merupakan sebagian 
kecil dari praktek-praktek mafia peradilan yang selama ini terjadi. Praktek mafia peradilan 
yang sesungguhnya berada di keseharian proses peradilan di semua tingkatan mulai dari 
kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri dan tinggi, serta MA.  
  
Hasil penelitian LBH Jakarta dalam kasus perburuhan bahkan menunjukkan praktek-praktek 
mafia peradilan juga merambah lembaga penyelesaian perburuhan, mulai dari pemerantaraan 
di dinas tenaga kerja, Panitia Penyelesaian Perselisihan Daerah (P4D) hingga Panitia 
Penyelesaian Perselisihan Pusat (P4P). Tindakan seperti tidak menindaklanjuti laporan buruh, 
melakukan mal administrasi hingga meminta pungli kerap menghambat buruh yang mencari 
keadilan. 
 
Bagaikan sebuah penyakit yang akut, mafia peradilan menjadi virus yang masih saja hidup dan 
belum terberantas. Badan-badan peradilan yang baru seperti pengadilan untuk kasus 
perburuhan yakni Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Perikanan, dan 
Pengadilan ad hoc Tipikor dapat saja terjangkiti mafia peradilan apabila tidak dibentengi 
dengan suatu prosedur dan pengawasan yang ketat dari segala unsur termasuk unsur 
masyarakat. Inilah tantangan bagi semua pihak untuk menjaga “bayi-bayi” pengadilan baru 
agar tidak menjadi “anak nakal” yang gemar bermain uang dengan bertopeng mafia peradilan. 
 
Tantangan yang sama juga dihadapi oleh instrumen-intrumen baru pengawas peradilan dan 
kinerja aparat hukum. Komisi Yudisia (KY)l, Komisi Pengawas Kepolisian Nasional 
(Kompolnas), Komisi Pengawas Kejaksaan (Kopaja) bisa berada di persimpangan jalan. Mau 
memilih kemana? Menggunakan segala kewenangannya secara maksimal untuk memberantas 
mafia peradilan, atau menjadi bagian mengolah lahan mafia peradilan dan menikmati panennya 
bersama-sama, atau hanya menjadi sebuah badan yang hanya sayup-sayup terdengar di 
kejauhan tanpa ada hasil yang menjadi lecutan besar. Sekali lagi, peran masyarakat untuk 
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mengawasi dan kemauan dari para anggota komisi untuk menggunakan kewenangannya sangat 
dibutuhkan.     
 
Inilah tantangan untuk mengangkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Ketika semua 
lini dan sendi telah terjangkiti virus mafia peradilan, menjadi tanggung jawab kita semua untuk 
memberantasnya. Jangan sampai sedikit kasus yang mulai terkuak di tahun 2005 ini tidak 
ditindak lanjuti dan menggelinding bagaikan bola salju yang menggulung tikus-tikus dunia 
peradilan. Jangan pula badan-badan baru justru terkontaminasi penyakit akut ini. Bongkar dan 
berantas mafia peradilan. Saatnya bertindak sekarang juga! 

Gagalnya Negara Memenuhi Hak Korban Atas pemulihan (Victim’s Right to Reparation) 
 
Hal selanjutnya yang menjadi permasalahan negeri ini adalah gagalnya Negara memenuhi hak 
korban atas pemulihan. Prinsip hukum internasional yang diakui secara universal menegaskan 
bahwa hak atas pemulihan (right to reparation), yakni kompensasi, rehabilitasi dan restitusi 
adalah hak yang melekat pada korban dan merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya. 
Namun faktanya, Negara telah mangkir dari kewajibannya tersebut. 
 
Hal ini diperparah ketika justru aturan perundang-undangan yang baru dibuat bertentangan 
dengan prinsip tersebut atau ketika aturan perundang-undangan yang dibuat tidak disinkronkan 
dengan prinsip-prinsip hukum internasional mengenai HAM. UU No 24 tahun 2004 tentang 
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang disahkan di akhir tahun 2004 adalah salah 
satu buktinya. UU ini menempatkan hak korban atas pemulihan digantungkan pada amnesti. 
Artinya, korban baru bisa mendapatkan hak-hak pemulihannya setelah pelaku mendapat 
pengampunan dari presiden. Sungguh menjadi pertanyaan, mau dibawa kemanakah politik 
hukum di Indonesia, ketika aturan-aturan hukum maupun kebijakan yang dibuat tidak dapat 
memenuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara universal.  
 
Lebih jauh, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan class action stigma PKI dengan 
menyatakan bahwa yang berwenang mengadili persoalan ini adalah Pengadilan Tata Usaha 
Negara karena objek gugatan berkaitan dengan kebijakan pemerintah (saat ini kasusnya ada di 
tingkat banding). Hal ini menunjukkan Negara tidak (atau tidak mau) menyediakan mekanisme 
bagi para korban untuk mendapatkan haknya atas pemulihan. Korban harus terombang-ambing 
dalam ketidakpastian disebabkan oleh ketidakmauan Negara menjalankan kewajibannya.  

Penegakan Hukum Masih Setengah Hati 
 
Justice Delayed is Justice Denied 
Bukan tidak beralasan bila pameo hukum di atas menjadi begitu terkenal. Bagi pencari 
keadilan, keadilan yang datang terlambat sama dengan tidak adanya keadilan itu sendiri.. Alm. 
Sunarti, seorang buruh, sudah membuktikannya. Setelah berjuang ± 6 tahun ia meninggal 
sebelum putusan MA atas kasusnya keluar. Apalah artinya putusan MA tersebut, bahkan bila ia 
dimenangkan. Kisah tak kalah tragis dialami Pak Sadjum dan kawan-kawan yang di PHK pada 
tahun 1992 dan baru mendapatkan putusan MA pada tahun 2003. Itupun hingga saat ini masih 
dalam proses eksekusi di PN Jakarta Selatan. Artinya sejak 1992 hingga 2005, mereka masih 
belum mendapatkan hak-haknya. Sunarti dan Sadjum hanya contoh kecil saksi tidak efektifnya 
sistem hukum Indonesia. Sebagai gambaran, tumpukan perkara yang menunggu untuk 
diselesaikan oleh MA per Januari 2005 sebanyak 20.099 kasus.9  

                                                 
9 Laporan Tahunan MA, 2004.  
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Bentuk terparah dari keadilan yang dihambat adalah tidak ditindaklanjutinya laporan 
masyarakat kepada aparat penegak hukum, termasuk  laporan ke pengawasan internal instansi 
penegak hukum yang bersangkutan. Sudah menjadi modus bila laporan masyarakat miskin 
cenderung untuk tidak ditindaklanjuti secara serius. Beberapa kasus menunjukkan laporan 
mereka bahkan tidak ditindaklanjuti sama sekali. Hal ini sungguh berbeda dengan perlakuan 
terhadap laporan pemilik modal yang cenderung ditanggapi segera. Perbedaan perlakuan ini 
yang menjadi akar kriminalisasi terhadap pelapor korupsi ataupun kaum miskin yang sedang 
dalam perjuangan menuntut haknya.   

Hal menonjol lain adalah aparat masih menggunakan pendekatan perlakuan secara terbalik. 
Aksi demonstrasi, penggusuran PKL dan rumah masyarakat miskin, diperlakukan secara 
represif. Tetapi aksi kekerasan seperti perusakan, pemukulan oleh kelompok-kelompok 
paramiliter dibiarkan berlangsung. Keraguan aparat untuk melindungi kelompok-kelompok 
minoritas pada tahun 2005 ini sungguh berbahaya karena seakan bensin dalam sebuah 
kebakaran.   
 
 
4. Perenggutan Hak-Hak Masyarakat melalui Peraturan Perundang-undangan 
 
UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan 
materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas antara lain pengayoman, 
kemanusiaan, keadilan serta kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.10 Tapi 
seperti sejumlah aturan tak ‘bergigi’ lainnya, yang terjadi jauh panggang dari api. 
 
Sejumlah peraturan perundang-undangan tingkat peraturan presiden (Perpres), betul-betul 
(berpotensi) menyengsarakan rakyat. Perpres No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah 
untuk Kepentingan Umum adalah satu yang mengancam hak milik rakyat atas tanah. Tidak 
adanya independensi lembaga penyelesaian sengketa tanah (karena dibentuk oleh Kepala 
daerah), mengguritanya kekuasaan kepala daerah (karena berhak menetapkan lokasi 
pembangunan, menetapkan ganti kerugian, persetujuan untuk pembelian tanah dan mengajukan 
usul pencabutan hak atas tanah) serta tidak jelasnya definisi pengertian untuk kepentingan 
umum hanya sedikit alasan mengapa perpres ini berbahaya bagi kepentingan masyarakat 
banyak. Perpres No. 55 tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) 
juga banyak menimbulkan korban. Kenaikan BBM tidak saja membuat berat rakyat dalam 
penggunaan BBM untuk kebutuhan sehari-hari tetapi berdampak luas ke seluruh sendi 
kehidupan. Meningkatnya harga-harga yang mengikuti kenaikan BBM, mulai dari kebutuhan 
pokok, transportasi, obat-obatan hingga biaya pendidikan menyebabkan turunnya standar mutu 
kehidupan rakyat.    
 
Selain kesamaan ditolak secara luas keberlakuannya oleh masyarakat, dua perpres ini juga lahir 
dari kepentingan pemodal. Perpres 36/2005 hasil implementasi Infrastucture Summit pada 17 
januari 2005 sedangkan Perpres No. 55 tahun 2005 senafas dengan UU 22/2001 tentang 
Minyak dan Gas Bumi yang lahir dengan dilatarbelakangi langkah dan jadwal reformasi sektor 
energi oleh IMF dengan kompensasi bantuan sebesar 260 juta dollar AS dan lima milyar dollar 
AS dalam tiga tahun berikutnya.11 Penetapan kenaikan BBM ini juga sebuah potret 

                                                 
10 Undang-Undang 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pasal 6 ayat 1 

11Kenaikan Bahan Bakar Akibat Privatisasi Migas, 14 Oktober 2005, dapat dilihat di 
http://www.walhi.or.id/kampanye/energi/051014_privmigas_cu/ 



 115

ketidakpatuhan hukum pemerintah karena Perpres 55/2005 dibuat dengan tidak mengacu pada 
putusan MK tentang judicial review UU 22/2001.12  
 
Perenggutan hak masyarakat ini tidak hanya melalui peraturan perundang-undangan tetapi 
dikukuhkan pula melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Tahun 2005 ini tercatat sejumlah 
penolakan atas judicial review menyangkut undang-undang mengenai hajat hidup orang 
banyak antara lain UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Kehutanan menjadi UU 
Kehutanan dan UU No. 7 tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.  

KONDISI HAM 
 
Negara masih gagal memenuhi kewajiban pokoknya (core obligation) yang berkaitan dengan 
HAM, yakni menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfill) hak 
asasi warga negaranya.  Meskipun Indonesia berusaha mengadopsi prinsip-prinsip HAM dalam 
beberapa aturan perundang-undangannya, hampir semuanya tidak implementatif. 
 
Amandemen UUD 1945, Undang-Undang (UU) No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 26 
tahun 2000, UU No. 5 tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan, dan 
lain-lain (dll) masih merupakan aturan normatif belaka yang tak bergigi. Hal ini terbukti 
dengan belum adanya fakta-fakta empirik yang menunjukkan bahwa aturan-aturan tersebut 
telah dapat melindungi HAM warga negara Indonesia maupun adanya penegakan hukum 
terhadap pelanggarannya.  
 
Kekhawatiran akan ketiadaan implementasi yang nyata ini pun dapat pula berlanjut pada dua 
instrumen Internasional pokok yang diratifikasi pemerintah Indonesia pada 2005. Patut dicatat 
bahwa akhirnya Pemerintah Indonesia bersedia meratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik 
(UN Covenant on Civil and Political Rights) dan Kovenan Hak-hak Ekonomi Sosial dan 
Budaya (UN Covenant on Economics, Social and Cultural Rights), namun ratifikasi kedua 
instrumen harus diikuti pengimplementasiannya melalui penyesuaian peraturan perundang-
undangan. Persoalan penting lainnya yang harus diperhatikan pemerintah ialah harmonisasi 
atas  setiap kebijakan yang berkaitan dengan  kedua kovenan tersebut.      
 
Secara umum, tahun 2005 penuh dengan perenggutan hak-hak ekonomi, sosial budaya. 
Penggusuran --baik terhadap rumah maupun tempat berdagang PKL-- menelan ribuan korban. 
Sementara itu, buruh yang kehilangan pekerjaannya tetap menunjukkan data signifikan. Hal ini 
diperparah oleh kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). 
Kebijakan yang diberlakukan sejak 1 Oktober 2005 ini tidak hanya semakin mencekik 
kehidupan rakyat, melainkan merembet ke berbagai persoalan, antara lain penentuan upah 
minimum. Kenaikan BBM yang terjadi bersamaan dengan agenda tahunan penentuan UMP ini, 
menyebabkan buruh/serikat buruh dalam posisi yang amat sulit. Pada satu sisi buruh sangat 
memerlukan penyesuaian upah sesuai dengan kenaikan harga-harga yang mengikuti kenaikan 
BBM, tetapi pengusaha juga memiliki kepentingan untuk menekan sebesar-besarnya kenaikan 
UMP demi mempertahankan keuntungannya.  
 
Catatan penting lain pada 2005 ialah maraknya tindak kekerasan yang dilakukan sesama warga 
masyarakat kepada warga lainnya, entah melalui paramiliter berbasis etnik, agama maupun 
kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Kekerasan ini juga didukung oleh aparat negara 

                                                 
12 Lihat surat Ketua MK No. 026/KA.MK/X/2005  tanggal 6 Oktober 2005 perihal pelaksanaan putusan MK RI 
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melalui aksi-aksi maupun sikap pembiaran. Meluasnya perusakan, penutupan bangunan-
bangunan milik Jamaah Ahmadiyah maupun gereja merupakan contoh  nyata.  
 
Ketidakmampu(mau)an aparat penegak hukum dalam kasus-kasus kekerasan horizontal  hanya  
satu dari sekian masalah persamaan di depan hukum  sepanjang 2005.  Hukum masih  tidak 
berpihak kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap 
kekuasaan. Hal ini telah menyebabkan penegakan hukum terus terseok-seok. Terlebih bila 
hukum harus mengadili aparat negara. Kasus pembunuhan pejuang HAM, Munir, dan kasus-
kasus penyiksaan menjadi saksi tumpulnya hukum ketika berhadapan dengan aparat negara.  
 
Gambaran lebih mendalam atas kondisi pelanggaran tiap-tiap jenis HAM akan dipaparkan 
berikut ini dalam laporan pelanggaran HAM yang telah diklasifikasikan.  
 
 
HAK  ATAS PEKERJAAN DAN KONDISI YANG ADIL DAN MENGUNTUNGKAN 
ATAS PEKERJAAN 
 
Hingga Oktober 2005, Indonesia sudah meratifikasi 17 Konvensi ILO.13 Ironisnya, kondisi 
buruh dan masalah perburuhan di Indonesia tidak menunjukkan perkembangan kea rah yang 
lebih baik. 
 

Kebijakan Upah Murah 
 
Kebijakan upah murah secara gamblang dapat dilihat pada  proses penetapan upah minimum 
propinsi (UMP). Untuk DKI Jakarta misalnya, kebutuhan hidup layak (KHL) pada 2005 
berdasarkan survei bersama Dewan Pengupahan adalah Rp 759.953. Tetapi kemudian, secara 
sepihak Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso memutuskan UMP pada tahun tersebut sebesar Rp 
711.843. Hal ini kembali terjadi pada  penentuan UMP  2006 ketika serikat pekerja melakukan 
survei dan menghasilkan angka kebutuhan hidup layak sebesar Rp. 1.100.02014. Tetapi 
Gubernur DKI Jakarta melalui SK Gubernur No.2093/2005 memutuskan UMP 2006 sebesar 
Rp 819.100. Kalangan serikat buruh menengarai bahwa hal ini bisa terjadi karena Dewan 
Pengupahan memanipulasi data dengan menggunakan data sebelum kenaikan BBM.15   
Ironisnya, kebijakan upah murah ini tetap dibarengi dengan ekonomi biaya tinggi yang masih 
terus dipertahankan pemerintah. Sebesar 15-17% dari total produksi ternyata digunakan untuk 
retribusi mulai dari Ppn, pajak bea masuk, pajak reklame, retribusi keamanan, retribusi parkir, 
retribusi masuk kota hingga retribusi siluman.16 Bila dibandingkan negara lain di ASEAN, 
upah minimum buruh Indonesia ternyata hanya kalah rendah dibandingkan dengan Vietnam 
yang relatif baru membangun negerinya setelah perang saudara antara Vietnam Utara dan 

                                                 
13 ILO Conventions Ratified by Indonesia, tersedia di ; 
 http://www.ilo.org/public/english/region/asro/jakarta/convention/index.htm dan tambahan satu ratifikasi 
Konvensi ILO yaitu No. 81 dengan UU 21 tahun 2003 tentang Pengawasan Perburuhan di Bidang Industri dan 
Perdagangan 
14 Kompas, Buruh Tuntut Upah Minimum 1,2 juta, 17 Oktober 2005, tersedia di 
http://www.kompas.com/metro/news/0510/17/083905.htm 
15 Media Indonesia, Ratusan Pengunjuk Rasa Nyaris Bentrok dengan Polisi Di Depan 
Balaikota, 23 November 2005, tersedia di http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=81999,  
16 Ibid  
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Vietnam Selatan mereda pada tahun 1996.17 Malaysia, Singapura dan Brunei tidak memiliki 
peraturan upah minimum karenanya tidak diperbandingkan di sini. Lihat tabel berikut : 
 
 
Tabel 36. Perbandingan Standart Upah Antar Negara 

 

                                                 
17 Pikiran Rakyat Cyber Media, Eks Kamp Pengungsi Vietnam : Pulau Galang, Catatan Sejarah Tragedi 
Kemanusiaan, 2 Desember 2005, tersedia di http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/1205/03/0502.htm 
18 Tempo Interaktif, Meski DPRD Minta Penundaan, Pemerintah Tetap Sosialisasikan UMP 2005, 2 Desember 
2004, tersedia di http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2004/12/02/brk,20041202-29,id.html 
19 Menggunakan nilai tukar per 13 Desember 2005, tersedia di http://www.xe.com/ucc/convert.cgi   
20 2005 Index of Economic Freedom Indonesia, tersedia di 
http://www.heritage.org/research/features/index/country.cfm?id=Indonesia 
21 Ibid 
22 2005 Index of Economic Freedom Thailand, tersedia di 
http://www.heritage.org/research/features/index/country.cfm?id=Thailand 
23 The Failure of Revolution, Antonio C. Abaya, tersedia di http://www.iskandalo.com/failure-of-revolution.html  
24 Op.Cit., tersedia di http://www.xe.com/ucc/convert.cgi   
25 2005 Index of Economic FreedomPhilippines, tersedia di 
http://www.heritage.org/research/features/index/country.cfm?id=Philippines 
26 Country Reports on Human Rights Practices  - 2004 Released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and 
Labor, February 28, 2005, tersedia di www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41665.htm - 135k  
27 2005 Index of Economic Freedom Vietnam, tersedia di 
http://www.heritage.org/research/features/index/country.cfm?id=Vietnam  

Negara Upah Minimum 
2005 
(per hari) 

Nilai Tukar  
1 US$ 

Upah Minimum 
Dalam US$ 

GDP/GNP 

Indonesia-
Jakarta 

32.356,5 rupiah18 
(711.843 dibagi 22 
hari) 

9.757,6519 rupiah 3, 316 GDP: $224,4 
billion  
GDP per capita: 
$1.05920 
 

Thailand-
Bangkok 

181 bath (sejak 
Agustus 2005) 

41,2243 bath21 4,39 GDP: $184,8 
billion  
GDP per capita: 
$3.00022 
 

Filipina-Metro 
Manila 

325 peso23 53,525 peso24 6,07 GDP: $96,7 
billion 
GDP per capita: 
$1.20925 
 

Vietnam- 
Bagian kota 
Hanoi and Ho 
Chi Minh City 

28.454,5455 
dong26 
(626,000 dibagi 22 
hari)  
untuk foreign 
direct investment 

15.906 dong 1,78891899 GDP: $33,2 
billion 
GDP per capita: 
$41227 
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Hilangnya Rasa Aman atas Hak untuk mendapat Pekerjaan   
Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya 
melalui pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh …28 
 
Sejak berlakunya UU No. 13/2003 pada 25 Maret 2003, praktik hubungan kerja subkontrak 
(outsorcing) yang merugikan buruh menjadi sah secara hukum. Bagi buruh hal ini 
mengakibatkan hubungan kerja semakin tidak pasti dan karenanya lebih rentan untuk 
dipertahankan.  Hal ini tidak saja karena praktik-praktik pelanggaran yang dilakukan 
pengusaha melainkan lebih karena lemah sekaligus tidak mudahnya penerapan aturan hukum 
yang ada, misalnya,  pasal 66 UU 13 tahun 2003 
 
Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh 
peberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung 
dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak 
berhubungan langsung dengan proses produksi. 
 
Kriteria tentang jasa penunjang yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi 
amatlah tidak jelas. Di dalam penjelasan pasal terkait disebutkan bahwa beberapa pekerjaan 
yang masuk dalam kriteria boleh disubkontrakkan, antara lain, jasa kebersihan dan keamanan. 
Pembolehan seperti itu semakin mengaburkan isi pasal tersebut karena beberapa industri 
seperti perhotelan, kebersihan dan keamanan jelas sangat berhubungan dengan core business.   

Pelemahan Serikat Buruh (SB) secara Sistematis 
Bila pada kurun waktu 2001 – 2005 SB dilemahkan melalui UU No 21/2000 yang 
memperbolehkan berdirinya satu organisasi SB hanya dengan 10 orang, yang sering dinilai 
sebagai penyebab timbulnya perpecahan di kalangan buruh, maka mulai 2005 ini instrumen 
pelemahan SB akan kian bertambah dengan akan berlakunya UU No. 2/ 2004 tentang 
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Secara garis besar hal ini disebabkan oleh hal-hal 
berikut. 
 
Perselisihan perburuhan diletakkan dalam kerangka hukum perdata murni, yang merupakan 
pengingkaran terhadap sifat hukum administrasi dalam hukum perburuhan. Artinya PHI 
bernuansa penyelesaian perselisihan antar individu. Lihat contoh-contoh berikut ini.   
 
♦ Sistem tripartisme yang ada pada penyelesaian perselisihan perburuhan yang lama 

dihapuskan. Walaupun PHI memiliki hakim ad hoc yang terdiri dari perwakilan serikat 
pekerja dan organisasi pengusaha, para hakim ad hoc diwajibkan mengundurkan diri dari 
organisasinya masing-masing. Artinya mereka tidak lagi memiliki hubungan dengan 
organisasi yang sebelumnya mereka wakili.    

 
♦ Ketentuan ambang batas pembebasan biaya, termasuk biaya eksekusi, dengan nilai 

eksekusi di bawah Rp 150 juta (pasal 58 UU 2 tahun 2004) tidak berpihak kepada buruh 
yang terlibat dalam perselisihan kolektif. Apalagi dalam UU ini juga tidak terdapat aturan 
yang dibuat dengan asumsi perselisihan massal. Sebab  untuk PHK di atas 100 orang saja, 
jumlah Rp 150 juta akan menjadi tidak ada artinya sama sekali setelah dibagi-bagikan  ke 
tiap-tiap buruh.  

 
 

                                                 
28 UU 13 Tahun 2003, pasal 64 
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♦ Pasal 84 tentang diperbolehkannya perselisihan massal digabung dengan surat kuasa 
khusus. Ketentuan ini tidak saja mempersulit buruh jika dibandingkan dengan ketentuan 
yang lama melainkan juga mengabaikan hak serta kewajiban serikat buruh untuk mewakili 
anggota seperti ketentuan dalam UU SP/SB. 

 
Salah satu kewenangan PHI ialah menangani perselisihan antar-SP. Sebagai kelanjutan UU 
SP/SB yang memunculkan keragaman SB tanpa kontrol atas kualitasnya, UU Ketenagakerjaan 
yang membuka potensi perselisihan antar-SB pada satu perusahaan, UU PPHI ini 
menggenapinya dengan menyediakan sistem perselisihannya. Mengingat maraknya fenomena 
pembentukan SB tandingan oleh perusahaan, ketentuan ini mengancam kebebasan berserikat 
para buruh. Dapat dibayangkan pula pembentukan perjanjian kerja bersama (PKB) yang akan 
terhambat karena ketentuan ini. 
 
Permasalahan di atas masih ditambah dengan tidak berfungsinya perlindungan pemerintah 
(pengawas ketenagakerjaan) terhadap kasus-kasus anti-SP. Ketidakseriusan ini berarti juga 
tidak seriusnya pemerintah memenuhi hak-hak buruh mengingat SB adalah sarana perjuangan 
bagi buruh untuk menuntut hak-haknya 

Mandulnya Penegakkan Hukum Perburuhan 
Penelitian LBH Jakarta tentang  mafia peradilan dalam kasus perburuhan, menemukan salah 
satu modus, yakni  bahwa laporan buruh ke bagian pengawasan ketenagakerjaan dialihkan ke 
bagian lain sehingga hal yang terjadi bukanlah penegakan hukum melainkan justru PHK.  
Walaupun tidak dapat disebut sebagai penyebab utama macetnya pengawasan ketenagakerjaan, 
otonomi daerah telah ikut andil dalam memperparah berjalannya pengawasan ini. Direktorat 
Jendral Pembinaan dan Pengawasan Depnakertrans menjadi tidak memiliki otoritas penuh 
terhadap pengawas ketenagakerjaan di daerah. Hal ini juga bertentangan dengan Konvensi ILO 
No. 81 yang telah diratifikasi dengan UU tentang Pengawasan Perburuhan di Bidang Industri 
dan Perdagangan, yang mensyaratkan pengawasan perburuhan secara terpusat.  
   
Melihat kondisi di atas,  maka tidak benar bahwa upah buruh murah = rasa aman atas hak 
pekerjaan dan lapangan kerja. Pemangkasan ekonomi biaya tinggi serta kepastian hukum 
dalam arti penegakan hukum seharusnya menjadi solusi bagi masalah perburuhan di Indonesia. 
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LEMBAGA BANTUAN HUKUM  BANDUNG 
 

LAPORAN KASUS 2005 
 
Dalam melakukan upaya-upaya bantuan hukum, LBH Bandung melakukan upaya litigasi dan 
non litigasi. Terhadap beberapa kasus yang masuk, LBH Bandung melakukan konsultasi 
hukum, pendampingan hukum, pendidikan hukum dan penyelesaian perkara di lembaga 
peradilan. 
 
Selama tahun 2005, ada beberapa kasus yang masuk ke LBH Bandung, antara lain : 
 
Tabel 37. Daftar Kasus yang ditangani  

 
No. 
 

 
Klien 

 

Kasus 
Bentuk Perkembangan 

1. 
Masy. 
Pangeureunan Vs. 
Pemdes, 

Sengketa Tanah eks 
Obyek Redistribusi 
Landreform 

-Pendidikan Hukum
-Monitoring 
wilayah kasus 

Difasilitasi oleh DPRD 
Kab. Garut untuk 
mediasi para pihak 

2. 
Masy. Cigembong 
Vs. Perum 
Perhutani 

Sengketa Tanah eks 
Perkebunan 

-Pendidikan 
Hukum 
-Monitoring 
wilayah kasus 

Persiapan untuk 
negosiasi dengan 
Perum Perhutani untuk 
menolak PHBM di 
lahan Cigembong 

3. 

FKRJ Vs. 
Menkimpraswil, 
Pemprov Jabar, 
Projek Jatigede 

Pembangunan 
Waduk Jatigede 

-Pendidikan 
Hukum 
-Monitoring 
wilayah kasus 

Persiapan gugatan 

4. 

Masy. Solokan 
Jeruk, Rancaekek, 
Banjaran, Arjasari 
Vs. PT PLN 

Pembangunan 
tower SUTET yang 
merugikan 
masyarakat sekitar. 

-Pendidikan 
Hukum 
-Monitoring 
wilayah kasus 

Pedamaman listrik di 
semua rumah yang 
terkena dampak 
SUTET 

5. 

Noel Pranolo, Meri 
Suwirman, 
Ruhartono Vs. 
AURI 

Sengketa tanah hak 
milik yang di klaim 
oleh AURI 

-Pendampingan 
Hukum 

Memasukan gugatan ke 
PTUN dan sudah 
masuk Replik 

6. Nenti Susilawati 
Vs. 

Menuntut pesangon 
dari tempat 
almarhum suami 
bekerja 

-Pendidikan 
Hukum  

7. Satia Santana Vs. 
CV Dinar Sarana 

Sanksi skorsing 
dari perusahaan 

-Pendampingan 
Hukum Sudah ada putusan P4D 

8. 

Dewan Pimpinan 
Cabang (DPC) 
Jemaat Ahmadiyah 
Kota Bandung 

Pelanggaran Hak 
atas Kebebasan 
Beragama dan 
Berkeyakinan 

-Pendidikan 
Hukum 

- Anggota Jemaat telah 
mengikuti 3 (tiga) kali 
pendidikan hukum 
- Terbentuk Tim 
Advokasi tingkat lokal 

9. 
Euis Yanti 
Vs. Amin 
Bunyamin 

Pelanggaran atas 
hak asuh anak 

-Pendampingan 
Hukum 

Bahri sudah masuk, 
Polda sudah 
memastikan tersangka 
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akan tetapi ada upaya 
perdamaian 

10. 
Eko Wiwid (Bahri) 
Vs. Perum 
Perhutani 

Sengketa tanah eks 
perkebunan 
(Kriminalisasi 
petani) 

-Pendampingan 
Hukum 

Bahri sudah di 
Kejaksaan akan segera 
dilimpahkan ke 
Pengadilan 

11. 
Asep Setiawan Vs. 
Pemda Kab. 
Sukabumi 

Sengketa tanah hak 
milik yang diklaim 
oleh Pemkab 
Sukabumi 

-Pendampingan 
Hukum  

12. Buruh PT Tegalluar 
Kapas PHK Massal 

Pengajuan gugatan 
perdata ke 
Pengadilan Negeri 
Bale Bandung 

Permohonan sita 
jaminan terhadap asset 
milik Perusahaan 
dikabulkan, akan tetapi 
dalam putusan akhir 
Majelis Hakim 
memutus bahwa 
gugatan tidak dapat 
diterima, karena 
Pengadilan tidak 
berwenang memeriksa 
kasus perburuhan dan 
yang berhak adalah 
Dinas Tenaga Kerja, 
P4D dan P4P. 

Merencanakan akan 
mengajukan gugatan 
PHK ke P4P 

13. 

Dewan Pimpinan 
Pusat (DPP) Jemaat 
Ahmadiyah 
Indonesia 

Pelanggaran Hak 
atas Kebebasan 
Beragama dan 
Berkeyakinan 

Pengajuan gugatan 
ke Pengadilan Tata 
Usaha Negara di 
Bandung 
 
Tim Penggugat 
terdiri dari LBH 
Bandung, LBH 
Jakarta, YLBHI, 
dan Firma Hukum 
Adnan Buyung 
Nasution & 
Partners. 

Proses pemeriksaan di 
PTUN sudah pada 
tahap Tanggapan pihak 
lawan (Bupati Bogor 
dkk). 
 
 
 
 
 
 

14. 

Dewan Pimpinan 
Wilayah (DPW) 
Jemaat Ahmadiyah 
Provinsi Jawa Barat 

Pelanggaran Hak 
atas Kebebasan 
Beragama dan 
Berkeyakinan 

Konsultasi Hukum 

Surat Kuasa dari DPW 
Ahmadiyah Jabar. 
Perumusan bersama 
strategi penanganan 
kasus 
 
Pembagian tugas antara 
LBH Bandung dengan 
DPW Ahmadiyah Jabar 
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15. 

Dewan Pimpinan 
Daerah (DPD) 
Jemaat Ahmadiyah 
Majalengka 

Pelanggaran Hak 
atas Kebebasan 
Beragama dan 
Berkeyakinan 

Pendidikan Hukum 

Anggota jemaat telah 3 
kali mengikuti 
pendidikan hukum. 
 
Terbentuk Tim 
Advokasi tingkat lokal. 

16. 

Dewan Pimpinan 
Cabang (DPC) 
Jemaat Ahmadiyah 
Garut 

Pelanggaran Hak 
atas Kebebasan 
Beragama dan 
Berkeyakinan 

Pendidikan Hukum 

Anggota jemaat telah 3 
kali mengikuti 
pendidikan hukum. 
 
Terbentuk Tim 
Advokasi tingkat lokal. 

17. 

Dewan Pimpinan 
Cabang (DPC) 
Jemaat Ahmadiyah 
Cianjur 

Pelanggaran Hak 
atas Kebebasan 
Beragama dan 
Berkeyakinan 

Pendidikan Hukum 

Anggota jemaat telah 3 
kali mengikuti 
pendidikan hukum. 
 
Terbentuk Tim 
Advokasi tingkat lokal. 

18. 

Dewan Pimpinan 
Cabang (DPC) 
Jemaat Ahmadiyah 
Tasikmalaya 

Pelanggaran Hak 
atas Kebebasan 
Beragama dan 
Berkeyakinan 

Pendidikan Hukum 

Anggota jemaat telah 3 
kali mengikuti 
pendidikan hukum. 
 
Terbentuk Tim 
Advokasi tingkat lokal. 

19. 

Dewan Pimpinan 
Cabang (DPC) 
Jemaat Ahmadiyah 
Kuningan 

Pelanggaran Hak 
atas Kebebasan 
Beragama dan 
Berkeyakinan 

Pendidikan Hukum 

Anggota jemaat telah 3 
kali mengikuti 
pendidikan hukum. 
 
Terbentuk Tim 
Advokasi tingkat lokal. 

20. 

Dewan Pimpinan 
Cabang (DPC) 
Jemaat Ahmadiyah 
Subang 

Pelanggaran Hak 
atas Kebebasan 
Beragama dan 
Berkeyakinan 

Pendidikan Hukum 

Anggota jemaat telah 3 
kali mengikuti 
pendidikan hukum. 
 
Terbentuk Tim  
Advokasi tingkat lokal. 

21 Gito Sugianto 
Pidana: 
Perselingkuhan 
Isteri 

Konsultasi 
Klien mengajukan 
tuntutan penyelesaian 
secara kekeluargaan. 

22 Leo Agung Andi 
Bhaskara 

Pidana: 
Tuduhan pencurian 
Ps.362 KUHP 

Konsultasi 

Klien disarankan 
menyelesaikan 
permasalahannya untuk 
negosiasi dengan pihak 
perusahaan tempat 
yang bersangkutan 
bekerja 

23 Bambang Irianto Perdata: 
Sengketa Tanah 

Pendampingan 
dalam gugatan 
perdata 

Perkara masih 
menunggu putusan di 
tingkat Kasasi. 
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24 Totila Utama Perdata: 
Gugat cerai Konsultasi 

Klien mengajukan 
sendiri gugatan cerai ke 
Pengadilan Agama. 

25 Engkus Sunarya 
S.P. 

Pidana: 
Tindakan 
penyerangan dan 
ancaman 

Konsultasi 

Klien dianjurkan untuk 
mengajukan pengaduan 
kepada pihak 
kepolisian setempat. 

26 Ooh binti Apri Pidana: 
Tuduhan penipuan Konsultasi 

Klien dianjurkan untuk 
mengajukan gugatan 
terhadap rekan 
bisnisnya, dan 
mengajukan 
permohonan 
penangguhan 
penahanan atas diri 
suami klien kepada 
kepolisian Soktor 
Majalaya. 

27 Ade Sri Maiawati 
Lalu lintas: 
Kecelakaan lalu 
lintas 

Konsultasi 

Klien dianjurkan untuk 
melakukan 
perundingan dengan 
pihak sopir dan 
perusahaan tempat ia 
bekerja. 

28 Jawan Suwandha S. Pidana: 
Penyerobotan tanah Konsultasi 

Klien dianjurkan untuk 
melakukan negosiasi 
dengan pihak yang 
melayangkan tuduhan 
penyerobotan, serta 
memperbarui kontrak 
rumahnya dengan 
pihak pemilik tanah 
dan bangunan. 

29 Jerry Antoni 
Marbun 

Pidana: 
Tuduhan pencurian Konsultasi 

Klien disarankan untuk 
memberikan 
keterangan yang 
sebenar-benarnya dan 
membuktikan bahwa 
tuduhan yang 
ditimpakan kepadanya 
tidak benar, jika 
memangtidak benar. 

30 Dewanto 

Pidana: 
Tuduhan 
penggelapan 
disertai ancaman 

Konsultasi 

Klien disarankan untuk 
melakukan komunikasi 
dan negosiasi dengan 
pihak perusahan untuk 
menjelaskan duduk 
persoalan yang 
sebenarnya, agar hak 
dan kepentingan klien 
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sebagai karyawan juga 
mendapatkan perhatian 
pihak perusahaan. 

31 Uus 
Ketenagakerjaan: 
PHK tidak sesuai 
prosedur hukum 

Konsultasi 

Klien disarankan untuk 
mengajukan pengaduan 
ke Disnaker setempat, 
agar permasalahan 
PHK yang terjadi dapat 
diselesaikan dengan 
diperantarai Petugas 
Perantara Disnaker 
setempat. 

32 I Putu David 
Adnyana 

Perbankan: 
Jaminan kredit 
Bank dan Masalah 
Akta Perjanjian 
Investasi 
 

Konsultasi 

Klien dianjurkan untuk 
memperhitungkan 
kembali nilai asset 
yang akan dijaminkan 
kepada pihak Bank 
yang akan 
diinvestasikan sesuai 
dengan Akta Perjanjian 
Investasi, serta 
perlunya penegasan 
tentang pembagian 
keuntungan sesuai 
dengan prosesntasi 
modal dari masing-
masing pihak. 

33 Nenti Susilawati 
Ketenagakerjaan: 
PHK tidak sesuai 
prosedur hukum 

Pendampingan di 
tingkat Disnaker 

Pihak perusahaan 
akhirnya melaksanakan 
kewajibannya 
memberikan hak atas 
pesaong, uang 
jamsostek dan uang 
santunan kepada suami 
klien yang meninggal 
dunia. 

34 Johanes Babtista 
Dela Sela Sido 

Ketenagakerjaan: 
PHK tidak sesuai 
prosedur hukum 

Konsultasi 

Klien disarankan untuk 
mengajukan pengaduan 
ke Disnaker setempat, 
agar permasalahan 
PHK yang terjadi dapat 
diselesaikan dengan 
diperantarai Petugas 
Perantara Disnaker 
setempat. 

35 Yusniati Perdata: 
Hak asuh anak Konsultasi 

Klien dianjurkan 
bersama mantan suami 
yang bermaksud rujuk 
kembali membicarakan 
secara kekeluargaan 
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dengan pihak orang tua 
tiri klien, agar orang 
tua tiri memahami 
bahwasannya masalah 
nikah talaq dan rujuk 
termasuk hak asuh 
terhadap anak, 
sepenuhnya adalah 
merupakan hak orang 
tua kandung dari anak 
yang bersangkutan. 

36 A. Dewi Kania 
Perdata: 
Penundaan 
pembayaran kredit 

Konsultasi 

Klien dianjurkan untuk 
meminta kelonggaran 
waktu kepada pihak 
show room, serta 
meyakinkan pihak 
show room, bahwa ia 
akan melaksanakan 
kewajibannya 
membayar cicilian 
kredit dimaksud. 
 

37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nining Y. Kamila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perdata: 
Hak asuh anak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konsultasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klien dianjurkan untuk 
meminta secara baik-
baik kepada mertua 
untuk dapat mengasuh 
sendiri anaknya, serta 
meminta 
pertanggungjawaban 
mantan suami untuk 
melaksanakan 
kewajiban menafkahi 
dirinya selama belum 
memiliki suami baru. 

38 Ariana Widiawati Kepegawaian: 
Penempatan dr.PTT Konsultasi 

Klien dianjurkan untuk 
mengajukan komplain 
kepada pihak Dinas 
Kesehatan Propinsi 
Jawa Barat serta 
Departemen Kesehatan, 
perihal terjadinya 
penempatan dr.PTT 
yang lokasi 
penunjukannya fiktif, 
serta meminta SK 
penempatan baru. 

39 Atje Sakmun Perdata: 
Waris Konsultasi 

Klien dianjurkan untuk 
menempuh jalan 
musyawarah dalam 
penyelesaian masalah 
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waris. Jika upaya 
musyawarah tidak 
dicapai kesepakatan, 
klien dianjurkan untuk 
mengajukan gugatan 
perkaran waris ke 
Pengadilan Negeri 
setempat. 

40 Akhmad Hartoko, 
S.E. 

Perdata: 
Credit card Konsultasi 

Klien dianjurkan untuk 
mengajukan 
permohonan 
kelonggaran waktu 
serta keringan guna 
melaksanakan 
kewajibannya kepada 
pihak Bank. Jika 
dimungkinkan klien 
meminta untuk 
melaksanakan 
kewajibannya secara 
mencicil sesuai dengan 
kapastitasnya. 

41 Ashwin Pulungan 
Perdata: 
Perlindungan 
konsumen 

Konsultasi 

Klien dianjurkan untuk 
mengadukan 
masalahnya serta 
meminta bantuan 
hukum kepada YLKI 
guna menindaklanjuti 

42 Dyan 
Ketenagakerjaan: 
Aturan seragam 
satpam perempuan. 

Konsultasi 

Kilen disarankan untuk 
mengajukan 
perundingan beserta 
anggota satpam lainnya 
kepada pihak 
perusahaan, dengan 
mempertimbangkan 
aspek kesulilaan agar 
kepada satpam 
perempuan tetap 
menggunakan seragam 
dengan celana panjang. 

43 Marsinah Lalu lintas: 
Tabrak lari Konsultasi 

Kepada klien 
dianjurkan untuk 
mendesak pihak 
kepolisian setempat 
agar perkara tabrak lari 
tersebut benar-benar 
mendapatkan 
penanganan yang 
serius, yakni dengan 
menindaklanjuti 
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penyidikannya 
berdasarkan keterangan 
saksi-saksi. 

44 Jahja Sonandar 
(Sony) 

Perdata: 
Warisan Konsultasi 

Klien dianjurkan untuk 
menempuh jalan 
musyawarah dalam 
penyelesaian masalah 
waris. Jika upaya 
musyawarah tidak 
dicapai kesepakatan, 
klien dianjurkan untuk 
mengajukan gugatan 
perkaran waris ke 
Pengadilan Negeri  
setempat. 

45 Yayan Sofyan 
Ansori 

Kepegawaian: 
Tes Calon PNS Konsultasi 

Klien disarankan untuk 
mengajukan komplin 
secara resmi kepada 
pihak BKN Regional 
III Jawa Barat, serta 
meminta penjelasan 
atas proses seleksi 
calon PNS 
sebagaimana dimaksud.

46 Yayan Sofyan 
Pidana: 
Tuduhan 
penggelapan 

Konsultasi 

Klien dianjurkan untuk 
memberikan 
keterangan-keterangan 
secara apa adanya jika 
memang isteri klien 
telah melakukan 
tindakan penggelapan 
sebagaimana yang 
dituduhkan, dengan 
menjelaskan segala hal 
yang melatarbelakangi, 
hingga isteri klien tidak 
sanggup membayar 
cicilan sebagaimana 
dimaksud. 

47 Popon Haryasih 

Pidana: 
Tuduhan 
penggunaan 
narkoba 

Konsultasi 

Klien disarankan untuk 
tidak melakukan upaya 
negosiasi dengan pihak 
kepolisian sehubungan 
dengan adanya 
keinginan untuk 
membebaskan anaknya 
dari ancaman hukuman, 
mengingat kasus 
narkoba adalah 
merupakan kejahatan 
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transinternasional yang 
dapat merusak generasi 
muda. 

48 Dachirin 
Dunusdirdjo, S.E 

Tata Usaha Negara: 
Gugatan PTUN 
terhadap Kantor 
Pertanahan Kota 
Bandung 

Konsultasi 

Klien disarankan untuk 
mengajukan 
permohonan konversi 
hak atas tanah dan 
bangunan rumah 
Negara yang selama ini 
ditempati, karena 
menurut ketentuan 
tanah berikut bangunan 
rumah Negara yang 
telah dihuni lebih dari 
20 tahun dapat diajukan 
permohonan konversi 
hak, dengan kewajiban 
memberikan ganti rugi 
kepada negara. 
Namun jika pihak 
instansi tempat klien 
pernah bekerja tetap 
menghendaki agar 
bangunan tersebut 
dikosongkan, 
sebaiknya dimintakan 
ganti rugi, uang 
pengosongan atau uang 
pindah, serta 
kelonggaran waktu 
untuk mengosongkan 
rumah tersebut. 

49 Lenny Hirawan 

Ketenagakerjaan: 
Perintah 
pengunduran diri 
secara paksa 

Konsultasi 

Klien disarankan untuk 
tetap bertahan hingga 
masa percobaan 
berakhir, dan tetap 
menuntut pihak 
perusahaan untuk 
memenuhi 
kewajibannya.  
Jika perintah 
pengunduruan diri 
tersebut tetap dilakukan 
dengan disertai 
ancaman, klien 
disarankan untuk 
mengajukan pengaduan 
pidana kepada pihak 
kepolisian terdekat. 
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50 Heli Yanti Pidana: 
Tuduhan penipuan Konsultasi 

Klien disarankan untuk 
mengajukan pengaduan 
pidana terhadap pihak 
yang telah melakukan 
penipuan serta 
mencemarkan nama 
baiknya kepada pihak 
kepolisian terdekat. 

51 Dian Wauhyuni 
Pidana: 
Kawin mut’ah ala 
DT. 

Konsultasi 

Klien dianjurkan untuk 
membuat pengaduan 
resmi kepada pihak 
kepolisian tentang 
peristiwa kawin mut’ah 
tersebut yang dirasakan 
sangat merugikan hak 
dan kepentingan klien. 

52 Maman Darusman 
Perdata  : 
Jual –beli Tanah 
Wakap 

Konsultasi 

Klien dianjurkan untuk 
menempuh jalan 
musyawarah dalam 
penyelesaian masalah 
tanah Wakap. Jika 
upaya musyawarah 
tidak dicapai 
kesepakatan, klien 
dianjurkan untuk 
mengajukan gugatan 
perkara ke Pengadilan 
Negeri setempat. 

53 Santia santana 

Ketanakerjaan : 
Sanksi skrosing 
dari perusahan 
 

Didampingi 

Klein di sarankan untuk 
mengecek PP CV dinar 
sarana kepada disnaker 
dan menempuh  jalur 
pengadilan hubungan 
industrial 

54 Tatang R 

Perdata : 
Uang pesangon 
tahap pelelangan di 
PN Bale Endah 

Didampingi 

Klein dianjurkan untuk 
melengkapi berkas-
berkas yang berkaitan 
dengan kasus  serta 
mengajukan gugatan ke 
PN Bale endah, 
Bandung. kasus ini 
sudah ada putusan dari 
PN Bale Endah. proses  
banding ke Pengadilan 
Tinggi Bandung  
sedang berlangsung 

55 Ong kang Cing Perdata : 
Warisan Konsultasi 

Klien dianjurkan untuk 
menempuh jalan 
musyawarah dalam 
penyelesaian masalah 
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warisan . Jika upaya 
musyawarah tidak 
dicapai kesepakatan, 
klien dianjurkan untuk 
mengajukan gugatan 
perkara ke Pengadilan 
Negeri setempat 

56 Fendry Pononban 
Pidana : 
Kekerasan Dalam 
Ruamah Tangga 

Didampingi 

Klien dianjurkan untuk 
membuat pengaduan 
resmi kepada pihak 
kepolisian tentang 
perkawinan paksa 
tersebut yang dirasakan 
sangat merugikan hak 
dan kepentingan klien 

57 Yosep Purnama Pidana : 
Pembongkaran Konsultasi 

Klein dianjurkan untuk 
mengecek dan mendata 
data-data kepada 
Pemkot Bandung 
tentang status pasar ci 
cadas dan 
mengkonsolidasi para 
pedangang 

58 Suherman 
Pidana : 
Tuduhan 
Penggelapan 

Konsultasi 

Kelin dianjurkan untuk 
menginventarisir semua 
barang yang ada setelah 
itu di jual hasilnya 
dibayarkan kepada 
kreditur 

59 Komar Pidana : 
Pembongkaran Konsultasi 

Klien dianjurkan untuk 
menempuh jalan 
musyawarah  dengan 
pihak pemerintah 
setempat. Jika upaya 
musyawarah tidak 
dicapai kesepakatan, 
klien dianjurkan untuk 
mengajukan gugatan 
perkara ke Pengadilan 
Negeri setemp 
 
 

60 Rasminah Pidana : 
Tuduhan Penipuan Konsultasi 

Klien dianjurkan untuk 
menempuh jalan 
musyawarah  dengan 
pihak pemerintah 
setempat. Jika upaya 
musyawarah tidak 
dicapai kesepakatan, 
klien dianjurkan untuk 
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mengajukan gugatan 
perkara ke Pengadilan 
Negeri setemp 

61 Nasar Pidana Konsultasi 

Klein dianjurkan 
menempuh jalur 
musyawarah dengan 
pihak keluarga 

62 Ny Mimi Suyoto 
Pidana : 
Tuduhan 
Penggelapan 

Konsultasi 

Klien dianjurkan untuk 
memberikan 
keterangan-keterangan 
secara apa adanya jika 
memang isteri klien 
telah melakukan 
tindakan penggelapan 
sebagaimana yang 
dituduhkan, dengan 
menjelaskan segala hal 
yang melatarbelakangi, 
hingga isteri klien tidak 
sanggup membayar 
cicilan sebagaimana 
dimaksud. 

63 Ade Mulyana dan 
rekan 

Pidana : 
Korupsi Konsultasi 

Klein dianjurkan untuk 
melengkapai data-data 
tentang korupsi oleh  
kepala desa setelag 
dianggap cukup 
dilaporkan kepada 
pihak kepolisian 
setempat 

64 Tini Kartini Pidana : 
Tuduhan Penipuan Konsultasi 

Klien dianjurkan untuk 
memberikan 
keterangan-keterangan 
secara apa adanya jika 
memang  klien telah 
melakukan tindakan 
penggelapan 
sebagaimana yang 
dituduhkan, dengan 
menjelaskan segala hal 
yang melatarbelakangi, 
hingga  klien tidak 
sanggup membayar 
cicilan sebagaimana 
dimaksud 

65 Moch Furqon Pidana : 
 Konsultasi  

66 Teti Herawati Pidana : 
Tuduhan Penipuan Konsultasi 

Kelin dianjurkan untuk 
memeberikan 
keterangan –keterangan 
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apa adanya jika 
memang klein tidak 
melakukan penipuan 
serta minta 
perlindungan dan 
mencertitakan duduk 
masalah kepada 
pemerintahan terdekat 
untuk menjaga 
keamanan 

67 Muhammad Ady 
Zaky  Konsultasi  

68 Nasserwan Dalel Perdata : Konsultasi  

69 Lie kocie cu Pidana : 
 Konsultasi 

Kelin dianjurkan untuk 
menghubungi pihak 
kepolisian dengan 
membawa surat nota 
kesepakatan yang telah 
di buat kepolisian. 

70 Neneng ivonne 
Agustini 

Pidana : 
Tuduhan penipuan Konsultasi 

Klein dianjurkan untuk 
mengecek kepada PLN 
tentang pembayaran 
listrik 

71 Jul Adha Pidana : 
 Konsultasi  

72 Sopandi 
Perdata : 
Perceraian 
 

Konsultasi  

73 Yetti Anastasia Perdata : 
Rumah tangga Konsultasi  

74 Carsid Perdata : 
 Konsultasi  

75 Deni Boy Perdata : 
Perceraian Konsultasi  

76 Bahrudin Perdata : 
Sengketa tanah Konsultasi  

77 Misran Pidana : 
Tuduhan Penipuan Konsultasi  

78 Andrew Latanna  Konsultasi 
  

79 Syapari Soma  Didampingi 
  

80 Retno Sri Koesrini Pidana Konsultasi 
  

81 Lia Yuliawati  Konsultasi 
  

57 Euis Yanti Pidana : 
 Didampingi  

58 Wiwi Sondahri Perdata : 
Perceraian Konsultasi  
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59 Zahrudin  Konsultasi 
  

60 Sri Sulastri Ketanakerjaan: 
PHK Konsultasi  

61 Suwardi S Pidana : 
Permohonan PK Konsultasi  

62 Hasanudin Perdata : 
Perceraian Konsultasi  

63 Eko Wiwid 
Widiyanto 

Pidana : 
Tuduhan 
penghasutan 

Didampingi  

64 Maria Margareta Perdata : 
Utang-piutang Konsultasi  

65 Rina Agustiana Perdata : 
Perkawinan Konsultasi  

66 Rino Riandi Perdata : Konsultasi 
  

67 Itsna Asyriah Perdata : 
Jual –beli tanah Konsultasi  

68 Dedy Supriadi  Konsultasi  

69 Euis Rina 
Susilawati Pidana : Konsultasi  

70 Budi S  Konsultasi 
  

71 Asep Setiawan Perdata : 
Sengketa tanah didampingi  

72 Puustaka Bani 
qurasyin (Hadin) 

Perdata : 
 Konsultasi  

73 Nanang Fardiansah Perdata : 
Utang-piutang Konsultasi  

74 Ida Farida 

Pidana : 
Tuduhan 
menggunakan 
narkoba 

Konsultasi  

75 Erlana Erlangga J  Konsultasi 
  

76 Udan Suparman Perdata : 
Utang-piutang Konsultasi  

77 Djunaya Perdata : 
Warisan Konsultasi  

78 Helda L.Sy Perdata : 
Utang Piutang Konsultasi  

79 Ema Perdata : 
Keluarga Konsultasi  

80 Oom Perdata; 
Hak anak Konsultasi  
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Selain dari berkaitan dengan kasus, LBH Bandung berupaya untuk meningkatkan kapasitas 
masyarakat yang selama ini menjadi basis dampingan LBH Bandung, adapaun kegiatan yang 
dilaksanakan sepanjang tahun 2005 antara lain : 
 
♦ Workshop Peradilan Perburuhan 
♦ TOT Paralegal Untuk Organisasi Petani 
♦ TOT Paralegal Untuk Organisasi Buruh 
♦ Pelatihan Paralegal Untuk Organisasi Petani 
♦ Pelatihan Paralegal Untuk Organisasi Buruh 
♦ Public Interest Lawyer 
♦ Pembuatan Buku Komik KUHAP 
♦ Minitoring PILKADA 
♦ Pemantauan Kejaksaan 
♦ Seminar tentang Peradilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) 
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LEMBAGA BANTUAN HUKUM  SEMARANG 
 
 
PENANGANAN KASUS PIDANA 
Kasus Penipuan Penerimaan Scaba Polri 2004  
Para korban berjumlah 18 orang terdiri dari orangtua dan anak-anaknya. Mereka  gagal 
mengikuti seleksi Calon Bintara Polri 2004. Hariyanto salah satu korban mendapat tawaran 
dari [terdakwa] Heri untuk memasukan anaknya melalui jalur khusus Scaba Polri dengan 
persyaratan tertentu dan membayar sejumlah uang. Terdakwa Heri kemudian mengenalkan 
pada atasannya [Bos] yaitu terdakwa Arif Oktafdianto yang mengaku sebagai Anggota Propam 
Polda Jawa Tengah. Terdakwa Heri dan Arif ternyata diback up oleh Mayor Pardiman [TNI 
Aktif di Kodam IV Diponegoro]. Atas informasi mereka bertiga, para korban percaya bahwa 
akan dapat memasukkan anak-anaknya ke Scaba Polri.  
 
Syarat yang harus disiapkan oleh para korban, disamping syarat administrasi juga harus 
membayar uang sejumlah rata-rata Rp. 50.000.0000 untuk satu orang secara tunai atau dicicil 
dua sampai tiga kali. Para korban menuruti syarat ini, uang yang dibayarkan oleh para korban ± 
Rp. 560.000.000. 
 
Para korban beberapa kali diundang untuk briefing dengan para terdakwa di Semarang dan 
diterangkan bahwa semua sedang diproses. Dalam salah satu pertemuan, diadakan pemeriksaan 
fisik terhadap pada calon Scaba. Proses pemeriksaan fisik dilakukan oleh terdakwa Muh Dori. 
Proses pemeriksaan terhadap calon Scaba perempuan pun dilakukan oleh Muh Dori, bukan 
oleh seorang Polwan. Hal ini kemudian mengakibatkan stres dua orang calon Scaba perempuan 
Setelah melalui proses berbelit, diketahui oleh para korban, bahwa mereka telah tertipu oleh 
para terdakwa. Akhirnya pada bulan Nopember tanggal 4, para terdakwa dilaporkan ke Polda 
Metro Jaya. Namun penangganan kasus berjalan lamban, dan terdakwa tidak ditahan karena 
membayar Rp. 40.000.000,- kepada penyidik Polda Jawa Tengah. 
 
 
Bantuan Hukum Yang Diberikan : 
 
Polda Jawa Tengah, lamban dalam menangani perkara ini. Untuk hal inilah korban meminta 
kepada LBH Semarang agar turut mengawasi kinerja Polda sekaligus menjadi kuasa hukum di 
Pengadilan Negeri mendampingi korban sebagai saksi.  
 
Langkah awal LBH Semarang, berkirim surat kepada Polda menanyakan kelanjutan proses 
laporan adanya tindak pidana penipuan pada tanggal 17 Januari 2005, dan dijawab oleh surat 
Kapolda tertanggal 2 Februari 2005 No.B/0833/II/Reskrim yang menyatakan bahwa para 
tersangka telah disidik dan saat ini ditangguhkan penahanannya. Sedang untuk tersangka 
anggota TNI [Mayor Pardiman] sudah dipanggil melalui Danrem Salatiga. Penangguhan ini 
menimbulkan pertanyaan, menurut informasi penangguhan ini dikabulkan karena Tersangka 
Arif telah membayar Rp. 40.000.000 kepada penyidik Polda. Korban juga kuatir jika 
penangguhan ini sebagai upaya untuk membebaskan para tersangka, karena tidak ada surat 
penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. 
 
Setelah hampir 1 bulan tidak ada kabar dari Kepolisian, berkas perkara dilimpahkan ke Kejati 
Jawa Tengah. Informasi persidangan diketahui dari pengacara terdakwa. Sidang sudah dimulai 
pada tanggal 23 Maret 2005 dengan agenda pembacaan dakwaan. Selanjutnya LBH Semarang 
melakukan langkah hukum untuk melakukan pemantauan terhadap berjalannya proses pidana 
tersebut.  
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Kasus  Perkosaan Oleh Aparat Kelurahan 
 
Ny. P dan W, suami istri yang sedang menghadapi persoalan keluarga [ekonomi] sehingga 
sering terjadi pertengkaran. Suparman Santoso seorang pegawai kelurahan menawarkan diri 
untuk membantu menyelesaikan masalah melalui orang pintar di Yogyakarta. Atas bujukannya 
mereka menyetujui untuk menemui orang pintar tersebut.  
 
Pada tanggal 12 Juli 2004, hari yang disepakati untuk ke Yogyakarta, W sebagai buruh 
bangunan membatalkan keberangkatan karena ada pekerjaan mendadak. Suparman Santoso 
menawarkan agar istrinya saja yang berangkat dengan dirinya. Setelah dibujuk oleh Suparman  
dan W berkonsultasi dengan istrinya, akhirnya Ny. P setuju. 
  
Ny.P dengan anaknya berangkat dengan Suparman ke Yogya dengan menggunakan motor. 
Mereka sempat mampir di rumah orang tua Ny.P di Magelang. Atas bujukan Suparman, 
anaknya dititipkan di rumah orang tuanya. Ny. P awalnya menolak tapi karena dibujuk terus 
akhirnya dia sepakat.  
 
Setelah bertemu dengan orang pintar dimaksud selesai, mereka mampir di Bantul di sebuah 
wisma yang diketahui sebagai tempat  teman dari Suparman. Akhirnya mereka istirahat 
dikamar, dalam posisi yang kelelahan, Ny.P diperkosa dan diancam untuk tidak menceritakan 
perkosaan itu. Setelah kejadian itu, dalam waktu dua bulan Ny.P memendam peristiwa itu, 
sampai akhirnya diketahui oleh suaminya dan kemudian melaporkan kepada atasan Suparman, 
yaitu lurah dan camat setempat. Namun tuntutan agar pelaku tidak bertempat tinggal di 
kampung tersebut, meminta maaf, memberikan gantirugi dan dipecat dari pekerjaannya tidak 
dipenuhi, dan atasan langsung Suparman tidak memberikan renspon sebagaimanamestinya. 
 
 
Bantuan Hukum Yang Diberikan : 
 
LBH Semarang memberikan pendapat hukum bahwa kasus perkosaan ini menemui kesulitan 
terutama sulitnya pembuktian kasus  dan Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Yogyakarta yang 
cukup jauh dari Semarang. Setelah proses diskusi yang cukup panjang mengenai peluang untuk 
memperkarakan masalah ini, disepakati untuk mengajukan persoalan ini ke Bawasda. 
Pertimbangannya adalah bahwa pelaku merupakan PNS di lingkungan Kota Semarang, dan 
tindakannya telah melanggar Peraturan Disiplin bagi PNS.  
 
LBH Semarang melakukan tindakan untuk mendorong penyelesaian kasus ini melalui audensi 
terutama kepada Bawasda. Akhirnya setelah  pemeriksaan di Bawasda, upaya suami korban 
untuk menyelesaiakan masalah di tingkat RW setempat ternyata mendapatkan hasil.  
Setelah melalui rembuk RT dan RW setempat, pelaku yang dipaksa ikut hadir dalam rapat 
RT/RW mengakui semua perbuatannya dan bersedia meminta maaf dan mengganti kerugian 
terhadap keluarga korban serta pindah dari kampung tersebut. Dalam rapat tersebut sepakat 
dibuat perjanjian antara pelaku dan suami korban yang ikut disaksikan oleh perangkat 
setempat. Atas adanya kesepakatan ini, kemudian Bp. W melaporkan masalah ini ke LBH 
Semarang dan meminta LBH Semarang untuk membantu menuliskan surat pencabutan 
pengaduan yang sudah disampaikan ke Bawasda. Dengan adanya penyelesaian yang dilakukan 
oleh korban sendiri, LBH Semarang menyatakan kasus ini selesai. 
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Kasus Dating Violence 
 
HL (16 thn) memiliki pacar, dan terjadi dating rape. Tak lama setelahnya HL diputuskan tanpa 
alasan yang jelas, dan pada suatu terjadi pengeroyokan oleh teman-teman mantan pacarnya. 
Tiga orang pelaku yang telah ditangkap oleh Polsek Semarang Utara. Namun ada kekuatiran 
Polsek akan melepaskan tersangka dengan bayaran sejumlah uang. Ditengah konsultasi dgn 
klien, ada kabar bahwa tersangka akan dilepas,  LBH Semarang memutuskan untuk men-cek 
ke Polsek Semarang Utara. Pihak Kepolisian menyatakan tersangka masih dalam tahanan. 
Karena adanya keluarga tersangka yang hadir di Polsek Semarang Utara dan mengajukan 
permohonan kepada keluarga korban agar diselesaikan secara kekeluargaan. LBH 
menyerahkan kepada keluarga korban untuk memutuskan, apakah menerima permohonan 
untuk kekeluargaan atau tidak. Keputusan klien, menerima penyelesaian secara kekeluargaan, 
untuk itu LBH Semarang menyerahkan kepada mengenai tata cara penyelesaian dgn cara 
kekeluargaan tersebut kepada kedua belah pihak. Setelah itu kasus dianggap selesai. 
 
Sedangkan untuk kasus dating rape, HL diantar untuk visum et repertum ke RSU Kariadi dan 
Tugurejo, namun berdasarkan pengakuan korban bahwa kejadiannya 3 bulan yang lalu. LBH 
Semarang memberi advis untuk dirujuk ke lembaga konseling agar korban mendapatkan 
konseling.Pihak keluarga khususnya ibu korban meminta kasus tidak diteruskan dengan 
pertimbangan HL masih muda, malu dan masih satu kampung dengan pelaku. 
 
Untuk  penanganan perkara ini LBH Semarang menyatakan selesai, karena setelah didampingi 
di Polsek Semarang Utara, pihak keluarga pelaku meminta kepada keluarga korban agar bisa 
diselesaikan secara musyawarah. Dengan pertimbangan bahwa pelaku masih sekolah dan satu 
kampung, maka keluarga korban bersedia untuk musyawarah dengan keluarga pelaku. Dalam 
musyawarah ini, LBH Semarang tidak turut terlibat dan menyerahkan cara penyelesaian 
kepada para pihak.  
 
Kasus  Kriminalisasi  23 Warga Jayangaten 
 
Kasus ini berawal dari, warga jayenggaten [31 KK] terikat perjanjian sewa-menyewa tanah 
dengan Ahli Waris Tasripin seorang tuan tanah di Semarang.. Sewa-menyewa tersebut 
kemudian diwariskan kepada anak cucunya. Warga telah mendirikan rumah diatas tanah 
tersebut dengan ijin dari pemilik tanah. Rumah-rumah tersebut juga turut diwariskan kepada 
anak-cucu mereka. 
 
Saat ini, oleh ahli waris Tasripin tanah tersebut dijual kepada investor pada bulan Desember 
2004. Tanah ini akan dijadikan proyek pembangunan hotel bintang lima, Investor 
memerintahkan warga untuk segera meninggalkan tanah tersebut [somasi dilayangkan bulan 
januari 2005]. Somasi tersebut diabaikan jual beli tidak memutuskan sewa-menyewa. Warga 
meminta jika ingin memakai tanah sewa tersebut, maka harus ada musyawarah mufakat untuk 
memutuskan sewa dan ganti rugi atas rumah yang mereka bangun sendiri. Terdapat tawaran 
ganti rugi rp.300.000/m2 dari investor. Tawaran ini disampaikan melalui aparat pemerintah 
setempat, sedangkan warga menuntut  rp. 2 juta/m2. 
 
Pada tanggal 15 Maret 2005, tiba-tiba warga dilaporkan ke Polisi dengan tuduhan menempati 
lahan tanpa ijin yang berhak atau kuasanya [UU No.51/Prp/tahun 1960.  23 warga jayenggaten 
menjadi tersangka di Polwiltabes Semarang. 
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Bantuan Hukum Yang Diberikan : 
 
Dalam penanganan perkara ini, LBH Semarang langsung menjadi kuasa hukum 23 warga 
Jayengaten. Hal ini untuk mengantisipasi proses pemeriksaan yang akan berlangsung dalam 
waktu cepat. Pada periode Februari – April LBH melakukan pendampingan dilakukan terhadap 
masyarakat sampai dengan penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Pada periode 
Mei – Juli proses ini berlanjut persidangan tipiring di bagi menjadi dua berkas oleh pihak 
kepolisian. Tahapan pertama terdiri dari 9 orang warga yang diajukan ke pengadilan, akhirnya 
di pidana denda Rp. 10.000,00 dan segera meninggalkan lahan yang disengketakan. Warga 
mengajukan kasasi atas putusan tersebut.  
 
Untuk sisa warga di sidang dalam tahap kedua, berdasar pengalaman sidang tahap pertama 
maka LBH Semarang mengajukan saksi ahli Prof. DR.Agnes Widanti, SH. CN dari FH 
UNIKA Soegijapranata, yang menyatakan bahwa sebenarnya penerapan hukum dan undang-
undang untuk kasus ini tidak tepat. Karena Undang-undang ini disusun terkait dengan 
nasionalisasi tanah pada tahun 1950-an. Akhirnya pengadilan memutuskan hukuman yang 
sama dengan kasus sebelumnya. Namun demikian didalam putusan pengadilan ada alasan 
pemidanaan yang berbeda dibanding sidang tahap I, walau dengan hakim yang sama. Warga 
mengambil sikap yang sama dengan melakukan kasasi. 
 
Di sela-sela persidangan warga melakukan aksi untuk menuntut pertanggungjawaban Gubernur 
yang menjadi peletak batu pertama hotel. Di dalam proses persidangan hambatan dirasakan 
saat kuasa hukum meminta salinan Putusan Pengadilan untuk mengajukan kasasi, pihak 
Pengadilan Negeri baru menyampaikan putusan pada batas waktu pengajuan kasasi.  
 
 
Kasus Kriminalisasi Petani Jolotigo Pekalongan 
 
Lahan seluas 178,50 hektar menjadi sengketa antara warga dengan PTPN IX 
Jolotigo.Berdasarkan kesaksian masyarakat, dulu tanah tersebut adalah milik dan warisan dari 
kakek/nenek yang telah dikuasai sebelum jaman penjajahan Belanda. Namun kemudian 
lahan/sebidang tanah tersebut kemudian dikuasai dan dikelola oleh PTPN IX Jolotigo dengan 
alasan yang tidak jelas.  
 
Pada saat berlakunya agrarisch wet tanah garapan warga tersebut disewa oleh perusahaan 
Belanda selama 75 tahun untuk tanaman teh. Dengan adanya program nasionalisasi tanah-tanah 
perkebunan, hak sewa yang dimiliki oleh perusahaan Belanda tersebut langsung dikuasai oleh 
negara [c.q. PTPN] dan tidak ada sejengkal tanahpun yang dikembalikan kepada warga yang 
merasa telah menyewakan tanah tersebut kepada perusahaan Belanda.  
 

Saat ini, lahan yang dikuasai oleh PTPN IX Jolotigo dengan alas HGU ternyata diterlantarkan. 
LBH Semarang yang melakukan investigasi ke lapangan pun mendapatkan lahan tidak lagi 
dikelola dengan baik sesuai dengan standar pengelolaan perkebunan. Atas kondisi tersebut, 
petani Mesoyi dan Donowangun sebagai ahli waris berupaya mengambil kembali hak atas 
tanah mereka dengan cara reclaiming. HGU PTPN sendiri sudah habis 31 Desember 2001, 
masa habis berlakunya HGU inilah yang digunakan oleh petani untuk mengambil kembali hak 
atas tanah mereka.  

Disamping menggarap tanah tersebut, para petani melalui paguyubannya melakukan gugatan 
ke PN Pekalongan dan terdaftar nomor gugatan : 20/Pdt/G/PN Pkl/2004 pada tanggal 25 
September 2004, dengan  maksud mencegah adanya perpanjangan HGU oleh BPN.  
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Dalam situasi sengketa ini, para petani juga melakukan penanaman berbagai macam tanaman 
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penanaman dilakukan secara kolektif di atas tanah 
yang disengketakan. Namun demikian, pada tanggal 11 April 2005, Kepala BPN Kanwil, Ir. 
Bambang S. Widjanarko, MSP mengeluarkan surat dengan nomor 550/755/33/2005 yang 
ditujukan kepada Bupati Pekalongan tentang Penyelesaian Status Tanah HGU PTPN IX 
Jolotigo. Dalam bagian akhir tentang keinginan masyarakat memiliki tanah-tanah PTPN IX 
Jolotigo, BPN menjelaskan dengan menggunakan dasar Undang-Undang Perkebunan nomor 
18 tahun 2004 Pasal 47 jo 21 bahwa setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan, 
melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan 
lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya 
usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). 
Kemudian pada tanggal 12 April 2005, PTPN IX Jolotigo melaporkan petani yang melakukan 
reclaiming ke Polres Pekalongan.  
 
Bantuan Hukum Yang Diberikan : 
 
LBH Semarang menjadi kuasa hukum tersangka M. Bisri, Nasihin, Subur dan Tasrip dengan 
tuduhan ps.47 jo.20 Undang-undang Perkebunan dan ps.385 KUHP. Melakukan pendampingan 
setiap proses penyelidikan dan penyidikan. Akhirnya penangguhan penahanan terhadap 3 
orang  tersangka dikabulkan.   
 
Terhadap kriminalisasi ini diperlukan penguatan terhadap masyarakat yang menjadi korban 
penangkapan maupun bagi masyarakat supaya tidak terjadi penurunan semangat. Kegiatan ini 
telah dilakukan melalui diskusi penguatan masyarakat. Diskusi membahas kemungkinan-
kemungkinan yang terjadi dan resiko, dan rencana lanjutan penanganan kasus. 
 
 
Kasus Penganiayaan Aktivis  Buruh 
 
Pada tanggal 31 Januari 2005 dibentuk Serikat Buruh Indipenden (SBI) Panama, oleh beberapa 
buruh UD. Usaha Bersama. Pendirian SBI adalah jawaban atas beberapa permasalahan yang 
dialami para buruh. Pembentukan SBI Panama telah disahkan dengan surut bukti pencatatan 
Disnaker Kota Semarang No. 394/251/OP.SP 20/2005. Pada tanggal 12 Februari pengurus SBI. 
Panama memberitahukan dan sekaligus memohon waktu audiensi dengan pihak menegemen 
perusahaan. 
 
Pada tanggal 12 Februari 2005 Saudara Mat Alim, selaku sekretaris SBI. Panama dipanggil 
(Pukul 07.46 s/d 08.30). Dimana pihak perusahaan melalui Duhun (pimpinan), Rokhan, 
Reggina (personalia), mempertanyakan pembentukan SBI Pamama dan mengancam akan 
melakukan penuntutan terhadap pengurusnya. 
 
Pada 13 Februari kembali saudara Rokhan mendatangi saudara Mat Alim dirumahnya. Disana 
Rokhan mempermasalahkan pendirian SBI Panama yang tidak seijin perusahaan dan 
mengatakan akan mencari pengganti Mat Alim. Kemudian pada hari Senin 21 Februari pukul 
15.45 s/d 16.20, terjadi petemuan pihak menjemen perusahana dengan FSBI. Pertemuan ini 
diakhiri dengan pernyataan bahwa pihak perusahaan tetap tidak menerima berdirinya SBI 
Panama dan tidak mau melakukan musyawarah dengan FSBI dan pihak manapun. 
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Intimidasi terhadap pengurus SBI Panama berlangsung mulai dari perkataan dan perbuatan 
tidak menyenangkan, diludahi, disiram air panas,menandatanggani pernyataan keluar dari SBI 
Panama sampai pada kekerasan fisik yang mengancam nyawa. Pada tanggal 24 Februari 2005 
Sunaryo diancam dengan senjata tajam dan mengalami pemukulan yang dilakukan oleh 
Muhammad bin Rohani karena dikira sebagai orang yang memprovokasi  terbentuknya SBI 
Panama.  
 
Pada 8 Maret 2005 saudara Mukarom mengalami pembacokan dijalan Madukoro oleh 
Krokhidi. Kejadian ini berkaitan dengan aktivitas Mukarom sebagai ketua SBI Panama. 
Setelah melakukan visum di rumah sakit Dr Kariadi, pada hari itu juga Mukarom melaporkan 
kejadian tersebut ke Polsek Semarang Barat. Pengaduan Mukarom ini diterima oleh pihak 
kepolisian dengan segera melakukan penyidikan lebih lanjut sehingga beberapa hari kemudian 
pelaku penusukan sudah ditangkap. Tersangka dijerat dengan beberapa Pasal oleh pihak 
kepolisian diantaranya Pasal 351, 338 Jo 53 KUHP dimana maksimal diancam hukuman 
penjara selama 9 Tahun. 
 
Bantuan Hukum Yang Diberikan : 
 
LBH Semarang mendampingi Mukarom dalam kapasitasnya sebagai saksi korban, mulai dari 
pelaporan sampai ke persidangan. Perkembangan lainnya Mukarom dan Mat Alim dilaporkan 
mencemarkan nama baik dan di PHK dengan tuduhan melakukan pemalsuan surat dan 
keterangan dokter. 
 
Kasus disidangkan Pengadilan Negeri Semarang dengan Hakim Raharjo, SH (hakim ketua), 
Sutoyo, SH (hakim anggota) dan Sudharmawatiningsinh SH (hakim anggota) dan JPU Tri 
Iswara Adi, SH. Di persidangan terungkap bahwa penganiayaan dilakukan karena aktivitasnya 
mendirikan SBI Panama. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman  5 bulan 15 hari. 
Sedangkan kasus pencemaran nama baik tidak berlanjut. 
 
Penangganan kasus ini, kuasa hukum maupun korban dipersulit untuk mendapatkan akses 
informasi. Sidang penjatuhan putusan ditunda, dan JPU meminta korban tidak perlu hadir dan 
mempercayakan kepadanya.  
 
Kasus Kriminalisasi Petani Keji - Ungaran 
 

Penanganan kasus mediasi perkara sengketa tanah HGU PT. HPI versus Petani Dusun 
Setoyo membawa dampak kriminalisasi terhadap dua orang petani. PT Hortindo 
melakukan berbagai cara untuk memadamkan perjuangan masyarakat Desa Keji. Salah 
satu caranya adalah dengan mendatangkan BRIMOB untuk menakut-nakuti warga yang 
akan mengarap lahan milik mereka. Brimob ini melepaskan tembakan ke udara berulang-
ulang, apabila melihat warga yang akan mengarap lahan. Pihak PT juga telah 
melakukan perusakan tanaman milik warga, dan yang terakhir adalah pihak PT Hortindo 
melalui mandornya, akhirnya melaporkan masyarakat ke Polsekta, atas tindakan 
penggalian jalan yang dilakukan oleh warga. Kriminalisasi yang dilakukan PT. Hortindo 
berujung pada pemanggilan dua orang masyarakat, yaitu Bapak Ngasmin dan Bapak 
Badar sebagai tersangka, dalam perkara tindak pidana Pengrusakan sebagaimana yang 
dimaksud dalam rumusan pasal 406 KUHP pada Juli 2005. Hal yang sama disangkakan 
kepada  Kasijan,  Kisroni dan  Sutrisno pada bulan September 2005. Sampai saat ini 
kasus masih berjalan. 
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Bantuan Hukum Yang Diberikan : 
LBH Semarang menjadi kuasa hukum para tersangka, dan mendampingi setiap proses hukum 
yang terjadi. Pada kasus ini pihak kepolisian dalam melakukan pemanggilan tidak didasarkan 
pada ketentuan waktu yang patut dan layak sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHAP. 
Terhadap pemanggilan ini, LBH Semarang meminta penangguhan pemeriksaan para tersangka. 
Kedua tersangka tidak ditahan, dan diperbolehkan pulang setelah pemeriksaan. 
 
Polsekta Ungaran pada September kembali melakukan pemeriksaan kepada 3 orang petani 
Desa Keji yaitu Pak Kasijan, Pak Kisroni dan Pak Sutrisno untuk didengar keterangannya, 
sebagai tersangka dalam tindak pidana pengrusakan jalan (pasal 406 KUHP). Berbeda dengan 
sebelumnya surat panggilan dilakukan secara patut dan wajar. Seperti kedua tersangka yang 
sudah lebih dahulu diperiksa, ketiga tersangka ini juga diperkenankan untuk pulang 
 
Ternyata Kepolisian kembali memanggil para petani yaitu Harjo Bin Gimin, Pardi bin Mail, 
Sugiyanto bin Ngasmin tanggal 19 September 2005. Namun demikian pemeriksaan tersebut 
ditolak oleh LBH Semarang, karena dalam penyampaian surat disampaikan melalui mandor 
perkebunan (PT HPI) dan diberikan sehari sebelum hari yang ditentukan, bahkan warga 
diminta membawa cangkul. Penolakan pemanggilan yang tidak sesuai KUHAP tersebut 
efektif, untuk membuat Polisi melakukan pemanggilan secara benar. Beberapa waktu 
kemudian ketiga orang tersebut diminta datang, dengan pemanggilan diberikan langsung 
kepada yang bersangkutan oleh penyidik dalam waktu yang patut dan layak, walau tetap 
diminta membawa barang bukti.  
 
Kasus Penganiayaan Ringan Warga Jayengaten 
 
Bahwa setelah putusan  pengadilan atas tuduhan penyerobotan tanah, sebagian besar 
warga Jayengaten mengajukan kasasi.Namun demikian ada seorang warga – ibu Tjarmi 
-  menerima putusan tersebut. Karena sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka 
dilakukanlah eksekusi pembongkaran rumah di Jl. Jayengaten No. 115 Semarang. Pada 
saat itu pemilik rumah sebenarnya dan anggota keluarga dari Ibu Tjarmi menyatakan 
tidak puas terhadap apa yang dilakukan oleh Ibu Tjarmi, yang menerima begitu saja 
kekalahan.  
 
Dalam eksekusi itu terjadi ketegangan antara pemilik rumah sebenarnya, anggota 
keluarga ibu Tjarmi yang dibantu warga, melawan  Ibu Tjarmi, Pihak Hendra Sugiarta, 
dan Aparat. Dalam kejadian tersebut ibu Tjarmi menuduh Suharti binti Rasipan 
melakukan peremasan terhadap mulutnya.  Sehingga akhirnya pada tanggal 14 Juni 2005 
Suharti Binti Rasipan dilaporkan ke Polwiltabes Semarang melakukan penganiayaan 
ringan terhadap ibu Tjarmi.   
 
Bantuan Hukum Yang Diberikan : 
 
LBH Semarang menjadi kuasa hukum Ibu Suharti Binti Rasipan dan melakukan pendampingan 
terhadap Suharti Binti Rasipan yang dipanggil sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan 
ringan. Dalam pemeriksaan tersebut Suharti Binti Rasipan mendapat dukungan solidaritas dari 
warga dan kelompok LSM dan mahasiswa yang simpati terhadap perjuangan warga 
Jayengaten, bahkan sempat bersitegang dengan Kapolwiltabes Semarang. Hasil dari 
pemeriksaan awal Suharti Binti Rasipan di beri kesempatan untuk melakukan negosiasi 
kekeluargaan dengan ibu Tjarmi selama dua minggu dengan difasilitasi oleh Ketua RT 
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setempat. Kasus ini sempat lama vakum. Dari pihak RT sudah berusaha membantu Ibu Suharti 
binti Rasipan untuk menyelesaikan perkara ini   
 
Selang beberapa waktu, tepatnya tanggal 3 Agustus 2005 Ny. Suharti Binti Rasipan,  kembali 
dipanggil Polwitabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan tambahan. tanggal 4 Agustus 
2005, kasus dilimpahkan ke pengadilan. Sidang dilakukan selama dua kali, tanggal 10 Agustus 
2005 dan tanggal 15 Agustus 2005 dalam keputusannya hakim memustuskan pidana 2 bulan 
percobaan 6 bulan. Ibu Suharti Binti Rasipan tidak melakukan upaya hukum, sehingga kasus 
dinyatakan selesai 
 
 
Kasus Kriminalisasi Aktivis Buruh  
 
Kasus ini bermula dari perumahan Buruh PT Simoplas. Perumahan ini menimbulkan 
penolakan dari buruh. Dalam perjanjian yang di buat antara SP.KEP dan perusahaan 
selama di rumahkan 6 bulan para buruh tidak di perbolehkan terikat kontrak kerja 
dengan perusahaan lain dan di beri upah sebesar 60,2 % dari upah selama bekerja aktif. 
Kesepakatan karena di ambil tanpa persetujuan buruh.  
 
Upah sebesar 60,2 % tersebut oleh perusahaan di berikan setiap awal bulan pada 
tanggal 5 dan 6 setiap bulannya. Kendala kurangnya logistik membuat para buruh 
terpaksa mengambil upah tersebut Kelemahan inilah yang di pergunakan pihak 
perusahaan untuk meredam para buruh menuntut 100%. Para buruh di haruskan 
menandatangani sebuah surat pernyatanaan yang berisi bahwa mereka tidak lagi 
menuntut di berikan upah 100 %, menyatakan tidak terlibat dengan aksi-aksi menuntut 
upah 100 %  dan menyatakan keluar dari serikat buruh kecuali SP.KEP.  
 
Hal tersebut bertentangan dengan Udang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat 
Buruh, maka dari itu Ramelan dalam kapasitasnya sebagai Sekjen FSBI di undang para 
buruh ke perusahaan untuk menangani permasalahan tersebut. Dalam dialog terjadi 
ketegangan antara Ramelan dengan personalia perusahaan. Ramelan akhirnya 
dilaporkan ke Polres dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. 
 
Bantuan Hukum Yang Diberikan: 
 
LBH Semarang mendampingi Ramelan menghadiri pemeriksaan dengan tuduhan perbuatan 
tidak menyenangkan. Atas laporan tersebut, pihak personalia dilaporkan balik ke Polwitabes 
Semarang. Namun demikian laporan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti.  
 
Selang beberapa waktu Ramelan diperiksa kembali, dalam pemeriksaan tersebut pihak 
perusahaan menekan Ramelan untuk membuat surat perjanjian dan meminta maaf. Ramelan 
menerima hal tersebut, dalam posisi ini pihak LBH Semarang memilih untuk berada di luar 
ruangan, dan tidak bertanggungjawab secara moral. Karena menerima perjanjian dengan 
pengusaha tersebut  bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada di LBH Semarang. 
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Kasus Kriminalisasi Pembangunan SPBU Tugu Soeharto 
 
Masalah pembangunan SPBU Tugu Suharto, ditolak warga. Setelah ditolak warga 
ternyata pemrakarsa masih berusaha untuk menggunakan jalur persyaratan administratif 
sebagai pintu masuk untuk tetap berlangsungnya usaha. Upaya yang dilakukan adalah 
dengan tetap mengusahakan pembuatan dokumen UKL dan UPL, meskipun begitu usaha 
ini tidak berjalan mulus. 

Upaya lain yang dilakukan adalah PT Retno Srikandi melalui IB ( salah satu tokoh 
Bendandhuwur ) mendatangi beberapa rumah warga, kemudian IB tersebut meminta 
beberapa warga untuk datang ke rumahnya. Tercatat ada 6 orang warga yang datang ke 
rumah IB untuk mengisi dokumen UKL dan UPL untuk pembangunan SPBU milik PT 
Retno Srikandi. Enam orang tersebut dibujuk menerima sejumlah uang, yang seakan-
akan telah disetujui Ketua dan Sekretaris RT 06.  

Warga Rt 06/IV melaporkan kepada ketua RT H Dra Fatmawati Mpd, bahwa ada salah 
satu tokoh warga yaitu IB yang membagi-bagikan uang sejumlah Rp 200.000 s/d Rp 
300.000 ribu kepada 6 orang warga. Kepada setiap warga IB selalu membawa-bawa 
nama Dra Fatmawati,Mpd (ketua RT) dan Ir Mulyono Msi, (sekretaris RT)  bahwa kedua 
tokoh tersebut kemungkinan akan segera menerima uang dari PT Retno Srikandi. Dan 
apabila ibu RT sudah menerima uang maka warga tidak akan menerima. Selain itu IB 
juga menyatakan bahwa beberapa tokoh sudah menandatangani kuisoner, padahal ketika 
dicek belum.  untuk itu IB menyuruh warga untuk menandatangani kuisioner yang 
ternyata adalah salah satu syarat dalam pembuatan dokumen UKL/UPL pembangunan 
SPBU menoreh oleh PT Retno Srikandi. 

Pada pertemuan rutin di rumah H Dra Fatmawati, Mpd, salah satunya adalah 
mengklarifikasi apa yang sudah dilakukan oleh IB, pada awalnya IB membantah semua 
yang dituduhkan kepadanya, namun ketika dipertemukan dengan 6 orang yang sudah 
menerima uang tersebut, IB tidak bisa menyangkalnya lagi. Dalam pertemuan tersebut 
karena IB dianggap warga mengkhianati warga dalam memperjuangkan ponolakan 
pembangunan SPBU, maka IB disuruh meninggalkan pertemuan. 

Pada tanggal 19 Agustus 2005, IB melaporkan Dra H Fatmawati, Mpd dan Ir Mulyono, 
Msi atas pencemaran nama baik ke Polwiltabes Semarang. Menurut IB dalam pertemuan 
di rumah Dra H Fatmawati, Mpd pada tanggal 27 Juli 2005, sekretaris dan ketua Rt 
06/IV yaitu Ir Mulyono,Msi dan Dra H Fatmawati,Mpd mengatakan kepada IB bahwa 
harus meninggalkan pertemuan dan mengatakan “Pulang ke Habitatnya !” 
 
 

Bantuan Hukum Yang diberikan : 

LBH Semarang menjadi kuasa hukum dari Dra. H Fatmawati,Mpd dan Ir Mulyono,Msi. 
Keduanya lalu ganti melaporkan balik IB atas fitnah yang sudah dilakukannya, hal ini 
berdasarkan tentang pembagian uang kepada 6 orang warga yang selalu membawa-bawa nama 
Dra H Fatmawati,Mpd dan Ir Mulyono,Msi 

 Ir Mulyono,Msi memenuhi panggilan dari Plowiltabes Semarang yang dikirim pada tanggal 05 
September 2005, pemanggilan ini terkait dengan laporan IB atas tuduhan pencemaran nama 
baik sebagaimana dalam pasal 406 dan 110 KUHP. Berkas BAP yang sudah dibuat oleh 
Penyidik telah siap dan tinggal diserahkan kepada  Kejaksaan Negeri Semarang dan menunggu 
pelaksanaan persidangan. 
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Perkembangan kasus ini menjadi menarik, karena mulai banyak kelompok di luar warga yang 
terlibat dan berusaha untuk meloloskan keberadaan SPBU, salah satunya adalah melalui 
diskusi yang dilakukan oleh sebuah LSM, yang berusaha menyudutkan warga. Selain itu ketua 
LSM tersebut mendatangi Ir. Mulyono Msi, dan menyatakan bahwa pengaduan pencemaran 
nama baik kepada Fatmawati dan Mulyono, akan dicabut sebagai syarat pencabutan laporan 
kepada  IB yang dilakukan oleh Dra Fatmawati Mpd dan Ir Mulyono, Msi. Tapi hal ini disertai 
syarat tambahan bahwa warga harus menyetujui pembuatan SPBU. Beberapa waktu kemudian 
Ketua LSM tersebut kembali mendatangi Ir Mulyono, Msi, dengan inti yang sama. 
Pembicaraan tersebut sempat direkam oleh Ir. Mulyono, Msi. Terakhir Ir. Mulyono, Msi 
menyebutkan  dia sudah dihubungi oleh penyidik, bahwa berkasnya sudah siap dikirim ke 
Kejaksaan. 
 
 
Gugatan PTUN Hotel Gumaya Palace 
 
Berawal dari sengketa tanah yang terjadi di Jayenggaten, dimana tanah tersebut akan 
digunakan untuk perluasan Gumaya Palace Hotel. Sengketa tersebut akhirnya 
berkembang pada problem lingkungan yang dalam proses pembangunan Gumaya Palace 
Hotel. Akhirnya LBH Semarang melakukan investigasi permasalahan lingkungan yang 
ada pada proses pembangunan Gumaya Palace Hotel tersebut. 
 
Ternyata dalam investigasi ditemukan beberapa hal yang menjadi permasalahan 
lingkungan, dan akhirnya menjadikan keputusan bagi LBH Semarang untuk melakukan 
gugatan secara perdata terhadap proses yang mengandung perbuatan melawan hukum 
tersebut. 
 
Profil Jayenggaten 
Sejarah pembentukan kampung kota ini berawal dari konsep pembangunan kota kolonial. 
Dimana dalam pembagiannya, kota-kota ini dibagi menjadi beberapa 
kawasan/perumahan. Diantaranya kawasan perumahan untuk bangsa Eropa dan 
Bangsawan; kawasan perumahan untuk bangsa Timur Asing ; kawasan perumahan untuk 
Pribumi. 
 
Banyak kepemilikan tanah pada Zaman Hindia Belanda ini dikuasai oleh bangsa Timur 
Asing dan Pribumi. Hal ini dapat dilihat dari sejarah kepemilikan tanah kota 
Semarang, dimana tanah yang dimiliki oleh warga Timur Asing bernama Oei Tiong 
Hiam dan oleh warga Pribumi bernama Tasripin. 
 
Sebelum tahun 1900 warga Jayenggaten telah menempati tanah seluas 4074 m2 dengan 
mengunakan sistem sewa – menyewa kepada Tasripin. Kemudian warga mendirikan 
bangunan berupa payon gedeg, pager papan campur gedeg dan kerangka berupa kayu 
jati, bambu dengan minta persetujuan kepada Tasripin. 
 
Kemudian pemilik pertama yang melakukan perjanjian dan membangun rumah di 
Jayenggaten mewariskan bangunan tersebut kepada keturunannya dan ada juga yang 
menjual bangunan tersebut kepada tangan kedua pada sebelum tahun 1923 dan ada juga 
yang menjual pada tahun 1946 dengan status tanah masih sewa ( seperti ; M. Ridwan 
menjual ke H.Mashadi ). 
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Status kepemilikan tanah di Jayenggaten sampai saat ini masih sewa sedangkan status 
bangunan berupa rumah adalah milik pribadi warga Jayenggaten. Dan juga 
bahwasannya warga telah mendapatkan SPPT ( Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ) 
PBB ( Pajak Bumi dan Bangunan ). Kebiasaan yang terjadi mengenai sewa menyewa 
tanah disana yaitu bahwa ibu Aisiyah ( ahli waris) mendatangi warga setiap 5 tahun 
sekali dan kadang juga 10 tahun sekali untuk meminta uang sewa tanah tersebut. Sewa 
menyewa ini ada yang berakhir pada tahun 1994 dan ada juga yang sudah lama tidak 
dimintai ahli waris. Disana juga ada 4 warga yang memiliki status tanah HM (Hak Milik) 
yaitu milik Subagyo,Yoyok, dan Haris 
 
Pada tanggal 27 Desember 2004 tanah seluas 4074 m2 tersebut telah berpindah ke 
tangan Hendra Soegiarto. Hendra menjelaskan dengan alasan bahwa Tasleman dkk ( 
ahli Waris ) telah melakukan penjualan tanah kepada Hendra dengan bukti akta jual beli 
No.209 / 2004 tanggal 27 Desember 2004. Jadi secara hukum bahwa Hendra Soegiarto 
sah memiliki tanah tersebut walaupun tanah tersebut belum dibalik nama atas nama 
Hendra Soegiarto.   
 
Tanah yang telah dibeli Hendra sugiarto tersebut selanjutanya diperuntukkan sebagai 
investasi pembangunan Gumaya Palace Hotel. Yang dimana dalam membangun hotel 
tersebut didasarkan atas IMB nomor 640/54/2005 tertanggal 26 Januari 2005. 
 
 
 
 
Bantuan Hukum Yang Diberikan 
 
Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembangunan Gumaya Palace Hotel berdasarkan 
hasil investigasi dari LBH Semarang adalah bahwa pada tanggal 9 April 2005 di Hotel 
Telomoyo, konsultan Gumaya Palace hotel mengundang warga untuk mendapatkan sosialisasi 
tentang pembangunan Gumaya Palace Hotel yang terkait dengan masalah AMDAL dan ganti 
rugi. Dalam pertemuan tersebut masyarakat tidak menyepakati apapun yang menjadi bahan 
pembicaraan. Kemudian berdasar hal itu maka masyarakat bersama LBH Semarang 
mengajukan protes kepada investor dan berhasil menghentikan proyek itu sementara, 
menghadap ke komisi C DPRD Kota dan Pjs Walikota Semarang untuk meminta bantuan dan 
keadilan terhadap fakta-fakta kerusakan lingkungan yang mereka alami. 
 
Pembangunan sudah dimulai dengan dasar telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan, namun 
ternyata dalam prosedur permohonan Izin Mendirikan Bangunan tersebut, Gumaya Palace 
Hotel tidak melakukan kajian AMDAL. Padahal AMDAL harus disertakan oleh proses 
kegiatan yang memiliki akibat terhadap lingkungan.  
 
Sedangkan untuk bangunan hotel yang memiliki lebih dari atau sama dengan 200 kamar harus 
dilengkapi dengan dokuman AMDAL. Bukan hanya itu, ternyata proses pembangunan itu juga 
tidak menyertakan izin Hinder Ordonantie (HO) yang menjadi prasarat utama diterimanya 
proses tersebut oleh masyarakat sekitar. 
 
Dalam hal ini Gumaya Palace Hotel telah memberikan dampak dimana masyarakat merasa 
dirugikan karena proses pembangunan menimbulkan suara bising, juga getaran yang 
dimunculkan dalam proses pemasangan paku bumi dan merusak rumah-rumah warga selain itu 
debu-debu yang berterbangan sangat mengganggu pernafasan. Gumaya Palace Hotel telah 
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melakukan Perbuatan Melawan Hukum melanggar ketentuan Undang-Undang no 23 tahun 
1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang no 28 tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung, dan Peraturan Pemerintah no 27 tahun 1999 tentang analisa mengenai 
dampak lingkungan hidup 
 
Berdasar kan hasil diskusi dengan banyak pihak akhirnya diputuskan 4 orang warga yaitu 
Subagiyo, Haris,Tjahyo Lukmono mengajukan gugatan PTUN dengan alasan keluarnya IMB 
mendahului keluarnya AMDAL. Pada posisi ini LBH Semarang berposisi sebagai kuasa 
hukum 4 warga tersebut. 
 
Gugatan ini didasarkan pasal 15 dan 18 Undang-undang 23/1997 disebutkan bahwa AMDAL 
menjadi kewajiban dari pembangunan yang luasannya diatur dalam kepmenLH 17/2001. Selain 
PP 29/1999 tentang AMDAL menyatakan bahwa AMDAL harus ada sebelum IMB, bahkan 
sebelum prakonstruksi bangunan. Pada akhir Juli setelah melewati proses dismisal dan 
perbaikan gugatan akhirnya kasus ini disidangkan di PTUN Semarang.  Majelis hakim diketuai 
oleh Abdullah Batu Rante (Ka PTUN Semarang) dengan panitera Sima Sitepu  
Dalam proses persidangan pihak Gumaya Palace Hotel melakukan intervensi dan berposisi 
sebagai tergugat intervensi. Dalam proses pembuktian dikeluarkan berbagai bukti dari masing-
masing pihak, termasuk di dalamnya surat, peraturan perundang-undangan, kliping dll. Dalam 
proses alat bukti saksi LBH Semarang menghadirkan dua orang saksi yaitu Agus  Rosyidi Dan 
Ibu Tatiek, serta dua orang saksi ahli yaitu Rohmat Bowo Soeharto (Dekan fakultas Hukum 
Unissula) dan Benedictus Danang Setiyono (Staff Pengajar FH Unika Soegijapranata dan 
Program Magister Ilmu lingkungan dan Perkotaan Unika Soegijapranata). Akhirnya pada 
tanggal 29 September 2005 Hakim memutuskan bahwa PTUN Semarang belum berwenang 
mengadili kasus ini karena prosedur administratif sesuai dengan Peraturan Daerah 12/2000 
tentang IMB yaitu mengirimkan keberatan tertulis kepada pihak Pemerintah Kota Semarang 
dan PT Gumaya Palace Hotel. Atas keputusan tersebut pihak warga mengajukan banding ke 
PTTUN Surabaya tanggal 13 Oktober 2005. 
 
 
PENANGGANAN KASUS PERBURUHAN 
 
Kasus Pailit PT Mareno Raya Nusantara  
 
Memasuki periode Nopember 2003 PT. Mareno Raya Nusantara proses produksinya 
mulai tidak normal. Buruh yang berjumlah 683 orang dengan 2 shift kerja diubah 
menjadi 1 shift kerja dengan cara digilir. Satu hari masuk dan satu hari libur. Kemudian 
pemegang saham mengirim satu orang konsultan keuangan Mr. Lee Kim Seng 
berkewarganegaraan Malaysia untuk membenahi menajeman. Memasuki Desember 2003 
proses produksi berhenti sama sekali.  Direktur Mr. Damiano John Everste 
memerintahkan staff perusahaan untuk menyerahkan atau mengirimkan dokumen-
dokumen perusahaan berupa sertifikat tanah dan bangunan pabrik serta beberapa rumah 
dinas kepada notaris Makarim di Jakarta. Yang kemudian sertifikat-sertifikat tersebut 
diagunkan ke Duetche Bank di Jakarta. 
Januari 2004 pabrik tidak berproduksi sama sekali, 400 orang buruh dirumahkan, pihak 
pemegang saham menjanjikan akan melakukan restrukturisasi perusahaan. Dan 
beberapa supplier berusaha untuk mengambil alih aset-aset perusahaan. Pada Februari 
2004 aset berbentuk mesin dan perabotan telah dialihkan kepemilikannya ke PT. Time 
Line Furniture Indonesia yang pengelolaannya adalah komisaris PT. Mareno Raya 
Nusantara. Memasuki Maret 2004 seluruh buruh dirumahkan dan tidak mendapatkan 
upah.  
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Tanggal 7 April 2004 terbit keputusan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 
10/Pailit/Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menyatakan : 1). PT. Mareno Raya 
Nusantara Pailit; 2). Mengangkat Saudara. Putu Supadmi, SH sebagai Hakim Pengawas; 
3) Mengangkat Saudara. Darwin Marpaung, SH sebagai kurator. Semua buruh dilarang 
masuk pabrik oleh kurator dan seluruh buruh tidak menerima gaji. 
Oktober 2004, 625 buruh mencabut kuasa dari SP. Kahutindo dan Muhajir, SH dan 
selanjutnya menyerahkan kuasa pada Lembaga Bantuan Hukum [LBH] Semarang dan 
Federasi Serikat Buruh Independen [FSBI]. 
 
 
Bantuan Hukum Yang Diberikan : 
17 Januari 2005, para buruh PT Mareno Raya Nusantara melakukan aksi menuntut Gubernur 
Jawa Tengah untuk menjadi mediator dalam kasus pencairan dana pesangon karena 
perusahaannya pailit. Tuntutan buruh adalah mempermudah pencairan dana pesangon dan 
meminta jaminan bahwa hak-haknya akan dibayarkan karena pihak pemodal telah melarikan 
diri ke luar negeri. 
28 Februari 2005, dilakukan pemberitahuan tentang telah dicabutnya kuasa dari SP. Kahutindo 
dan Muhajir, SH yang kemudian diserahkan pada LBH Semarang untuk menjadi kuasa hukum 
yang bertindak atas nama buruh Mareno untuk hal apapun yang berkaitan dengan kasus 
pailitnya PT. Mareno. Namun Pengadilan Niaga menyatakan tidak perlu menerima surat kuasa 
625 buruh yang akan diberikan dan cukup hanya lewat surat pemberitahuan.  
Agenda Pertama adalah meminta konfirmasi pada pihak Pengadilan Niaga tentang 
perkembangan kasus ini. Keterangan dari panitera pengganti Lina, SH bahwa hakim pengawas 
kasus gugat pailit Mareno Raya telah berganti pada hakim Yan, SH dan Suyudi, SH. Panitera 
juga menjelaskan bahwa belum ada perkembangan dalam hal pembayaran hak buruh sebagai 
debitur yang di istimewakan. Panitera memberi saran agar buruh mengajukan klaim bersama 
dengan Duetche bank dan debitur-debitur yang lain. 
Agenda Kedua adalah meminta pihak Kedutaan Besar Belanda untuk mencari informasi 
tentang pemodal yang berkebangsaan Belanda. Dimana pihak Kedutaan menolak untuk 
membantu. Karena berasumsi kasus ini terlalu lokalis dan kecil dampaknya pada hubungan 
dengan pemerintahan Indonesia. Alasan yang diberikan adalah pemerintah Belanda tidak 
terlibat dalam penyelesaian permasalahan privat, dan menyarankan untuk meminta bantuan 
pada Asosiasi Indonesia Belanda. 
Agenda ketiga adalah melakukan klarifikasi kepada Disnakertrans Propinsi Jawa Tengah 
tentang posisi putusan P4P yang sekian lama tidak keluar sehingga nasib buruh terluntang-
lantung tidak ada kejelasan tentang pesangon yang menjadi haknya. Ternyata berkas yang 
seharusnya telah dikirimkan pihak Disnaker Kota Semarang tidak ada di P4P.  
LBH Semarang merekomendasikan agar : 
♦ Mempercepat keluarnya putusan P4P. 
♦ Meminta agar segera dikeluarkannya dana bantuan Jamsostek sebesar Rp. 350.000,00 

untuk per orang. 
 
Terjadi perubahan strategi yang diambil oleh LBH Semarang mencoba untuk memainkan isu 
diluar permasalahan perburuhan. Dimana diasumsikan bahwa setelah PT. Mareno dinyatakan 
pailit dan pemodal melarikan diri ke luar negeri maka tidak ada perselisihan perburuhan. Dan 
mencoba untuk langsung mengklaimkan tuntutan tanpa menunggu putusan P4P. 
7 Maret 2005, pertemuan dengan pihak Disnaker Prop Jawa Tengah untuk menindak lanjuti 
pembentukan tim penyelesaian permasalahan PT. Mareno. Pertemuan diadakan di kantor 
Disnaker Propinsi Jawa Tengah jalan Pahlawan. Didapatkan jawaban bahwa permasalahan ini 
akan didiskusikan dahulu dengan Disnakertrans Kota Semarang. 
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Tanggal 2 Mei 2005, didapatkan data-data aset berbentuk mesin sebanyak 262 buah, tanggal 14 
Mei 2005 pertemuan tim penyelesaian kasus PT. Mareno di Disnakertran Jateng yang terdiri 
atas  : 1) Disnakertrans Prop Jawa Tengah, 2).Disnakertrans Kota Semarang, 3). LBH 
Semarang, 4) FSBI Pusat, dan Tim sembilan mantan buruh PT Mareno Raya Nusantara [pailit]. 
Agendanya adalah meminta kurator memberikan penjelasan tentang keadaan aset PT Mareno 
Raya Nusantara dan penyelesaian pesangon yang menjadi hak  buruh. 
Pada selasa 11 Mei 2005, LBH Semarang kembali melakukan penyerahan surat kuasa dan 
berkas-berkas yang menunjukkan telah terjadinya peralihan kuasa dari SP Kahutindo pada 
LBH Semarang. Diketahui bahwa putusan Pengadilan Niaga tentang besaran hak para buruh 
telah dikeluarkan. Dalam putusan tersebut ditetapkan bahwa dana yang tersedia bagi hak-hak 
buruh adalah kurang lebih Rp. 1.198.000.000.000,00. Berkas-berkas tersebut diserahkan pada 
hakim pengawas dan kurator. 
Dengan diputusnya jumlah hak-hak buruh maka kasus ini dianggap selesai karena buruh masih 
terbagi dalam dua kelompok antara yang segera ingin mendapatkan upah dan yang berusaha 
untuk menolak hasil yang di capai karena tidak seriusnya kerja SP. Kahutindo dan Muhajir, 
SH. LBH Semarang sendiri memang menerima limpahan kuasa setelah kasus ini setengah 
berjalan, sehingga ada beberapa hal teknis hukum yang mestinya diselesaikan oleh buruh yang 
telah memberikan kuasa pada pengacara sebelumnya. Hal ini telah ditegaskan LBH pada saat 
menerima kuasa dari buruh mareno, dan sudah disetujui oleh para buruh.   
 
 
 
PHK Siti Rosyida 
 
Pada tanggal 30 Mei 2004, Siti Rosyida mengajukan pengunduran diri dari PT. 
Primadaya Indomedika, berkaitan dengan adanya permasalahan administrasi dengan 
perusahaan akan diselesaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2004.   
 
Pada saat mengajukan pengunduran inilah kemudian pihak perusahaan mengadukan 
Siti Rosyida telah menggelapkan uang perusahaan sejumlah + 64 juta rupiah hasil dari 
penjualan produk perusahaan. Namun pada awalnya hal ini ditalak oleh Siti Rosyida 
karena dia menganggap bahwa perusahaan selama ini tidak pernah memberikan apa 
yang menjadi haknya selama ini serta uang yang telah dia keluarkan. 
 
Pada 20 Juli 2004 Perusahaan Primadaya Indomedika diwakili kuasa hukumnya 
mencabut pengaduan tindak pidana penggelapan yang dituduhkan pada Siti Rosida. Hal 
ini disekapakati dengan mewajibkan kepada Siti Rosyda menyetor uang yang 
dituduhkan telah digelapkan sebesar Rp. 32.450.000 pada 14 Juli 2004 dan Rp. 
24.792.240 pada tanggal 20 Juli 2004 sehingga berjumlah Rp. 57 juta. Menurut pihak 
primadaya kekurangan akan diklarifikasi kemudian. 
 
Tanggal 29 Juli 2004, Siti Rosyida mengajukan berkas PT. Primadaya Indomedika guna 
mengklaim hak-haknya sebagai perusahaan sebesar Rp. 17.450.000. hak yang berupa 
upah yang belum dibayarkan selama satu bulan dan dana-dana operasional yang 
dikeluarkan secara pribadi oleh Rosyida dalam melaksanakan pekerjaannya. Pada 7 
Oktober 2004, Siti Rosyida mengadukan permasalahan ini pada Disnakertrans Kota 
Surabaya dan di rekomendasikan untuk melaporkannya pada Disnakertrans Kota 
Semarang. Untuk selanjutnya dengan didampingi oleh LBH Semarang kemudian Siti 
Rosyida mengadukan permasalahan ini ke Disnakertrans Kota Semarang 
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Bantuan Hukum Yang Diberikan 
Sidang pertama, 4 maret 2005, mulai pada Jam 10.17 wib dengan agenda mendengarkan 
keterangan dan tuntutan Sdri. Siti Rosyida. Dalam tuntutannya Sdri. Siti Rosyida mengklaim 
bahwa ada hak-haknya yang tidak diberikan oleh perusahaan setelah pengunduran dirinya per 
20 Mei 2004 yaitu  : 
 
 

Dana Promosi (Cath Lab) 
Expendt Bulan Maret 
Expendt Bulan April-Juni 
Insentif April  
Gaji terakhir 
Dana partisipasi Apt. Hospita  

Rp. 8.529.001 
Rp. 2.316.239 
Rp. 3.468.667 
Rp.    636.027 
Rp. 2.000.000 
Rp. 5.000.000  + 
Rp.     17.449.944 

 
 
Sidang kedua, 10 Maret 2005 PT. Primadaya Indomedika melalui kuasa hukumnya menolak 
semua Klaim yang diajukan oleh Sdri. Siti Rosyida. Alasannya adalah pengunduran diri klien 
kami telah dilakukan sehingga tidak ada hak klien kami yang perlu di berikan. Selain itu pihak 
perusahaan mencoba mengertak bila ini akan diteruskan pihak perusahaan pun akan 
mengangkat kembali tuduhan tindak pidana penggelapan kepada klien kami. Karena pihak 
perusahaan menganggap dana sebesar 64 juta rupiah hanya dikembalikan sebesar Rp. 57 juta 
rupiah oleh klien kami. 
Sidang ketiga, 18 Maret 2005 Pihak perusahaan masih mempermasalahkan kekurangan 
tersebut dan kami terus akan menuntut hak-haknya pihak perusahaan akan meminta persoalan 
ini diusut kembali oleh pihak kepolisian serta meminta kekurangan tersebut diselesaikan, 
sedangkan pada kenyataannya persoalan ini telah diselesaikan dan kedua belah pihak telah 
menandatangani surat pernyataan selesainya persoalan tersebut. 
Sidang keempat, 24 Maret 2005, Perusahaan menolak pemberian hak dengan alasan 
pengunduruan diri Siti Rosyida dilakuan pada bukan mei 2004, maka pengunduruan diri 
tersebut jatuh pada tanggal 1 Juni 2004. Karena itu pihak perusahaan menganggap klien kami 
telah tidak bekerja lagi, perusahaan juga menolak memberikan gaji bulan Juni. Perusahaan 
hanya mau membayarkan gaji bulan Mei 2004. Pada tuntutan expenditure yang ditalangi oleh 
klien kami perusahaan menolaknya dengan alasan bahwa klien kami bekerja di dua tempat 
yaitu PT. Multimedia yang bergerak dalam bisnis yang sama, sehingga expenditure dan dana 
oprasional yang Siti Rosyida lakukan menjadi pelanggaran karena juga digunakan untuk 
pekerjaannya pada PT. Multimedia tersebut. 
Ada beberapa bukti yang dapat digunakan untuk memperkuat posisi klien kami yaitu perbuatan 
perusahaan yang memalsukan tanda tangan klien kami dalam surat pengunduran diri yang 
dipalsukan. Usaha pemalsuan ini dilakukan agar klien kami tidak mendapatkan haknya atas 
expenditure bulan April hingga juni 2004. Untuk itu kami meminta dilakukannya tes Labfor 
untuk membuktikan ke aslian tanda tangan dalam surat pengunduran diri versi perusahaan.  
Sidang selanjutnya direncanakan pada tanggal 31 Maret 2005, menghadirkan saksi-saksi yang 
mengetahui apakah klien kami bekerja pada perusahaan lain. Namun pada diskusi dan evaluasi 
yang dilakukan untuk menghadapi sidang berikutnya Siti Rosyida mencabut semua 
tuntutannya dan tidak lagi menginginkan kasus ini diteruskan dengan alasan resiko terlalu 
besar. Meskipun LBH Semarang telah memberikan advis bahwa untuk ancaman pidana 
perusahaan dapat dihadapi dengan melaporkan juga tindakan perusahaan yang membuat surat 
pengunduran diri palsu. Dengan demikian kasus di tutup atas permintaan mitra. 
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PHK Heri Kiswanto - Buruh PO Bima Sakti Jaya 
Kasus ini melibatkan aparat kepolisian dari Polres Kendal [Sumarto] sebagai perantara kerja 
yang menandatangani surat perjanjian kerja antara Heri Kiswanto dengan pihak PO Bima Sakti 
Jaya. Dalam perkembangannya kemudian Heri Kiswanto dipersilahkan untuk bekerja kembali 
pada tempat seperti sedia kala yaitu sebagai Mandor di Terminal Terboyo. Tapi hal ini ditolak 
karena ia merasa khawatir dengan keamanannya dan ia lebih memilih untuk diberikan 
pesangon, hal ini menjadi persoalan karena berbeda dengan tuntutan awal yaitu ingin 
dipekerjakan kembali. Kasus ini berhenti karena belum ada kesepakatan antara Heri dan 
Sumarto berkaitan dengan tuntutan awal yaitu dikabulkannya permintaan Heri untuk bekerja 
kembali. 
 
Kasus TKI Brunei 
 
7 Maret 2005, Keluarga Bapak Purwadi mengadukan nasip anaknya Abdul Fahrudin 
yang menjadi Tenaga kerja Indonesia (TKI) di Brunai Darussalam. Anak kandung bapak 
Purwadi tersebut bekerja pada perusahaan kontraktor Hacna Companylot 1202 yang 
beralamat di kampung Baru Seria, Brunai Darussalam. Pemilik perusahaan tersebut 
adalah Sahrum warga negara Brunai Darussalam.  
Selama bekerja pada perusahaan tersebut keadaan baik-baik saja, namun setelah 
bebarapa bulan saudara Abdul Fahrudin menunjukkan gejala-gejala sakit, yang menurut 
pengamatan beberapa kawan kerjanya Abdul mengidap stress berat. Dengan tanda-tanda 
sering mengamuk tanpa alasan yang jelas. Sehingga beberapa saat kemudian Abdul 
Fahrudin menglami gangguan jiwa, sehingga akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa [RSJ] 
Rifas di Bandar Begawan. Setelah dirawat kurang lebih 2 bulan ternyata tidak ada 
kemajuan sama sekali berhubungan dengan kesehatan Abdul Fahrudin. Pihak RS. Ripas 
melalui dokter rawat, menolak memberikan ijin untuk Abdul meninggalkan Rumah Sakit. 
Dengan alasan menunggu minimal 60% kesehatan pasien mengalami kemajuan. Majikan 
Fahrudin telah berupaya untuk meminta bantuan pihak Kedutaan Besar Republik 
Indonesia [KBRI] untuk memulangkan Abdul Fahrudin. Namun permohonan tersebut 
tidak mendapatkan respon yang baik dari KBRI. Keluarga dengan didampingi perangkat 
desa, meminta LBH Semarang untuk membantu mengurus kepulangan tersebut. 
 
Bantuan Hukum Yang Diberikan. 
LBH Semarang mengirim surut klarifikasi pada KBRI Brunai Darussalam, Rumah Sakit Rifas, 
dan meminta informasi tentang keadaan kesehatan dan penyelesaian pembiyaan perawatan. 
Disamping itu LBH Semarang melakukan kerja jaringan dengan Kopbumi, migran care dan 
aktivis buruh Brunai Darussalam. Akhirnya Abdul Fahrudin dapat pulang ke Indonesia. 
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LEMBAGA BANTUAN HUKUM  SURABAYA 
 
 
LATAR BELAKANG. 
 
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya didirikan pada tahun 1978 oleh Persatuan Advokat 
Indonesia (PERADIN) Surabaya yang memberikan bantuan hukum untuk rakyat miskin 
dalam segala kasus. Sejak 10 November 1987 LBH Surabaya bergabung dalam Yayasan 
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Oleh karena itu LBH Surabaya tidak terlepas 
dari dinamika yang terjadi ditubuh YLBHI dengan segala akibatnya. Hingga kini LBH 
Surabaya mempunyai kewenangan otonom dalam perencanaan program dan penggalian. 
Perubahan program, kelembagaan dan struktur dari tahun ke tahun selalu menjadi bagian dari 
dinamika internal LBH Surabaya. Saat ini LBH Surabaya memfokuskan kegiatan pada 
pembelaan hak ekonomi, social dan budaya dan hak sipil politik, sebagai instrumen Hak Azasi 
Manusia dengan membagi fokus program kegiatan pada tiga issue strategis  yang dikonkretkan 
dalam divisi legal reform, divisi acces to justice dan democratic assessment tanpa 
meninggalkan basis masyarakat korban dengan membentuk task force buruh, petani, rakyat 
miskin kota (ramiskot) (hasil rapat kerja daerah LBH Surabaya Hari Minggu-Selasa tanggal 29 
– 31 Agustus 2004 di Puri Argo Kencana Blok F-5 Nomor 2/3 Karangploso, Malang). 
 
Struktur kelembagaan yang demikian diharapkan dapat mewujudkan visi LBH Surabaya untuk 
mewujudkan tatanan masyarakat sipil yang berdaya dalam memperjuangkan hak-hak azasi 
manusianya dengan mejunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan gender, demokrasi, kelestarian 
lingkungan hidup, anti diskriminasi, non violence, keadilan sosial, dan rule of law. Perwujudan 
tersebut akan dijalankan dengan cara  :  
 
1. Mendorong transformasi struktural terutama hukum ini ditujukan bagi pembukaan peluang 
untuk mengoreksi relasi-relasi kekuasaan yang menindas seperti sekarang, dimana mayoritas 
masyarakat Indonesia yakni petani, nelayan buruh dan kaum miskin kota sebagai korbannya. 
 
2. Mempromosikan dan memperjuangkan terjaminnya pelaksanaan hak-hak ekonomi, sosial 
dan budaya, karena jika sumber ekonomi berada di tangan rakyat niscaya akan tercipta 
kesejahteraan dan mempersempit jurang kemiskinan.   
 
3. Penegakan dan perlindungan hak-hak sipil dan politik. Hal ini mutlak dilakukan untuk 
mendukung upaya mempromosikan dan meperjuangkan hak-hak di atas. Kebebasan dasar 
dalam konsepsi hak - hak sipil dan politik merupakan modal dasar dalam membuka peluang 
rakyat untuk memenuhi hak ekonomi, sosial, budayanya. 
 
LBH Surabaya sendiri mempunyai kapasitas untuk mewujudkan, mengatur, menjalankan 
dan menerapkannya karena LBH Surabaya telah melakukan pengorganisiran dan advokasi 
untuk membuka ruang democratic assesment serta membuka acces to justice  secara langsung 
terhadap sekitar 2.545 Buruh di Surabaya, Sidoarjo, dan Malang meliputi: Buruh Sektor 
Industri, Buruh Sektor Transportasi, Buruh restoran, Buruh Sektor Hotel, Buruh BUMN, 
Buruh Migran, dan Pegawai Tidak Tetap (Honorer). Setidaknya telah ada 27 organisasi 
buruh yang difasilitasi oleh Divisi Buruh LBH Surabaya. Organisasi buruh ini juga 
memainkan peran aktif dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah di bidang perburuhan 
khususnya dalam penentuan standard upah, hubungan-hubungan kerja di perusahaan, dan 
perselisihan perburuhan. 
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Selain itu LBH Surabaya juga telah melakukan pengorganisasian dan advokasi secara 
langsung terhadap 3.100 Petani, meliputi: petani perkebunan, petani hutan, petani garam, petani 
tanaman semusim. Organisasi petani yang terbentuk di tingkat kabupaten ada lebih dari 12 
organisasi tani yang pada tingkat propinsi tergabung dalam Paguyuban Petani Jawa Timur 
(PAPANJATI). Sekalipun organisasi tersebut baru dalam tahap pertumbuhan, namun rakyat 
telah memanfaatkannya sebagai alat yang efektif bagi perjuangan mereka untuk menguasai 
kembali tanah-tanah mereka yang dulunya dirampas oleh para pemodal maupun negara dan 
mengkritisi kinerja pelaku-pelaku hukum terutama pemerintah dalam hal ini BPN, DPR dan 
Pemerintah yang berkepentingan dengan tanah.  
 
Nelayan juga merupakan keprihatinan tersendiri bagi LBH Surabaya sehingga LBH Surabaya 
juga melakukan pengorganisasian dan advokasi secara langsung terhadap 33 Nelayan. 
Pengorganisasian nelayan diwadahi dengan terbentuknya Forum Komunikasi Nelayan Jawa 
Timur (FKN Jatim) yang terbentuk sejak tahun 1999, kegiatan yang dilakukan sampai sekarang 
adalah selain menguatkan dan mendukung kegiatan setiap nelayan yang tertindas untuk 
mengupayakan keadifan secara fair juga melakukan aksi menggalang solidaritas kelompok-
kelompok nelayan di lokal untuk mengorganisir diri dan mengeliminasi konflik horisontal 
antar nelayan. 
 
Komunitas Miskin Kota juga telah menjadi keprihatinan LBH Surabaya oleh karena itu LBH 
Surabaya juga mau tidak mau telah melakukan pengorganisasian dan advokasi secara langsung 
terhadap 171 Komunitas Kota. Keadaan ini menuntut LBH Surabaya harus proaktif untuk 
melakukan hal tersebut karena dominannya pelanggaran Hak Asasi Manusia dibidang Hak 
Sipil dan Politik dan Hak Ekonami Sosial Budaya di Komunitas Miskin Kota. Lantaran itu, 
semangat menghadapi dampak diberlakukannya Otonomi hingqa saat ini, terus menerus 
melakukan pengorganisasian pemulung, juru parkir serta pedagang kaki lima dan masyarakat 
kota lainnya yang menjadi korban kebijakan tataruang dan tatakota yang bias modal.  
 
I. INTERNAL SUPPORTING.   
 
Demikian besarnya ruang yang telah dikerjakan LBH Surabaya dan semakin besarnya 
tantangan ke depan maka secara realistis LBH Surabaya membutuhkan sarana pendukung 
sumber daya baik manusia maupun dana. Selama ini sumber daya yang tersedia di LBH 
Surabaya jika diperinci secara umum adalah : 
 
KETERSEDIAAN DANA.  
Komponen ketersediaan dana diusahakan dengan kerjasama program dengan :  
 
1. The Asia Foundation untuk kerjasama program LEGAL EMPOWERMENT ON THE 
SOCIAL AND ECONOMIC RIGHTS OF PROJECTS BENEFICIARIES IN RURAL 
AND URBAN AREA, yang dimulai pada tanggal 15 Maret 2004 dan akan berakhir 15 
September 2004, dengan amending waktu hingga 15 Oktober 2004. Jumlah dana hibah 
(grants) sebesar Rp. 245.000.000,00 dan amending dana sebesar Rp. 90.695.500,00 
hingga jumlah keseluruhan Rp. 336.195.500,00. 
 
2. TIFA Foundation untuk kerjasama program PROGRAM BANTUAN HUKUM 
UNTUK MASYARAKAT MARJINAL, yang telah berakhir pada tanggal 30 November 
2005 (berdasarkan MoU, catatan : tanggal 09 Desember 2003 MoU ditandatangani, 
tanggal 15 Desember 2003 dana diterima sebesar Rp. 186.600.000,00). Jumlah dana 
hibah (grants) sebesar Rp. 251.950.000,00 
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3. Partnership for Governance Reform in Indonesia untuk kerjasama program 
DEVELOPING TRANSPERANCY AND PUBLIC ACCOUNTABILITY OF LOCAL 
GOVERNMENT WITH ACTIVE PARTICIPATION FROM LOCAL COMMUNITY IN 
EAST JAVA, yang dimulai pada tanggal 08 Agustus 2003 – 30 April 2005 (berdasarkan 
MoU, catatan : 25 September 2003 MoU ditandatangani, 12 Maret 2004 dana terkirim). 
Jumlah dana hibah (grants) sebesar Rp. 985.987.500,00   
 
4. Sumbangan Alumni Rp. 2.000.000,00 tiap bulan.  
 
5. Biaya administrasi dari klien yang dipandang mampu rata-rata Rp. 150.000,00    
    tiap bulan 
 
6. Hasil penjualan buku penerbit lain Rp. 25.000,00 tiap bulan 
 
7. Lain-lain Rp. 50.000,00 tiap bulan 
 
8. Program yangakan dijalankan adalah kerjasama antara Uni eropa pada tahun 2006  
    dengan isu tentang Pengadilan hak asasi manusia. Program ini masih dalam     
    proses terkait dengan masalah yang ada di internal LBH Surabaya. 
 
Telah diajukan supporting dana dari APBD Kota Surabaya dan APBD Propinsi Jawa 
Timur, akan tetapi hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya.  
 
KETERSEDIAAN PERLENGKAPAN KANTOR. 
 
LBH Surabaya hingga saat ini bulan September 2004 memiliki property untuk menunjang 
kelancaran pelaksanaan program berupa :  1 buah gedung untuk kantor LBH, 5 unit 
Komputer, 1 Laptop merek Thosiba, 2 mesin Fax, 2 scanner, 1 LCD, 1 buah modem, 1 
mobil Suzuki APV keluaran tahun 2005, 1 kamera foto, 1 handycam merek sony (rusak), 
1 tape recorder, 2 kursi Direktur warna biru, 10 kursi eksekutif putar warna biru, 1 kursi 
eksekutif kecil dengan sandaran tangan, 1 kursi kursi eksekutif kecil tanpa sandaran 
tangan,  4 kursi eksekutif tetap, 5 meja komputer, 15 meja pertemuan, 50 kursi lipat 
elephant, 2 TV (21 inchi dan 14 inchi). 
 
 
PENGELUARAN RUTIN LBH SURABAYA. 
 
Dengan jumlah staf Program dan Advokasi serta Staf Kesekretariatan yang masing-
masing berjumlah 7 dan 5 orang. Serta Perlengkapan kantor untuk penunjang program 
maka LBH Surabaya secara faktual hingga saat ini telah mengeluarkan dana berupa : gaji 
dan honorarium, pemeliharaan gedung dan peralatan, biaya listrik, air dan telepon, 
operasional advokasi rata-rata lebih kurang Rp. 25.000.000,00 per bulan. Dalam 
perencanaan hal tersebut akan tercover hingga bulan Juni 2006 sesuai dengan masa 
berlakunya kepengurusan Direktur LBH Surabaya 2003 – 2006. Untuk selanjutnya sangat 
tergantung pada pendanaan konvensional maupun hasil-hasil fundrising.   
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4. RENCANA KEGIATAN FUND RAISING LBH SURABAYA  
       (FUND RAISING ACTION PLAN). 

 
Dengan melihat komposisi ketersediaan dana dimana pelaksanaan program lebih banyak 
menggantungkan funding agency sebesar 98,8 % sementara kemampuan riil dana lokal yang 
dapat tersediakan hanya sebesar Rp. 2.225.000,00 sementara kebutuhan sinking fund LBH 
Surabaya sebesar Rp. 25.000.000,00, maka didapat kemampuan dana local LBH Surabaya 
hanya dapat memenuhi 1,2 %, suatu kondisi yang tidak bagus. Melihat pentingnya 
keberlanjutan program dan aktivitas LBH Surabaya, maka LBH Surabaya sangat memerlukan 
Fundrising Action Plan (FAP), sebagai berikut : 
 
 
Tujuan : MEMBANGUN KEMANDIRIAN DANA UNTUK KEBERLANJUTAN     
              PROGRAM. 
 
Missi  :   Mengurangi secara bertahap ketergantungan terhadap hibah dana dari   
                                Luar Negeri untuk beralih ke penggalian sumber dana local, nasional, 
                                non funding agency. 
Diversifikasi sumber pendanaan sebagai upaya mengurangi ketergantungan dari dana asing, 
dengan cara dan tidak terbatas pada Menggali dana public, membuat usaha jasa, endowment, 
kerjasama program dengan jaringan kerja dan Koperasi serba usaha. 
 
Etika FR :   Menghormati HAM  
      Environtment Friendly 
      Labour Friendly 
 

5. RENCANA KERJA FUND RISING (WORK PLAN). 
 
 
Tabel 38. Rencana Kerja Penggalangan Dana 
Program  Fundraising for support sustainability of LBH Surabaya Programs  
Penanggung Jawab  Deddy Prihambudi, SH (Direktur)  

 Agus Yunianto, SH (Wakil Direktur Internal) Pelaksana  
  Endang Marwati, BA (Bendahara – Keuangan) 

Target Menutupi 25 % kebutuhan Institutional Support LBH Surabaya 
per bulan sebesar Rp. 25.000.000,00 atau sebesar Rp. 
300.000.000,00 per tahun, yaitu sebesar Rp. 6.250.000.000,00 per 
bulan atau Rp. 75.000.000,00 

Tenggat Waktu 1 tahun (bulan Sept 2004 – Agustus 2005) 
1. Pengembangan Usaha Koperasi  
2. Pengembangan ALBHA Law Office.  
    (Partner telah berjalan 7 bulan)  
3. Institutional fee dari kerjasama program dengan lembaga lain. 
 
4. Event Organiser untuk kegiatan Pelatihan, Seminar, Workshop,   
     Diskusi Publik, Penanganan Kasus Publik 

Strategi 

5. Pembuatan rekening dana public 
 6. Akses dana Publik ke APBD Jatim 
 7. Akses dana Publik ke APBD Kota Surabaya. 
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1 Usaha Koperasi akan dikembangkan untuk memproduksi buku 
terbitan dan barang yang layak jual.  

2   Kerjasama Law Office akan dikembangkan dengan cara   
     mengalihkan penanganan kasus yang non struktural ke Law    
     Office yang nilai perkaranya sedang dan tinggi. 
3   Institutional saving untuk LBH Surabaya dari joint program. 
4   Pelatihan diperuntukkan bagi lawyer profit dan calon lawyer    
     dengan dikenakan biaya pelatihan Rp. 750.000 per peserta    
     selama 2 hari 
5 Penerbitan Rekening Publik yang disertai dengan pengemasan 

media komunikasi publik mengenai aktivitas LBH Surabaya.  

Teknik 

6  Untuk akses dana ke APBD Jatim akan dilakukan dengan   
     pembuatan proposal program konsultasi hukum gratis bagi   
     masyarakat tidak mampu 

 7  Untuk akses dana ke APBD Kota Surabaya akan dilakukan    
     dengan pembuatan proposal program konsultasi hukum gratis   
     bagi masyarakat tidak mampu 

 
 
 
 
 
Jadwal Rencana 

6 Bulan 
( Sept 2005-
Pebruari 2006) 

Rencana 
1 Tahun 
( Sept 2005-
Agustus 2006) 

Kegiatan Hasil yang 
diharapkan 

Agustus 
2005 –  
Mei 2006 

 
 
 
 
 
 
Akhir Desember 
2005 
 
Akhir Nopember 
2005 
 
 
 
Pertengahan 
Nopember 2005 
 
Awal Nopember 
2005 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Akhir Desember 
2005 
Akhir Nopember 
2005 
 
 
Pertengahan 
Nopember 2005 
Awal Nopember 
2005 

 Usaha Koperasi 
berupa  
 
Buku terbitan LBH 
Surabaya tahun 2004 : 
 
Potret Pelanggaran 
HAM di Jawa Timur 
tahun 2005 (Rp. 
30.000) 
Kondisi Pengupahan 
Buruh di Jawa Timur 
(Kota Surabaya, 
Kabupaten Sidoarjo, 
Kabupaten Gresik, 
Kabupaten Pasuruan, 
Kota Malang, 
Kabupaten Malang, 
Kota Batu (Rp. 30.000) 
 
Peta Penguasaan Tanah 
Pertanian oleh 
Perkebunan Besar 
(Negara dan Swasta) 
dan Kondisi Sosial 

 
Semua buku 
terbitan 
diharapkan dapat 
terjual : 
Rp. 30.000 x 500 
exp = 15.000.000 
Rp. 30.000 x 500 
exp = 15.000.000 
Rp. 30.000 x 500 
exp = 15.000.000 
Rp. 40.000 x 500 
exp = 20.000.000 
 
 
 
 
 
 
Total Pendapatan 
= Rp.65.000.000 
Dikurangi biaya 
Produksi             
= Rp. 45.000.000 
Laba                   
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 Ekonomi Petani 
disekitarnya di Jawa 
Timur (Rp. 30.000) 
Dampak social 
penggusuran usaha 
kaki lima bagi Rakyat 
Miskin Kota di 
Surabaya (Rp. 40.000) 
 
Buku rencana Terbit 
tahun 2006 : 
 
1.Potret Pelanggaran 
HAM di Jawa Timur 
Tahun 2005 (Rp. 
30.000) 
 
2. Legal Opinion dan 
Kumpulan Peraturan 
Perundang-undangan 
tentang Land Reform 
serta dampak akibat 
tidak dijalankannya 
land reform oleh 
Negara di Jawa Timur. 
(Rp. 25.000,00). 
 
3. Dampak Outsourcing 
terhadap hak-hak 
Buruh dalam 
memperjuangkan 
peningkatan 
kesejahteraan 
keluarganya. (Rp. 
25.000). 
 
4. Marginalisasi Rakyat 
Miskin Kota dan 
Pengaruhnya Terhadap 
Meningkatnya 
Kriminal di Kota 
Surabaya (Rp. 30.000) 

= Rp. 20.000.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rp. 30.000 x 500 
exp = 15.000.000 
Rp. 25.000 x 500 
exp = 12.500.000 
Rp. 25.000 x 500 
exp = 12.500.000 
Rp.30.000 x 500 
exp  = 
15.000.000 
Total pendapatan 
= Rp. 55.000.000 
Dikurangi biaya 
Produksi              
= Rp. 35.000.000 
 
Laba                    
= Rp.20.000.000 
 

Agustus 
2005 – 
Mei 2006 
 
 
 
 
 

Akhir Oktober 
2004 

 T-Shirt satire 
kampanye HAKIM 
(Hampiri Aku Kalau 
Kalau Ingin Menang) 
(Rp. 37.500) 
T-Shirt kampanye 
KUHP (Kasih Uang 
Habis Perkara) (Rp. 

Baju dapat 
terjual : 
1. Rp. 37.500 x 
500 bh = Rp. 
18.750.000 
2. Rp. 37.500 X 
500 bh= Rp. 
18.750.000 
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37.500) Dikurang biaya 
Produksi                
= Rp.   9.375.000 
 
Laba                      
= Rp.  9.375.000 

Awal Desember 
2005 

 Wartel ( Warung 
Telekomunikasi) 
dengan 2 KBU ( 
Diperkirakan modal 
usaha sebesar Rp. 
15.000.000) 

Pembagian 
keuntungan 
dengan Telkom 
adalah: 70% 
untuk PT. 
Telkom dan 30 
% untuk LBH 
Surabaya. 
 
Diperkirakan 
akan mendapat 
keuntungan 
sebesar Rp. 
100.000/ bulan 
atau Rp. 
1.200.000 / tahun 

Awal Desember 
2005 

 Usaha foto copy dan 
penjilidan dengan 1 
mesin   (Perkiraan 
modal usaha ini sebesar 
Rp. 15.000.000) 

Diperkirakan  
LBH Surabaya 
akan mendapat 
keuntungan  
Rp.100.000/ bln 
atau Rp. 
1.200.000/ tahun 

Awal Oktober 
2005 

 Penjualan aksesoris dan 
voucher HP 
( Perkiraan modal 
usaha ini sebesar Rp. 
5.000.000)  

LBH Surabaya 
akan mendapat 
keuntungan Rp. 
100.000/bln atau 
Rp. 1.200.000/ 
tahun 

 Akhir Maret 
2006 

Rental dan pengetikan 
Komputer  ( Perkiraan 
modal usaha sebesar  
Rp.30.000.000 untuk 6 
unit computer) 

LBH Surabaya 
akan mendapat 
keuntungan Rp. 
100.000/bln atau 
Rp. 1.200.000/ 
tahun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Awal April 2006 Warnet ( Warung 
Internet) ( Untuk modal 
usaha ini dibutuhkan 
modal sebesar Rp. 
196.950 .000) 

Untuk usaha ini 
diperkirakan 
akan mendapat 
keuntungan 
sebesar Rp. 
2.000.000/bln 
atau 24.000.000/ 
tahun 
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 Akhir Mei 2006 Bisnis ternak ayam 
potong dan telor ( 
Untuk usaha ini 
dibutuhkan modal 
usaha sebesar Rp. 
95.000.000) 

Untuk usaha ini 
diperkirakan 
keuntungan tiap 
bulan sebesar 
Rp. 1.500.000/ 
Bln atau 
18.000.000/ 
tahun 

 Akhir Agustus 
2006 

Franchise Indomart 
atau Alfa Mart ( Untuk 
usaha ini dibutuhkan 
modal sebesar Rp. 
300.000.000 

Untuk usaha ini 
Koperasi LBH 
Surabaya akan 
mendapat 
keuntungan Rp. 
2.500.000/ bln 
atau Rp. 
36.000.000/ 
tahun 

 Awal Maret 
2006 

Simpan pinjam ( untuk 
usaha ini dibutuhkan 
modal sebesar Rp. 
15.000.000) 

Keuntungan dari  
simpan pinjam 
dengan bunga 2 
% adalah sebesar 
Rp. 200.000/ bln 
atau Rp. 
2.400.000/ tahun 

 Donasi dimulai 
pada Desember 
2005 

Donasi  ALBHA Law 
Office  

Donasi sebesar 
Rp. 100.000/ 
bulan atau Rp. 
1.200.000/ tahun 
 

Isidentil jika ada 
kerjasama 
dengan yang lain 

 Hasil Institutional 
saving kerja sama LBH 
Surabaya dengan 
Lembaga jaringan 4 
kegiatan (Kontribusi 
perkegiatan sebesar Rp. 
2.000.000 

Hasil pendapatan 
LBH = 
                              
Rp. 8.000.000 

Awal Nopember 
2005 

 Pembuatan rekening 
dana publik dan 
pembuatan media 
kampanye Lembaga 

Modal awal           
=  Rp. 1.000.000 
Pemasukan            
=  Rp. 5.000.000 
Laba                     
=  Rp. 4.000.000 

Agst 
2005 – 
Mei 2006  Surat dan 

hearing sudah 
dilakukan 
dengan DPRD 
Propinsi Jatim. 

Akses dana ke APBD 
untuk program 
konsultasi gratis bagi 
masyarakat miskin 

Belum 
terkonfirmasi 
untuk APBD 
2006. 
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1. KASUS YANG MASUK LBH SURABAYA. 
 

Tabel 39. Data kasus yang ditangani LBH Surabaya 2005  
 

No. Jenis Kasus Total Prosentase 
    Jumlah   
1 Pidana 81 23% 
2 Perdata 103 29% 
3 Tata Usaha Negara 0 0% 
4 Perumahan 11 3% 
5 Perkawinan 71 20% 
6 Lingkungan 3 1% 
7 Pertanahan 4 1% 
8 Korupsi 1 0% 
9 Petani 0 0% 
10 Nelayan 0 0% 
11 Komunitas Kota 4 1% 
12 Buruh 55 16% 
13 Perempuan 2 1% 
14 Konsumen 1 0% 
15 Kepegawaian 4 1% 
16 Lain-lain 13 4% 
        
  Total 353 100% 

 
Jumlah orang yang mengadu ke LBH Surabaya pada tahun 2005 mengalami peningkatan jika 
dibandingkan tahun 2004 yang tercatat sebagai berikut : 
 
Tabel 40. Jumlah Klien yang mengadu ke LBH Surabaya berdasarkan jenis 
No Jenis Kasus Jumlah Prosentase 
01 Perdata 86 31 % 
02 Perkawinan 56 20 % 
03 Pidana 47 17 % 
04 Buruh 45 16 % 
05 Perumahan 13 05 % 
06 Lain-lain 10 04 % 
07 Tanah 6 02 % 
08 Kepegawaian 6 02 % 
09 Perempuan 3 01 % 
10 Lingkungan Hidup 2 01 % 
11 Konsumen 1 - 
12 Korupsi 1 - 
 Jumlah 276 100 % 
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2. KASUS-KASUS YANG MENJADI KEPRIHATINAN PUBLIK. 
 
Fenomena main Hakim sendiri yang mengakibatkan banyak orang tidak bebas memeluk 
keyakinan agamanya makin merebak di Jawa Timur. Tercatat kasus Yusman Roy yang 
melakukan sholat dua bahasa : Arab dan Indonesia. Selain kasus tersebut tercatat kasus 
perusakan padepokan YKNCA di Krampilan, Probolinggo. 
 
Kronologi penyesatan Buku yang diterbitkan Yayasan Kanker dan Narkoba Cahaya Alam 
(YKNCA) oleh MUI Kabupaten Probolinggo, sebagai berikut s 
 
I. Kronologi berdirinya Yayasan Kanker dan Narkoba Cahaya Alam.  
 
Sejak SMA Saudara Ardhi sudah sering diminta masyarakat untuk mengobati penyakit (di 
daerah Malang) ; 
 
1992 Beliau menetap di Krampilan, Kec, Besuk Kab. Probolinggo, dan dia juga mengobati 
disana. Desa tersebut terkenal dengan daerah pelacuran, perampokan serta para pemabuk. 
Setelah ada Pak Ardhi desa tersebut menjadi aman. Beliau dikenal dengan nama MAT PELOR  
 
1999 Setelah terjadi krisis moneter pengobatan yang dilakukan oleh Pak Ardhi menjadi dikenal 
dan mulai ada rawat inap di rumahnya dan perawatan itu tidak di pungut biaya (gratis), dalam 
pengobatan itu menggunakan sistem pertobatan dan jamu, yang dikhususkan untuk penderita 
kanker dan pecandu narkoba ; 
 
1 Juni 2002 dibentuk Yayasan Kanker dan Narkoba Cahaya Alam dimana Pak Ardhi menjabat 
sebagai Pembina dan Istrinya Siti Sundari sebagai Ketua YKNCA, yang mana didalam yayasan 
ini semula hanya mengobati penderita kanker dan pencandu narkoba mulai memiliki beberapa  
pengurus yang dibagi dalam tiga bagian : 
 
Bidang Kesehatan. 
 
Pengobatan yang dilakukan adalah dengan beribadah menurut kepercayaannya masing-masing 
dan pada waktu malam hari/tengah malam diwajibkan untuk beribadah dan berserah diri 
terhadap Tuhan yang mereka percayai ( bertaubat ). 
 
Pengobatan yang kedua adalah dengan jamu yang mana diminum setelah makan pagi yang 
kemudian dilakukan adalah pada jam 07.00-09.00wib jalan kaki dan berjemur yang berfungsi 
untuk merangsang syaraf-syaraf yang ada di dalam tubuh Jam 09.00-11.00wib di bobok yang 
dilakukan antar pasien yang berfungsi untuk mematikan akar-akar kanker. Jamu dan bobok ini 
biasanya dilakukan 2X dalam sehari.(surat pasien terlampir) 
 
Didalam pengobatan bahwasanya semua yang sedang berobat adalah keluarga, sehingga semua 
pasien maupun keluarga yang menunggu rela membantu yayasan baik dalam hal menjaga 
kebersihan lingkungan, memasak dll, serta diharapkan pasien maupun keluarganya 
menganggap bahwa yayasan adalah rumah mereka sendiri. 
 
Dalam pengobatan, Pak Ardhi tidak pernah menyentuh pasien kecuali pasien yang pingsan dan 
tidak sadarkan diri dan itu juga ditangani bersama-sama dengan sang istri dan pengurus 
yayasan.  
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Apabila ada pasien yang perlu mendapat perawatan dokter maka yayasan akan memberikan 
pelayanan tersendiri (seperti infus, tambah darah) yang dilakukan di rumah sakit terdekat  
dengan rekomendasi dari dokter yayasan. 
 
Yayasan juga telah memiliki ikatan kerja sama dengan salah satu dokter di Surabaya, yang 
memiliki jiwa yang sangat sosial, maksudnya pembayaran untuk operasi sangat-sangatlah 
ringan, dibanding biaya operasi pada umumnya (bila ada pasien yang perlu di operasi setelah 
akarnya mati).  
 
2. Bidang Pendidikan. 
  
Yayasan juga bertanggung jawab terhadap pendidikan warga sekitar dan anak-anak pengurus 
YKNCA. Ada 31 anak yang menjadi tanggungan yayasan untuk belajar di SD, SMP, SMA, 
dan Perguruan Tinggi. Selain sekolah mereka juga mengaji yang mana itu dilakukan setelah 
sholat Ashar. Yayasan juga memiliki fasilitas tempat belajar bersama dan guru yang juga 
pengurus YKNCA. 
 
3. Bidang Ketauhidan 
 
Cara pengenalan terhadap Tuhan dan Agama Pak Ardhi biasanya menggunakan cara-cara non 
formal (dengan duduk dan bersantai) dimana biasanya para pasien dan pengurus bahkan 
kadang-kadang tamu yang datang juga ikut bergabung, berkumpul dan mengelilingi Pak Ardhi 
untuk mendengarkan ceramah-ceramah agama dan sekitar pengetahuan jalan menuju Tuhan. 
 
Setiap hari Kamis malam Jum’at biasanya di yayasan dilakukan Mutawattir yang dilakukan 
diantara sholat Maghrib dan sholat Isya’ dan itu juga diikuti oleh warga sekitar serta pasien 
lama yang sudah sembuh karena mereka merasa bahwa yayasan berjasa terhadap mereka. 
 
Setiap Selasa malam di lakukan sholawatan sambil memberikan pengetahuan tentang ke-Esaan 
Tuhan yang dilakukan di setiap rumah santri secara bergiliran dan kegiatan itu dipimpin oleh 
Bagian Pendidikan dan Keagamaan. Untuk memudahkan dan mengingat apa yang telah Pak 
Ardhi sampaikan maka lahirlah sebuah ide dari para pasien yang rumah mereka jauh dan tidak 
mudah di tempuh (seperti di Kalimantan, Bali, Lombok, Jakarta, Cirebon, Semarang, Solo) 
untuk menerbitkan sebuah buku. Adapun isi dari buku tersebut adalah uraian Al-Quran dan 
Hadits yang disampaikan Pak Ardhi selama ia melakukan pengajian. Perlu diketahui bahwa 
beliau belum pernah sekalipun berdiri di depan mimbar untuk ceramah di depan masyarakat 
banyak. 
 
Lain-lain. 
Semua kegiatan di atas didukung oleh : 
A. Bagian Umum yang meliputi : 
♦ Urusan Dapur ;  
♦ Urusan Kebersihan ;  
♦ Urusan Keamanan ;  
♦ Urusan Transportasi dan Bangunan ; 
B.   Bagian Penggali Dana  
C.  Bagian Humas. 
 
Hubungan masyarakat sekitar dengan YKNCA sangat harmonis dan itu terbukti dengan 
banyaknya dukungan dan bantuan masyarakat sekitar terhadap YKNCA. Memang tidak dapat 
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dipungkiri ada beberapa pihak yang kurang senang dengan apa yang telah dicapai YKNCA  di 
usia yang masih seumur jagung itu. 
 
II. Kronologi kasus penyesatan Buku Menembus Gelap Menuju Terang (MGMT) 2.  
 
Pada tgl  5 Mei 2005  Aziz salah satu sopir YKNCA melihat buku  MGMT2 diperbanyak (foto 
kopi) sampai 8 (delapan) buku. Setelah  ditanyakan kepada petugas foto kopi ternyata 
perbanyakan itu atas perintah Budiono  pemilik RS. Fatima di Kraksaan juga sebagai ketua 
Muhammadiyah Kab. Probolinggo. Buku tersebut dimiliki Budiono karena diberi kakaknya 
Hermanto, dalam hal ini sebagai sekretaris Muhammadiyah Kab. Probolinggo. Hermanto, atas 
kesadarannya sendiri mengikuti  penjelasan-penjelasan tentang Al-Qur’an dan Hadist yang 
diberikan oleh Bpk. Ardhi. Hal tersebut dilakukan karena isteri Hermanto sedang dirawat inap 
di YKNCA, yang sering tiba-tiba pingsan. Rupanya  Budiono tidak senang dan berusaha 
menarik kakaknya agar tidak mengikuti pengajian di YKNCA. Keteguhan Hermanto membuat 
kebencian sedemikian rupa sehingga orang tuanya terpengaruh membenci  Hermanto. Suami 
isteri ini sering dihina bahkan Hermanto tidak diakui sebagai anak. Memuncaknya perseteruan 
ini terjadi setelah Hermanto lupa menghadiri rapat Muhammadiyah yang diadakan pada tgl 1 
Muharam 1426 [10 Februari 2005] dimana saat itu Hermanto sekeluarga mengikuti rekreasi 
yang diadakan YKNCA ke pegunungan Ijen.   
Perbuatan lain yang dilakukan Budiono adalah mengambil tanpa ijin arsip yang berada di 
komputer milik Hermanto berupa foto saat rekreasi  bersama Bpk. Ardhi, dan ternyata foto-
foto tersebut muncul  di koran-koran mulai tgl. 12 Mei 2005 sampai kurang lebih 1 bulan. 
Sejak akhir Mei 2005 aset-aset toko Hermanto diambil oleh Budiono dan orang tuanya, 
sehingga kehidupan ekonominya turun drastis. (Sumber : Pengurus YKNCA)  
    
Tanggal 11 Mei 2005, wartawan dari Radar Bromo, Jawa Pos, Supremasi Hukum, Kapolsek 
Besuk, Danramil Besuk, datang melihat-lihat padepokan. Tidak ada wawancara hanya melihat-
lihat situasi.(Sumber : Pengurus YKNCA) 
 
Tanggal 12 Mei 2005, Radar Bromo memuat judul “dua buku yang resahkan umat Islam”. 
Surya memuat judul “ngeseks di YKNCA”. (Sumber: Radar Bromo, Surya) 
 
Tanggal 12-19 Mei 2005, banyak tamu datang bertanya tentang isi buku, istri, masalah seksual, 
tidak sholat dll. (Sumber : Pengurus YKNCA) 
 
Tanggal 16 Mei 2005 MUI Probolinggo mengeluarkan fatwa yang ditandatangani oleh Ketua 
MUI KH. M. Hasan Mutawakkil Alalla, SH dan Drs. KH. Mahfud Syamsul Hadi MR  bahwa 
buku Menembus Gelap Menuju Terang (MGMT) 2 yang diterbitkan YKNCA yang berada di 
desa Krampilan sesat dan menyesatkan. Fatwa ini ditandatangani oleh KH. Mutawakkil A. SH, 
sebagai ketua MUI Kab. Probolinggo dan Drs. KH. Mahfud Syamsul Hadi MR, sebagai 
sekretaris MUI Kab. Probolinggo. MUI menuntut: 
 
♦ Menindak tegas Ardhi Husain dan penulis buku MGMT 2 ; 
♦ Menindak tegas semua penyunting buku MGMT 2 ; 
♦ Melarang peredaran buku MGMT 2 dan semua buku yang terkait ; 
♦ Ajaran Ardhi Husain sebagai ajaran terlarang ; 
♦ Menutup dan membubarkan YKNCA. (Sumber : Fatwa MUI). 
 
Tanggal 17 Mei 2005, (Info dari saudara Nahrowi dari Krampilan) bahwa Kepala Desa 
Krampilan Imam Juharsad memanggil berapa pemuda diantaranya : An Samaki, Andi, Halim, 
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Bumin, Her, dan Sugeng. Tujuannya agar pemuda-pemuda tersebut mencari massa dalam 
rangka melakukan demo terhadap YKNCA seusai sholat Jum’at  tanggal 20 Mei 2005. 
(Sumber : Pengurus YKNCA) 
 
Tanggal 18 Mei 2005, mendengar akan ada demo, Hartono yang masih sebagai keponakan 
bapak Ardhi mencari tahu isu tersebut dan siapa provokatornya. Hartono tahu bahwa H. 
Syaiful adalah provokatornya, lalu ia menemui H. Syaiful dan H. Syaiful berkata “ Saya siap 
mendanai demo”. H. Syaiful kemudian memberi 150.000,00 kepada Hartono dan Her anak Pak 
Miski. Mereka disuruh mencari massa sebanyak 3 truk agar melaksakan demo pada tanggal 20 
Mei 2005. Oleh Hartono uang tersebut dikembalikan karena dengan alasan tidak dapat mencari 
massa padahal, yang sebenarnya Hartono tidak setuju dengan adanya tindakan tersebut. 
Kelompok H. Syaiful adalah H. Syarif Rifai Sosro, Gondo, Muhdi, dan Imam 
Juharsad.(Sumber : Pengurus YKNCA) 
 
Tanggal 20 Mei setelah sholat Jum’at, tersebar isu akan ada demonstrasi sehingga banyak 
massa yang datang untuk menonton, polisipun berjaga-jaga. (sumber : Pengurus YKNCA) 
 
Tanggal 26 Mei 2005 hari Kamis malam pada acara tahlil saudara Saiful mengatakan akan ada 
pengajian akbar di Krampilan yang dihadiri 20 orang mubaligh dan masing-masing membawa 
massa. Sebelumnya, pernah ada orang yang bertanya pada H. Syaiful bahwa benarkah akan ada 
demo, dijawab oleh H. Syaiful “Benar ikut saja. Kalau perlu bunuh Ardhi!”. 
Pada malam itu bapak Ardhi mendapat saran dari Kapolres AKBP Ahmad Lumumba agar 
bapak Ardhi dan keluarga menyingkir ke daerah lain karena sasaran massa adalah bapak Ardhi 
dan keluarga. Hal itu dilaksanakan oleh bapak Ardhi kurang lebih jam 24.00wib.  
Pada malam yang sama kira-kira jam 23.00wib Kapolsek Besuk melalui Danramil meminta 
uang kepada sekertaris YKNCA (Ny. Endang Armina) yang akan digunakan kebutuhan anak 
buahnya yang jaga di Yayasan. Oleh Ny. Endang dijawab bahwa uangnya sudah terlanjur 
untuk belanja dan masak-masak pada malam itu dan masakan tersebut juga digunakan untuk 
menjamu para petugas yang jaga di Yayasan. Ny. Endang menyanggupi akan memberi uang  
tersebut (sebesar 500.000,00) setelah ada uang yang terkumpul tetapi tidak malam itu. 
Beberapa hari setelah kejadian demo, Ny. Endang telpon ke Kapolsek Besuk untuk 
membatalkan janjinya (yaitu tidak memberikan sejumlah uang keamanan terhadap Kapolsek) 
dan Ny. Endang mengatakan bahwa untuk membayarnya cukup dengan anggrek yang dibawa 
oleh Kapolsek serta anak buahnya. Rupanya Kapolsek marah dan menutup HPnya.(Sumber: 
Pengurus YKNCA)        
 
Tanggal 27 Mei 2005, jam 07.00wib pasien diungsikan di Puskesmas Besuk, anak-anak pulang 
sekolah diungsikan di rumah salah seorang rekan diluar Krampilan (Kraksaan).  
 
Jam 14.00 wib, ada pengajian akbar yang berlokasi 200 meter dari YKNCA dengan acara 
Maulid Nabi, yang digelar Ponpes Genggong Pajarakan, Ponpes Nurul Jadid Paiton, 
Ponpes Zainul Anwar Besuk, dan Ashabul Mustofa. Pada 16.00 wib ratusan massa yang 
berasal dari pengajian akbar dikomando melalui pengeras suara untuk menyerbu 
pedepokan YKNCA. Mendengar hal itu penghuni YKNCA yang saat itu tinggal 32 orang 
yang mempertahankan rumah dan isinya, terpaksa mengungsi dan menyelamatkan diri ke 
rumah tetangga di sekitarnya. Pengurus yayasan memprioritaskan ibu-ibu hamil keluar dari 
lokasi disusul ibu-ibu lain sedangkan bapak-bapak dan anak-anak muda menyingkir dari lokasi 
melihat apa yang dilakukan massa tersebut. Massa datang melempari bangunan disaksikan 
petugas Muspika, Muspida dan sayang petugas hanya berpangku tangan saja. Di situ terlihat 
komando pelemparan datang dari Herri Sastro, Aan Sastrio dan kawan-kawan. Penyerbuan ini 
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menyebabkan beberapa bangunan hancur dan sebuah mobil jeep hancur. Sore itu juga dipasang 
police line dan pada jam 18.00 wib pelemparan mulai reda kemudian para penghuni YKNCA 
diberi waktu untuk mengambil barang selama 30 menit. Suasana mencekam sangat terasa dan 
menakutkan apalagi saat itu lampu padam. Lalu lalang manusia yang terdiri dari petugas, 
penghuni dan massa, campur aduk di lokasi. Pecahan kaca dan batu ada dimana-mana. Barang-
barang dititipkan di beberapa tetangga terdekat.  Pengungsian tidak berlangsung lama karena 
ada isu-isu rumahnya akan dihancurkan bagi mereka yang menampung pasien dan penghuni 
YKNCA.  Jam 21.00wib 7 orang pengurus (sebagai korban) diajak ke Polres oleh petugas 
Kepolisian Resort Probolinggo agar minta perlindungan.  
Pada jam 22.00 wib dengan terpaksa dan penuh haru serta kalut pengungsi berpisah, berpencar 
mencari tempat yang aman. Mereka terusir dari tempat tinggalnya sendiri. (Sumber : Jawa 
Pos, Suara Indonesia, Pengurus YKNCA). 
Belakangan diketahui massa yang hadir di pengajian dan melaksanakan demo tersebut berasal 
dari :  
 
♦ 29 truk dari Desa Kalibuntu Probolinggo ; 
♦ 06 truk dari Ponpes Jainul Hasan Pajarakan  
♦ 06 truk dari Ponpes Kodim Kali Kajar  
♦ 05 truk dari Ponpes Nurul Zadid Tanjung Paiton 
♦ Konvoi sepada motor dari Sumberan 
  
Dari informasi yang dapat dipercaya, masing-masing pelaku mendapat uang dari Bupati 
Probolinggo masing-masing Rp. 20.000. Hal lain yang perlu di informasikan bahwa Bupati 
memerintahkan kepada aparat keamanan agar tidak menindak provokator, pendemo, pelaku 
lainnya  
  
Pada hari itu juga keluar pula pernyataan bersama Alim Ulama’ Pengasuh pondok Pesantren 
dan Tokoh Masyarakat se Kabupaten Probolinggo yang menyatakan : 
 
Agar Mengamankan Saudara Pardi dan semua pengurus YKNCA 
Menutup dan membekukan semua kegiatan yang ada di dalamnya 
Menarik buku Menembus Gelap Menuju Terang 2 yang telah beredar.  
 
Pernyataan ini ditandatangani oleh : 
 
♦ HM. Zuhri Zain, Pengasuh PP. Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo 
♦ H. Nurudin, Pengasuh PP. Nurul Kodim, Kalijajar, probolinggo 
♦ Hasan, Ponpes Genggong 
♦ H. Mahfud Syamsul, Ponpes 
♦ H. Dasan Ismail Al Muhdor, Pembina Ashabul Mustofa 
♦ Abd. Rahman, Pengurus Masjid Ar Rahmani, Alas Tengah 
♦ Hasan Assyadili Abdullah, Pengasuh PP Zainul Anwar, Alas Sumur 
♦ H. Yasin, Sp, Msi, Humas FUIB 
♦ H. Ahmad M. Banawir, Wakil ketua FUIB/Al Irsyad 
♦ Budiono, SH. CN, Wakil Ketua FUIB dari Muhammadiyah 
♦ H. Misbah Chalili, Pengasuh PP Assyuja, Jember 
♦ Sayyid Bukhori, Probolinggo 
♦ Muhammad Masyhud, NU Paiton 
♦ Drs. Hasanuddin, Pengasuh NU Kraksaan 
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♦ Masrur As’ad, Ketua PP Nurul Qodim 
♦ KH. Fauzi Hasyim 
♦ H. Lutfi H., Ketua FPI 
♦ Slamet SH, sekretaris PD II Muhammadiyah, Probolinggo 
 
 
Tanggal 28 Mei 2005, Padepokan YKNCA disegel oleh Kepolisian Probolinggo. Padepokan 
dijaga oleh ratusan polisi. Kepala Kejaksaan Negeri Ichdar Supi’i, SH mengaku berada 
dibalik rencana (penyegelan) ini dan siap bertanggungjawab bahkan siap sekalipun 
dipecat. “Saya memberanikan diri mengambil tindakan menutup padepokan. Resiko apapun 
saya terima. Mungkin gara-gara ini (menyegel padepokan (red)) saya dipecat, saya terima” ujar 
Kajari Kab. Probolinggo di Kraksaan, Ichdar Supi’i, SH ditemui usai aksi massa menyerbu 
padepokan di Desa Krampilan, Sabtu (28/5) sore. Yang jelas, Kajari mengaku sudah 
menghubungi atasannya, Kajati Jatim. Selain itu Kajari sudah mengajak bicara Muspika Kab. 
Probolinggo “Dasar acuan penutupan padepokan itu UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, ujarnya. Inisiatif penutupan itu dilakukan karena SKB (surat keputusan bersama) dari 
Kejaksaan Agung, Menag dan Mendagri hingga kini belum turun, padahal rekomendasi MUI 
Kab. Probolinggo sudah sekitar seminggu lalu dikirimkan ke Jakarta. Sisi lain, jika padepokan 
itu tidak segera ditutup akan menyulut kerawanan sosial dan agama di Kab. Probolinggo 
(Sumber : Surabaya Post, Sabtu 28 Mei 2005 hal. 8). 
Dari 7 orang pengurus yang meminta perlindungan ke Polres 3 orang diantaranya dijadikan 
tersangka kasus penodaan agama pasal 156a KUHP, ditangkap. Jam 12.00 wib Bapak Ardhi 
beserta Istri dan 3 orang pengurus meminta perlindungan ke Polres Probolinggo, dan ternyata 
ditangkap (kecuali istrinya) (Sumber: Pengurus) 
 
Tanggal 29 Mei 2005, Pimpinan YKNCA, M. Ardhi Husain dkk, ditahan oleh Polres 
Probolinggo. Ia ditahan bersama dengan 6 orang pengurus lainnya. (Sumber : Jawa Pos, 
Surabaya Post). 
 
Tanggal 31 Mei 2005, Ibu Sundari istri bapak Ardhi dipanggil di Polres Probolinggo. Kapolres 
meminta agar bapak dan ibu Ardhi membongkar seluruh bangunan YKNCA karena Kapolres 
mendengar berita, bangunan YKNCA akan dibumihanguskan oleh massa. Disamping itu tugas 
polri tidak bermanfaat karena bertugas di daerah kosong. Menurut kapolres sisa bangunan yang 
bagus bisa dipergunakan lagi. Bapak Ardhi dan Istrinya ikhlas dengan catatan bangunan 
dibongkar secara baik-baik, sebagian kayu dan genting diserahkan ke mushola yang sedang 
direnovasi di RT, selebihnya di simpan. Tugas dan tanggung jawab ini diserahkan kepada Robi 
(mantan kades).(Sumber: Pengurus YKNCA) 
 
Pada tanggal 1 Juni 2005,YKNCA minta bantuan ke LBH Surabaya dan tanggapan LBH 
sangat berarti bagi YKNCA (sumber : Pengurus YKNCA) 
 
Tanggal 2 Juni 2005, Kamis pagi SCTV meliput rumah mantan wakil bupati Situbondo (Bapak 
Suroto). Di situ ada 50 orang YKNCA mengungsi terdiri dari  14 orang tua, 16 orang dewasa, 
21 anak-anak dan bayi. Disini YKNCA dituduh oleh Polres Situbondo (Kasat Intel AKP 
Siswanto) mengadakan kegiatan terlarang. Apa maksud kegiatan terlarang itu pengungsi 
tidak tahu, karena yang pengungsi kerjakan di situ adalah kegiatan sehari-hari misalnya; 
mencuci, memasak, dan membersihkan rumah. Pada jam 12.00wib sekretaris YKNCA (Ny. 
Endang Armina) dan Bapak Suroto menghadap Kapolres Situbondo AKBP Teguh Aprianto. 
Oleh Kapolres pengungsi diminta untuk meninggalkan rumah bapak Suroto, dan 
perintahnya itu dilaksanakan jam 17.00 wib, dengan menempatkan secara terpisah 
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anggota YKNCA pada 4 rumah yang berjauhan tetapi masih di dalam Situbondo, 
sedangkan ibu Sundari dan anak-anaknya serta 2 ibu yang hamil dan anak-anaknya tetap 
tinggal di dalam rumah bapak Suroto atas permintaan bapak dan ibu Suroto. Tanpa disangka-
sangka jam 21.00wib datang petugas Polres Situbondo meminta dengan paksa (mengusir) 
para pengungsi untuk meninggalkan Situbondo. Dengan perasaan kalut, suasana mencekam 
dan ketakutan yang amat sangat orang-orang YKNCA termasuk orang-orang yang telah 
diungsikan di beberapa tempat meninggalkan Situbondo dengan cara berdesak-desakan dan 
penuh dengan tangisan anak-anak yang sulit dihentikan.  Tujuan pengungsi YKNCA yaitu ke 
Malang, Banyuwangi, Semarang, Surabaya, Gilimanuk, Bojonegoro dan Lombok. Proses 
perpindahan ini baru selesai jam 04.00wib, dan itu memerlukan waktu 7 jam.  
Di lain tempat pada jam 12.00wib pembongkaran YKNCA dilakukan oleh Kapolsek Besuk 
dan Camat Besuk melakukan pembongkaran beserta 40 orang dari Besuk. Pembongkaran 
bangunan dilakukan dengan kasar yaitu dengan melemparkan genting semaunya namun setelah 
ada seseorang yang jatuh dan patah tangannya pembongkaran dihentikan, hal ini dilakukan 
oleh Kapolsek dan kawan-kawan, karena penduduk Krampilan tidak tega melakukan 
pembongkaran. Pada siang itu juga Kapolsek Besuk. Sujianto mendatangi rumah saudara 
Basar dimana barang-barang YKNCA dititipkan. Ia meminta barang-barang tersebut meski 
telah ditolak oleh istri Basar. Kapolsek mengatakan “ Barang-barang ini milikku! Aku sudah 
habis banyak sudah 1.100.000,00” kemudian dengan paksa Kapolsek mengangkut 1 buah 
lemari bufet, 1 buah lemari rotan, 3 buah lemari buku, ayunan besi anak-anak, kayu, usuk, 
jendela kayu, jendela kaca, 1 buah dipan kayu jati bertingkat, 1 dipan jati ukuran besar, 1 dipan 
kayu sonokeling yang seluruhnya berjumlah 4 truk. Sebelumnya Kapolsek mengambil 
bunga-bunga anggrek milik YKNCA.    (Sumber : Jawa Pos, Pengurus YKNCA)  
 
Tanggal 6 Juni 2005, ratusan massa yang menamakan diri Forum Penegak Akidah dan Syariat 
(FPAS) menuntut Ardhi Husain agar diadili. (Sumber : Suara Indonesia dan JTV) 
 
Tanggal 13 Juni 2005, 3 orang anak kelas 6 SD yang akan mengikuti ujian akhir, dan 3 anak 
SMP ditempatkan di rumah bapak Ahmad Babun Najib di Karang Geger, Pajarakan, 
Probolinggo. Namun, pihak Muspika menyarankan (Camat Sudarmin, Kapolsek Subadar, 
Danramil E. Saputro) agar anak-anak tersebut dipindahkan ke panti asuhan saja. Pukul 21.00 
wib Kapolsek dan Kabag Ops Polres Probolinggo mendatangi rumah Ahmad Babun Najib 
untuk memaksa agar anak-anak di evakuasi.  
 
Tanggal 14 Juni 2005 Pihak Muspika kembali mendatangi rumah Ahmad Babun Najib dan 
menginginkan anak-anak agar dievakuasi secepatnya. Karena ada isu bahwa anak-anak 
tersebut merupakan bibit-bibit sesat dan melakukan sholat dengan telanjang bulat di rumah 
Bapak Ahmad Babun Najib. Jam 13.00 wib anak-anak dievakuasi ke desa Pajurangan Kec. 
Gending.  
 
Tanggal 15 Juni 2005, Berkas MGMT 2 dilimpahkan ke Kejaksaan. Kejaksaan mempelajari 
dan melakukan penelitian berkas (Sumber : Jawa Pos)    
 
Lain-lain : 
Masalah yang dihadapi YKNCA saat ini adalah kesulitan dalam hal kehidupan sehari-hari. Istri 
pengurus yang ditahan mengalami stres karena mereka tidak bekerja dan harus menanggung 
kehidupan sehari-hari serta sulitnya melakukan kepindahan anak-anak ke sekolah di kota yang 
dituju. Data anak-anak yang pindah sekolah sebagai berikut : 
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• TK 1 orang terpaksa pindah ke Semarang. 
• SD 1 orang terpaksa pindah ke Semarang. 
• SD 2 orang terpaksa pindah ke Gilimanuk. 
• SD 2 orang terpaksa pindah ke Bojonegoro. 
• SD 3 orang terpaksa pindah ke Malang. 
• SD 1 orang terpaksa pindah ke Pajarakan (antar kecamatan) 
• SMP 1 orang terpaksa pindah ke Situbondo 
• SMP 1 orang terpaksa pindah ke Gilimanuk 
• SMP 4 orang terpaksa pindah ke Malang 
• SMA 1 orang terpaksa pindah ke Lamongan 
• SMA 2 orang terpaksa pindah ke Malang 
• 1 anak dewasa tetap kuliah di UNZHA (Universitas Zainul Hasan) 
 3 anak dewasa dari UNZHA harus berhenti karena mengikuti perpindahan ini. 

      (anak angkat bapak Ardhi) 
 
Dan salah seorang dari anak didik YKNCA adalah remaja yang bernama Nur Khotijah (18 th) 
dan dia ini adalah anak yang pandai dan berprestasi, pada saat ini Nur disekap oleh 
keluarganya dan tidak diperbolehkan mengikuti YKNCA. Awalnya Nur itu melarikan diri dari 
rumahnya dikarenakan ia sering diperlakukan tidak senonoh (disetubuhi) oleh ayah 
kandungnya (Sutami) sendiri sejak berusia 6 tahun sampai ia menginjak usia 16 tahun dan Nur 
tidak mengerti tentang perbuatan asusila ayahnya tersebut, karena ayahnya selalu 
memberitahu/menekankan bahwa itu adalah kewajiban seorang anak. (sumber : Pengurus 
YKNCA) 
Karena berprestasi dan tidak mau pulang ke rumah orang tuanya, dia ditampung oleh YKNCA, 
sampai tamat SMA tahun ini. Sekarang yang bersangkutan  disembunyikan orang tuanya 
dirumah orang lain.(surat Nur terlampir) 
 
Perlu kami informasikan juga, bahwasanya setelah kejadian itu banyak barang-barang yang 
hilang antara lain seragam, sepatu, alat-alat dapur, pakaian, arsip-arsip YKNCA dan arsip 
buku-buku yang akan diterbitkan.  
 
Saat ini masyarakat Krampilan sangat mengharapkan pak Ardhi kembali ke Krampilan untuk 
meneruskan pengobatan dan pengajian.    
  
Catatan 7 orang yang ditahan Kepolisian Polres Probolinggo : 
 
1.  Muhammad Ardhi Husein  
2.   Drs. Muhammad Toha (juga dipecat dari pekerjaannya sebagai pegawai di  
      Universitas Zainul Hasan, Kraksaan, Probolinggo) 
3.   Drs. Syamsuddin 
4.   Ali Wafa, SAg 
5.   Khris Ariyono, SE 
6.   Anshori (juga dipecat dari pekerjaannya sebagai majelis takmir di 4 mesjid  
      di Kraksaan, Probolinggo) 
7.   Hj. Mufidah 
 
Korban lainnya karena mengikuti pengajian di YKNCA : 
 

• Agus (dipecat sebagai guru di SD Al Irsyad di Kraksaan Probolinggo) 
• Dr. Adi Nugroho (dimutasi dari Kepala Puskesmas Besuk) 
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• Ir. Hermanto (aset-asetnya diambil oleh adik dan orang tuanya) 
 3 Mahasiswa (Kiki, Sulistyowati, Sofiatus) terpaksa tidak melanjutkan kuliah. 

 
 
Tindakan untuk menyesatkan keyakinan beragama orang lain ini tentunya merupakan UPAYA 
KRIMINALISASI DAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA : 
 
Tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 156 a dan 157 (1) KUHP bertentangan dengan 
Undang-undang Dasar 1945  sebagaimana diuraikan dalam Pasal 29 ayat (2) :  
 
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing 
dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 
  
Pasal 28-E ayat (1) :  
Setiap orang bebas untuk beragama dan beribadat menurut agamanya. 
 
Pasal 28-E ayat (2) :  
Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, 
sesuai hati nuraninya. 
 
Pasal 28-I ayat (1) :  
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak 
beragama,  hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, 
dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia 
yang tidak dapat dikurang dalam keadaan apapun. 
 
Serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1999  
          Tentang HAK ASASI MANUSIA 
 
Pasal 2  :   
Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan 
kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak 
terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi 
peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta 
keadilan. 
 
Penjelasan :  
Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dilepaskan dari manusia pribadi 
karena tanpa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang bersangkutan kehilangan 
harkat dan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia termasuk 
Pemerintah berkewajiban, baik secara hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial, dan 
moral, untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi 
tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia. 
 
Pasal 4 :  
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak 
beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan 
dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah 
hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.  
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Penjelasan :  
Yang dimaksud dengan “dalam keadaan apapun” termasuk keadaan perang, sengketa 
beragama, dan atau keadaan darurat. Yang dimaksud dengan “siapapun” adalah Negara, 
Pemerintah dan anggota masyarakat. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang 
berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia 
yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.      
 
Pasal 22 :  
Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing  dan untuk beribadat menurut 
agamanya dan kepercayaannya itu.  
Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk 
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.  
 
Sehingga upaya untuk menjadikan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal 156 a dan 157 ayat 
(1) KUHP adalah merupakan tindakan KRIMINALISASI terhadap terdakwa dan akan 
mengancam setiap orang atau Warga Negara Indonesia dalam mengemukakan hak asasi 
manusianya terutama hak untuk bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut 
agama dan keyakinannya masing-masing.  
 
Padahal masih menurut UU Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia hak tersebut 
tidak dapat dipaksakan oleh siapapun juga, sebagaimana dijelaskan dalam :  
 
Penjelasan pasal 22 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :  
 
Yang dimaksud dengan “hak untuk bebas memeluk agamanya dan kepercayaannya” adalah 
hak setiap orang untuk beragama menurut keyakinannya sendiri, tanpa adanya paksaan 
dari siapapun juga. 
 
dan pasal 74 :  
Tidak satu ketentuan pun dalam undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, 
partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau 
menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam undang-undang 
ini. 
Atas dasar itu pemerintah dan seluruh anggota masyarakat termasuk Majelis Ulama Indonesia 
wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak 
asasi manusia sebagimana diatur dalam pasal 71 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia :  
 
Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan 
memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-
undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara 
Republik Indonesia. 
 
Pasal 89 Ayat (3) :  
Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan : 
 
pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan 
tersebut; 
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penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang 
berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia; 
 
pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai 
dan didengar kesaksiannya. 
 
pemanggilan saksi untuk dimintai dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu 
dimintai untuk menyerahkan bukti yang diperlukan; 
 
peninjauan di tempat kejadian dan tempat yang lainnya yang dianggap perlu; 
 
pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau 
menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua 
Pengadilan. 
 
pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya 
yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan  persetujuan Ketua Pengadilan ; dan 
 
pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu 
yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran 
hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang 
kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para 
pihak. 
 
 
Pasal 104 ayat (3) :  
 
Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 
maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
diadili oleh pengadilan yang berwenang. 
 
Penjelasan : 
 
 Yang dimaksud dengan “Pengadilan yang berwenang” meliputi empat lingkungan peradilan 
sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 
1999.   
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LEMBAGA BANTUAN HUKUM YOGYAKARTA 
 

A. PENDAHULUAN 
 
Kondisi penegakan demokrasi dan hak asasi manusia sepanjang tahun 2005 masih sangat jauh 
dari harapan. Pergantian tampuk kekuasaan yang merupakan hasil dari pilihan rakyat ternyata 
tidak mampu mewujudkan beratus juta harapan pemilihnya untuk membawa Indonesia menuju 
perubahan yang lebih baik. Pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial budaya rakyat semakin 
dipinggirkan, di tengah situasi yang serba sulit karena banyaknya wabah penyakit, dan bencana 
alam yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia pemerintah malah mengeluarkan 
kebijakan yang tidak populis yaitu menaikkan harga BBM yang berarti mengakibatkan 
kenaikan ongkos produksi dan melonjaknya semua harga kebutuhan pokok rakyat termasuk 
tingginya biaya pendidikan dan kesehatan.  
 
Penegakan hak sipil politik pun tidak menunjukkan kemajuan, hukuman mati masih 
diberlakukan dalam sistem hukum Indonesia, hak mengemukakan pendapat dan kebebasan 
berekspresi terus direpresi, kasus penganiayaan dan penahanan sewenang-wenang masih kerap 
terjadi begitupula dengan diskriminasi. Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak belum 
menjadi agenda penting tahun ini, beberapa kasus yang masih terjadi dari tahun ke tahun yaitu, 
minimnya perlindungan hukum terhadap TKW, perdagangan perempuan dan anak,  kekerasan 
dalam rumah tangga, perkosaan, diskriminasi, pelecehan seksual, dll. 
Ratifikasi terhadap kedua instrumen pokok hak asasi manusia yaitu Kovenan Internasional 
Hak-Hak Ekonomi Sosial Budaya dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Politik yang 
dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak membuktikan keseriusan pemerintah untuk 
memberikan perlindungan, pemenuhan dan penegakan terhadap hak asasi manusia. 
Implementasi dari kedua Kovenan belum dirasakan oleh rakyat Indonesia hal ini disebabkan 
pemerintah maupun legislatif  belum mengundangkan kedua kovenan tersebut. Sepertinya 
ratifikasi hanya dijadikan alat untuk menaikkan gengsi Indonesia di mata dunia, tujuannya tak 
lain untuk menarik minat investor asing, lagi-lagi kepentingan rakyat terabaikan. 
 
Propinsi DIY dan wilayah Jawa Tengah bagian selatan yang merupakan bagian dari Indonesia 
tentu mendapatkan dampak dari situasi nasional tersebut. Berikut kami paparkan kondisi 
perlindungan pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia di wilayah kerja kami melalui 
cerminan kasus-kasus yang masuk ke LBH Yogyakarta. 

B. KEADILAN SOSIAL (SOCIAL JUSTICE) 
Bagi Indonesia, tahun 2005 ini adalah merupakan tahun yang penuh tantangan, khususnya bagi 
kelompok masyarakat marginal. Pasca rejim SBY-JK berkuasa di negeri ini, bisa dikatakan 
persoalan-persoalan tentang perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak ekonomi, 
sosial dan budaya masih mendominasi. Mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan, belum 
terealisirnya pendidikan dasar secara cuma-cuma, sempitnya lapangan pekerjaan, kondisi kerja 
buruk dan PHK yang dihadapi oleh buruh, penggusuran-penggusuran, sengketa-sengketa 
agraria antara petani melawan pengusaha yang berkolaborasi dengan pemerintah yang berlarut-
larut, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat akibat pembangunan yang berorientasi hanya 
kepada profit semata.  
 
Di tengah kondisi perekonomian yang semakin sulit, pemerintah masih saja tidak ada itikad 
baik dalam upayanya menekan kemiskinan, bahkan cenderung mengabaikan persoalan-
perosoalan yang dihadapi oleh masyarakat marginal. Bahkan maraknya praktek korupsi yang 
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terjadi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, menyebabkan agenda-agenda 
peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi tidak terlaksana. Belum lagi kenaikan harga Bahan 
Bakar Minyak pada tanggal 1 Oktober 2005 lalu, bisa dipastikan diikuti oleh kenaikan harga-
harga kebutuhan pokok lainnya, namun di sisi lain mayoritas penduduk Indonesia   yang 
berprofesi sebagai buruh dan petani taraf hidupnya tidak mengalami kenaikan. 
 
Khususnya di DIY, persoalan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan atas hak-hak 
ekonomi, sosial dan budaya dalam rentang tahun 2005, banyak dirasakan oleh masayarakat 
marjinal. Secara garis besar, persoalan-persoalan tersebut adalah tentang sengketa perburuhan, 
penggusuran/penggarukan anak jalanan/gelandangan/pengemis, masalah kesehatan, masalah 
pendidikan dan lain-lain. Berikut ini adalah beberapa catatan LBH Yogyakarta mengenai 
pelenggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang terjadi di DIY sepanjang tahun 2005. 
  
 
PERMASALAHAN PERUMAHAN, PENDIDIKAN, KESEHATAN & LINGKUNGAN 
HIDUP 
 
Dalam tahun ini, LBH Yogyakarta menerima pengaduan untuk masalah standar hidup layak 
berupa: kasus perumahan sebanyak 2 kasus dengan korban sejumlah 126 orang, pendidikan 
sebanyak 3 kasus dengan korban sejumlah 15 orang. Untuk masalah kesehatan terdapat 3 kasus 
juga dengan 3 orang korban, sedangkan lingkungan hidup sebanyak 1 kasus dengan korban 20 
orang.  
 
Permasalahan yang diadukan ke LBH Yogyakarta terkait dengan perumahan yaitu dicabutnya 
fasilitas umum di perumahan Sidoarum, Godean, Sleman, oleh  PT. Niti Buana dimana fasilitas 
umum tersebut dijual kepada pihak lain  dan telah disertifikatkan. Kasus penggusuran menimpa 
seorang warga yang menempati rumah yang berada satu komplek dengan SD Cokrodirjan 
ketika bangunan SD tersebut dibongkar oleh Pemkot rumah korban juga ikut dibongkar dengan 
janji akan diganti namun ternyata Pemkot ingkar janji hingga saat ini rumah korban belum 
diganti. 
 
Kasus pendidikan lebih kepada persoalan yang dianggap sebagai penipuan oleh lembaga 
pendidikan. Modusnya dengan cara memberikan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi untuk 
melanjutkan pendidikan di Malaysia dengan hanya membayar sejumlah uang untuk akomodasi 
dan transportasi serta pengurusan ijin-ijin dari Imigrasi yang tidak sedikit. Selain itu juga, 
korban diiming-imingi langsung bekerja di Malaysia. Namun ternyata beberapa korban yang 
merupakan lulusan dari SMU/SMK yang berasal dari Kabupaten Bantul ini, ketika di Malaysia 
hanya mendapatkan pendidikan semacam kursus dan dipekerjakan layaknya Tenaga Kerja 
Indonesia sebagai pekerja kasar di perkebunan-perkebunan di Malaysia. Ironisnya, pihak 
Pemda Bantul juga ikut berperan dalam mengirimkan beberapa pelajar yang sebenarnya punya 
potensi, untuk menjadi pekerja kasar di Malaysia.   
 
Untuk permasalahan kesehatan, dari pengaduan yang masuk, semuanya adalah kasus 
malpraktek yang dilakukan oleh dokter praktek dan dokter RS. Sedangkan untuk masalah 
lingkungan hidup adalah kasus pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan limbah oleh 
pengelola Rumah Sakit Dr. Sardjito yang terjadi pada tahun 2004 namun masih ditangani oleh 
LBH Yogyakarta hingga awal tahun 2005. Akibatnya sejumlah warga yang berdomisili di 
sekitar tempat pembuangan limbah RS Dr. Sardjito, melakukan penolakan dan memberikan 
kuasa kepada LBH Yogyakarta untuk mengadukan pihak pengelola RS yang telah melakukan 
pencemaran lingkungan hidup kepada pihak-pihak terkait. Selain itu, juga melakukan ganti 
rugi atas pencemaran yang telah dilakukan oleh pihak pengelola RS Dr. Sardjito. 
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Adapun yang dilakukan oleh LBH Yogyakarta adalah selain konsultasi juga melakukan 
pendampingan kepada korban, melakukan audiens dengan DPRD/Pejabat Pemerintahan, 
maupun dengan melakukan fungsi-fungsi mediasi/fasilitator antara Korban dengan aparat-
aparat yang terkait dengan permasalahan tersebut diatas. 
 
PERMASALAHAN PERBURUHAN 
 
Dari beberapa kasus perburuhan yang masuk ke LBH Yogyakarta, tercatat bahwa persoalan 
PHK masih sangat mendominasi dan korbannya relatif banyak. Hal ini bisa kita lihat, misalnya 
dari seluruh kasus perburuhan yang ditangani oleh LBH Yogyakarta, tercatat terdapat 9 kasus 
PHK dari total 30 kasus dengan korban sekitar 205 orang dari 277 orang korban sengketa 
perburuhan. Setelah itu, tercatat adalah kasus pelanggaran atas hak-hak normatif buruh 
sebanyak 7 kasus dengan jumlah korban 19 orang yang dilakukan oleh pengusaha. Juga 
terdapat 6 kasus  penipuan yang dilakukan oleh PJTKI terhadap calon TKI yang akan bekerja 
di luar negeri dengan jumlah korban 38 orang.  
 
Melihat dari hal tersebut,  ternyata hingga hari ini buruh masih tertindas, baik oleh perlakuan 
yang diterapkan pengusaha maupun oleh kebijakan-kebijakan negara yang tidak berpihak 
kepada buruh. Masih banyak pengusaha yang mengabaikan kondisi kerja yang sehat dan 
menguntungkan bagi buruh dan berupaya untuk menghilangkan/mengurangi peran 
organisasi/serikat buruhnya. Ada juga pengusaha yang dengan sengaja membuat kondisi buruh 
terombang-ambing oleh ketidakjelasan status dalam hubungan kerjanya, atau bahkan 
memberlakukan upah yang tidak sesuai dengan UMP.   
 
Fakta ini menandakan bahwa ada hubungan yang tidak seimbang antara buruh dan pengusaha 
maupun dengan pemerintah. Hal ini terjadi karena buruh tidak punya posisi tawar dengan 
pengusaha, khususnya ketika buruh menuntut hak-hak normatifnya. Selain itu, minimnya 
kesadaran buruh sendiri akan hak-haknya, misalnya yang terkait dengan hak-hak di bidang 
ekonomi, sosial dan budaya. Lemahnya kesadaran buruh  untuk berorganisasi/berserikat 
menjadi persoalan tersendiri, sementara organisasi buruh yang ada pun belum mampu untuk 
mengorganisasikan dirinya secara lebih baik dan optimal, apalagi untuk melakukan pendidikan 
ke tingkat massa buruh di pabrik-pabrik.  
Pada aras kebijakan, pemerintah cenderung lepas tangan dengan permasalahan yang dihadapi 
oleh buruh. Hal ini dapat dibuktikan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Pemprop DIY 
ternyata tidak berjalan secara efektif dalam melakukan kontrol terhadap perusahaan-
perusahaan ketika bersengketa dengan buruh. Juga kurangnya pengawasan kepada pengusaha-
pengusaha yang mempekerjakan buruh dengan sistem kerja kontrak yang jelas-jelas sangat 
merugikan kepentingan buruh. Selain itu kebijakan Upah Minimum Propinsi yang tidak 
sebanding dengan beban hidup yang harus ditanggung oleh buruh. Ironisnya, hal ini masih 
ditambah dengan dikeluarkannya kebijakan untuk menaikkan harga BBM di bulan Oktober 
kemarin, menyebabkan posisi buruh semakin terjepit. 
 
Adapun dari sejumlah kasus yang masuk tersebut, beberapa kasus memang hanya ingin 
konsultasi, namun sejumlah kasus ditindak lanjuti dengan memberikan pendidikan kepada 
buruh dan organisasi/serikat buruh dan juga dengan melakukan upaya advokasi, baik saat 
proses Bipartit, Tripartit di Disnakertrans maupun dengan melakukan pembelaan di P4D/P4P. 
Selain itu, juga ada yang dilakukan dengan melakukan aksi demonstrasi di perusahaannya, di 
DPRD, di Kantor Kepala Daerah dan di tempat-tempat straegis lainnya dengan melibatkan 
beberapa elemen dan jaringan yang mendukung perjuangan buruh.  
 



 174

PERMASALAHAN KAUM MISKIN KOTA 
 
Sepanjang tahun 2005 ini, LBH Yogyakarta menerima pengaduan tentang permasalahan yang 
dihadapi oleh Kaum Miskin Kota sebanyak 10 kasus penggusuran dengan korban sebanyak 68 
orang dengan latar belakang sebagai Pedagang Kaki Lima/PKL, Pekerja Parkir, Anak Jalanan. 
Selain masalah penggusuran, tercatat juga permasalahan penggarukan/razia terhadap anak 
jalanan/gelendangan/pengemis ketika mencari nafkah di tempat-tempat yang merupakan 
fasilitas umum, seperti misalnya diperempatan-perempatan jalan atau di tempat penghentian 
bus kota. 
 
Untuk tahun ini, korban dalam permasalahan Kaum Miskin Kota adalah dari kalangan anak 
jalanan/gelandangan/pengemis akibat adanya penggarukan dan razia yang dilakukan oleh 
aparat Dinas Ketertiban yang bekerjasama dengan pihak kepolisian. Sedangkan masalah 
penggusuran yang paling banyak adalah yang dialami oleh Pedagang Kaki Lima  dengan total 
korban sebanyak 38 orang.  
 
Permasalahan Kaum Miskin Kota, khususnya yang diadukan ke LBH Yogyakarta ini lebih 
disebabkan oleh ekses dari kebijakan tata ruang kota, yang dengan konsep developmentalism, 
hanya mengejar pembangunan fisik semata agar kota terlihat modern, namun hal ini tidak 
diimbangi dengan kesadaran terhadap pemenuhan kompensasi yang sesuai dengan standar 
hidup yang layak bagi kemanusiaan. Tidak adanya pelibatan dalam proses pembuatan 
kebijakan publik, misalnya Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Kota, baik ditingkat propinsi 
maupun ditingkat kota/kabupaten, mengakibatkan ketika dipaksakan untuk diterapkan, banyak 
mendapat resistensi, khususnya dari kalangan Kaum Miskin Kota, seperti anak 
jalanan/gelandangan/pengemis. Begitu juga dengan Peraturan Daerah tentang PKL, yang 
ditentang oleh PKL atau dari masyarakat miskin yang tinggal di kota.  
 
Dari beberapa kasus yang diadukan ke LBH, memang tidak bisa dikatakan optimal upaya yang 
dapat dilakukan, tetap saja  permasalahan yang dialami oleh Kaum Miskin Kota tidak berubah, 
bahkan cenderung terjadi peningkatan terhadap turunnya  kualitas hidup yang dirasakan oleh 
Kaum Miskin Kota, misalnya seperti yang dialami oleh PKL yang direlokasi, keuntungan yang 
diperolehnya menjadi berkurang karena lahan yang menjadi tempat relokasi tidak strategis 
untuk berjualan. Hal ini lebih disebabkan oleh besarnya kewenangan pemerintah dalam 
memaksakan kebijakannya, sehingga dalam beberapa peristiwa menimbulkan bentrokan antara 
aparat dengan masyarakat korban penggusuran.  
 
Adapun yang dilakukan oleh LBH Yogyakarta adalah selain konsultasi juga melakukan 
pendampingan, baik pada saat kalangan Kaum Miskin Kota melakukan aksi demonstrasi, 
audiens dengan DPRD/Pejabat Pemerintahan, maupun dengan melakukan fungsi-fungsi 
mediasi/fasilitator antara Kaum Miskin Kota dengan Aparat Pemerintah. 
 
EVALUASI REFLEKSI DAN PREDIKSI : KASUS-KASUS PERTANAHAN 
 
Sepanjang tahun 2005 ini, untuk persoalan agraria bisa dikatakan LBH Yogyakarta tidak 
menerima pengaduan dari korban sengketa/konflik agraria. Namun bukan berarti bahwa 
masalah agraria di DIY dikatakan tidak ada. Persoalan agraria di Yogyakarta bersifat laten, 
khususnya dalam perjuangan reforma agraria sangat berpotensi menimbulkan konflik antara 
Sultan dengan petani penggarap, namun untuk saat ini masih belum muncul di permukaan. 
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Beberapa kasus yang terjadi, yaitu antara petani penggarap dan kaitannya dalam hal 
pengelolaan atas tanah-tanah keraton, baik yang dimiliki oleh Sultan Hamengku Buwono  
(Sultan Ground) maupun tanah-tanah yang dimiliki oleh Pakualaman (Pakulaman Ground), 
bisa diselesaikan secara musyawarah antara pihak keraton dengan warga yang memanfaatkan 
tanah-tanah keraton. Watak feodal kalangan keraton dan rasa ewuh pakewuh masyarakat petani 
penggarap di Yogyakarta terhadap keluarga keraton atau bangsawan menyebabkan lemahnya 
upaya mendorong perjuangan reforma agraria di Yogyakarta. Apabila Sultan meninginkan 
tanahnya ditanami oleh tanaman jenis tertentu maka permintaan tersebut harus dipenuhi. 
Sebagai contoh di Kecamatan Pakem Sultan menjalin kerjasama dengan perusahaan rokok HM 
Sampoerna dengan menyediakan lahan pertanian untuk ditanami tembakau virginia, petani 
penggarap tidak mampu melakukan perlawanan dan akhirnya semua lahan SG ditanami 
tembakau virginia. Hanya segelintir orang saja yang mau memperjuangkan hak dan 
kepentingannya atas lahan yang selama ini sudah digarap secara turun temurun dalam 
keluarganya, itupun tidak terorganisir dengan baik dalam satu kerangka perjuangan reforma 
agraria yang berlandaskan atas prinsip kesamaan kelas. 
 
Disamping itu, terkait dengan disahkannya Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005, tentunya 
berdampak bagi persoalan agraria di Yogyakarta, khususnya bagi petani penggarap yang 
memang secara hukum sangat lemah posisinya. Apalagi saat ini ada rencana program 
pemerintah DIY untuk melakukan pembebasan lahan guna pembangunan Jalan Jalur Alternatif 
(Jalan Tol) yang menghubungkan antara Yogyakarta dan Semarang/Bawen. Rencana 
pertambahan pembangunan kawasan pemukiman di Kecamatan Depok yang sebenarnya 
merupakan lahan pertanian produktif . Bahkan Bupati Sleman pernah menyatakan di depan 
publik akan “mengorbankan” Kecamatan Depok menjadi kawasan pemukiman dan 
menjanjikan tidak ada lahan pertanian yang akan dikorbankan lagi untuk dijadikan kawasan 
permukiman. Pernyataan yang sama sekali tidak ada jaminannya karena populasi penduduk 
yang kian bertambah maka selalu ada kemungkinan bertambahnya kawasan permukiman 
apalagi bila hal itu berpotensi mendatangkan investor  ke Sleman . Pemerintah akan dengan 
mudah menggunakan Perpres 36 untuk membebaskan lahan pertanian dengan dalih untuk 
kepentingan umum. 
 

Atas fenomena tersebut, upaya yang dilakukan oleh LBH Yogyakarta adalah dengan 
melakukan pendidikan di tingkat basis petani/pemuda petani, dengan jalan melakukan 
pendidikan politik hukum agraria serta juga mendorong kesadaran untuk terbentuknya 
organisasi tani yang kuat dan mampu memperjuangkan reforma agraria di Yogyakarta. Adapun 
eksperimentasi yang sudah dilakukan adalah dengan mendorong Organisasi Tani Manunggal 
(Ortama) yang merupakan konstituen dan sekaligus juga mitra kerja LBH Yogyakarta dalam 
melakukan advokasi dibidang agraria secara konsisten dan kontinyu. Selain itu juga, LBH 
Yogyakarta berperan cukup aktif dalam melakukan sosialisasi/diskusi-diskusi tentang 
persoalan agraria, khususnya dengan mengangkat tema persoalan dualisme hukum agraria yang 
berlaku di DIY. 
 
PENGHORMATAN DAN PERLINDUNGAN KEBEBASAN SIPIL (CIVIL LIBERTIES) 
 
Usaha penegakan hak sipil dan politik di Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian Selatan belum 
menampakkan hasil yang menggembirakan, berbagai kasus tentang pelanggaran hak sipil dan 
politik masih membayangi. Kasus kebebasan mengemukakan pendapat, dan berekspresi masih 
dibatasi padahal hal ini tidak perlu lagi dilakukan di masa kini dimana wacana penegakan 
demokrasi kerap didengungkan. Bahkan di akhir tahun menjadi catatan hitam bagaimana 
represi aparat terhadap warga negaranya yang mencoba menggunakan haknya untuk 
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mengeluarkan pendapat. Dilain sisi, hak politik untuk memilih dan dipilih masih juga 
disimpangi.  Dan yang terakhir sempat menjadi catatan kami adalah masih adanya kasus 
penganiayaan dan penahanan sewenang-wenang oleh aparat. Berikut ini fakta kasus Hak Sipil 
dan Politik yang telah masuk ke LBH Yogyakarta :  
 
Kebebasan berpendapat 
Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat saat tertentu masih sering disikapi secara represif 
oleh aparat keamanan, terlihat jelas bagaimana para mahasiswa dan masyarakat yang 
mengemukakan pendapatnya untuk mengkritisi kebijakan negara yang tidak pernah peka 
terhadap problem dan kondisi riil masyarakat, dihantam oleh kekerasan aparat kepolisian. Hal 
ini terlihat dalam kedua kasus berikut  yang menutup penghujung tahun 2005. 
 
Kasus Uplink Yogya 
Aksi Jaringan masyarakat miskin kota diikuti sekitar 30 orang, dilakukan oleh Up-Link cabang 
Yogyakarta sebagai bagian  dari aksi serempak di berbagai daerah guna menuntut pembatalan 
kenaikan harga BBM dsb, aksi tersebut digelar selama 7 hari. Pada hari ke-6 aksi yang 
dilakukan di Yogyakarta dibubarkan oleh aparat. Pasca pembubaran, saat para peserta berjalan 
beriringan masih membawa perlengkapan aksi,  tepatnya di jl. Panembahan Senopati dicegat 
aparat dengan menggunakan motor dari depan dan belakang 4 orang mengalami pemukulan 
yang berakibat memar, sedangkan yang lain mengalami cedera akibat terjangan sepeda motor 
aparat. Satu orang sempat  ditangkap. Terkait dengan kasus ini pihak kepolisian Poltabes 
Yogyakarta dengan enteng hanya menyatakan bahwa para peserta unjuk rasa terpaksa dibubarkan 
karena mengganggu arus lalu lintas. 
  
 
Kasus FMN 
Desember 2005, Presiden SBY datang ke Yogyakarta. Front Mahasiswa Nasional menyambut 
dengan aksi, ijin memang belum diberikan ke Poltabes Yogyakarta dikarenakan kedatangan 
SBY belum ada kepastian. Informasi tentang kedatangan SBY baru diterima malam hari 
sebelumnya  pukul 23.00 keesokan harinya sebelum aksi barulah surat ijin diberikan ke 
Poltabes. Aksi ini digelar dengan tuntutan yang senada dengan yang aksi-aksi yang lain, 
diantaranya batalkan kenaikan harga BBM, sita harta koruptor, nasionalisasi aset asing dsb. 
Meskipun aksi dijalankan dengan diikuti sekitar 15 orang ternyata sempat membuat salah 
tingkah aparat, sehingga harus  dibubarkan secara paksa, 4 orang mengalami pemukulan dan 
diseret ke Poltabes Yogyakarta. Pada aksi gelombang kedua mengalami nasib serupa diikuti 
juga penangkapan 4 orang lagi. Yang menjadi catatan penting disini adalah pembubaran aksi 
diikuti dengan penyisiran sampai ke toko-toko di kawasan malioboro, hasilnya penangkapan 
terhadap 4 orang yang diantaranya juga mengalami pemukulan dan salah satu yang tertangkap 
ternyata dari elemen lain yakni LMND yang tidak ikut aksi pada hari itu. 
 
Pihak Poltabes mengkriminalisasikan dengan UU No. 9 tahun 1998 dengan alasan 
pemberitahuan baru dilakukan jam 6 pagi sebelum aksi. Atas kejadian ini kemudian Polisi 
mempenalisasikan dengan pasal tipiring 510 KUHP, pasal kolonial yang tak pernah lagi 
digunakan. 
 
 

Dari kedua kasus tersebut terlihat jelas bagaimana kesewenang-wenangan aparat yang 

kemudian dibungkus dengan justifikasi UU No. 9 tahun 1998 yang secara nyata-nyata 

bukan memberikan kekebasan mengeluarkan pendapat di muka umum namun 
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memberangus, menelikung dan menjegalnya dengan syarat-syarat formil seperti 

pemberitahuan 3 hari dan sebagainya. Dan dengan legitimasi ini kemudian dijadikan alat 

pembenar untuk melakukan kekerasan pemukulan terhadap para putra bangsa. Selain 

persoalan UU No. 9 tahun 1998 yang perlu jadi catatan penting adalah pola tuntutan aksi 

yang sama-sama menuntut pemenuhan hak ekonomi sosial budaya rakyat yang sampai hari ini 

belum ada itikad pemerintah untuk memenuhinya.   

 
Hak untuk memilih dan dipilih 
 
Politisi lokal ternyata juga sudah mulai lihai mempermainkan hukum untuk membungkus 
segala kepentingannya, termasuk menjegal berbagai lawan politik, meski dengan secara 
langsung maupun tidak langsung telah melanggar hak orang lain untuk menduduki jabatan 
politis lokal. 
 

Ngadio Sirinus harus batal menjadi seorang wakil rakyat Kulon Progo, akibat dijegal 
dengan alasan formil pencabutan keanggotaannya terhadap suatu partai, padahal sangat 
jelas-jelas secara faktual dia berhak menduduki jabatan tersebut. 
 

Kedudukan politik sebagai seorang kepala bagian pembangunan disebuah desa di Kulon Progo 
ternyata untuk mendudukinya terjadi dikriminasi, hal ini dirasakan oleh Tatang Setyadi yang 
merasa didiskriminasi lurah desanya untuk turut menduduki jabatan tersebut.  
 
 
Penyiksaan. 

Habib Wibowo, warga Kasihan Bantul, Januari 2005 dipukuli oleh satpol PP di depan 
Masjid Ngabean Yogyakarta.  

Rohmadi dianiaya polsek Kebumen tanpa alasan jelas.  

Ponco Subagio dan Sugeng mendapat siksaan aparat setelah ditangkap sewenang-wenang 
karena jualan togel. 
Minarni Farida mantan penjual miras yang masih terus dikejar polisi mendapatkan 
penganiayaan ketika tertangkap oleh polisi.  
Welas Asih, seorang pengemis tua yang dihajar polisi pasar Beringharjo karena dituduh telah 
mencuri sebuah handphone. 
 
Penahanan Sewenang-wenang 
Rudi Gunawan, ditangkap dan dianiaya anggota Polres Kulon Progo dengan tuduhan 
menyimpan peluru, yang ditemukan saat penggeledahan rumah secara tiba-tiba tanpa adanya 
surat perintah penggeledahan maupun penangkapan. 
 
 
Diskriminasi dan Stigmatisasi terhadap warga negara. 
Perampasan hak warga negara, dengan tuduhan stigma terlibat G30S/PKI ternyata sampai 
dengan saat ini masih terus terjadi, atau setidak-tidaknya isu ini tetap membuat aparat 
pemerintah “hati-hati” apabila anak buahnya ada yang diindikasikan terlibat G30S/PKI. Ini 
terlihat jelas dalam peristiwa yang menimpa diri Samijo 63 Th,seorang Guru, warga Gunung 
Kidul Yogyakarta, dimana sudah sejak 1966 saat sedang mengajar mendapatkan surat 
pemberhentian sementara dari Dinas P&K DIY dengan dalih terlibat G 30 S/PKI, meskipun 
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kemudian kepolisian setempat sekitar tahun 1980an pernah mengeluarkan Surat Keterangan 
Tidak Terlibat G 30 S/PKI, namun kemudian organ-organ pemerintah tetap ketakutan untuk 
memberikan kembali hak Samiyo termasuk hak pensiunnya, sehingga sampai hari ini  Guru 
tersebut harus bekerja serabutan untuk memenuhi segala kebutuhannya. 
 
Fakta-fakta kasus pelanggaran hak sipil dan politik yang telah terjadi diwilayah kerja LBH 
Yogyakarta dapat kita rangkum sebagai berikut : 
Aparat keamanan dalam hal ini adalah pihak kepolisian, dan Satpol PP, terlihat masih 
melakukan tindakan kekerasan terhadap warga negara dengan dalih menjaga keamanan dan 
ketertiban. 
Birokrasi yang masih berpandangan sama seperti masa Orde Baru yang masih ketakutan 
dengan stigma-stigma negatif terhadap warga negara. 
Politisi lokal yang masih mendiskriminasi dan menghambat hak untuk dipilih atau menduduki 
jabatan politis tertentu.  
 
Dari sisi produk hukum yang masih berlaku, ternyata masih membuka peluang akan terjadinya 
berbagai pelanggaran hak-hak sipil dan politik sebagaimana dalam berbagai kasus tersebut di 
atas yakni : 
UU No. 9 Tahun 1998 yang siap digunakan untuk merepresi masyarakat yang akan 
mengemukakan pendapatnya di muka umum dengan berbagai syarat yang hanya bersifat 
formil. 
KUHP dengan delik peninggalan kolonialnya yang juga masih memberi ruang untuk 
mempenalisasi segala implementasi hak sipil dan politik yakni pasal-pasal karet KUHP seperti 
Pasal 510 untuk membackup UU No. 9 Tahun 1998, pasal pencemaran nama baik untuk 
membungkam kebebasan pers, pasal ideologi untuk tetap melanggengkan stigmatisasi tertentu 
terhadap warga negara.  
 
Berkaca dengan perjalanan penegakan Hak Sipil dan Politik yang selama 2005 ini  telah 
berjalan, dapat diprediksikan tahun 2006 ini juga belum terjadi peruabahan yang cukup 
signifikan, mengingat produk hukum yang ada masih membuka peluang represif, selain itu 
ternyata sampai saat ini juga belum terlihat itikad pemerintah untuk merubahnya. Apabila kita 
melihat watak dan sikap aparat yang terkadang masih gandrung dengan kekerasan maka akan 
sangat cocok untuk timbulnya berbagai tindakan represif kembali. 
     

D. PEREMPUAN DAN ANAK 
Perlindungan terhadap hak-hak perempuan di Indonesia masih sangat lemah isu kesetaraan 
gender memang telah mengemuka namun di tingkat implementasi kasus pelanggaran hak-hak 
perempuan masih saja terjadi. Pelanggaran terhadap hak-hak perempuan di wilayah kerja LBH 
Yogyakarta mencapai 20 kasus. Kekerasan terhadap perempuan masih mendominasi kasus 
sepanjang tahun 2005. Adapun deskripsi  pelanggaran hak perempuan adalah sebagai berikut : 

 

Pelecehan seksual 

Kasus pelecehan seksual yang masuk ke LBH Yogyakarta berjumlah 2 kasus dengan jumlah 
korban 2 orang. Salah satu kasus pelecehan seksual dilakukan oleh oknum polisi yang 
merupakan teman dekat korban.  Polisi yang seharusnya menjadi penjaga nilai – nilai sipil 
dalam hal ini turut serta dalam usaha penegakan hak asasi manusia malah melakukan perbuatan 
tercela. Di tengah upaya perbaikan citra polisi tentu kasus ini dapat kembali mencoreng nama 
baik polisi di depan publik.  
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Perkosaan  

Jumlah kasus perkosaan 1 dengan jumlah korban 1 orang. Pelaku perkosaan adalah tetangga 
korban yang adalah seorang pemuka agama. Korban bukan satu-satunya perempuan yang 
mengalami pemerkosaan  karena sebelumnya pelaku juga telah melakukan pemerkosaan di 
tempat lain dengan modus melakukan siraman rohani kepada korban.  

 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga menempati jumlah terbesar kasus pelanggaran hak-hak 
perempuan yaitu sebanyak 13 kasus dengan jumlah korban 13 orang. Pelaku KDRT adalah 
suami korban. Kekerasan psikis dialami oleh sebagian besar korban karena suami mereka 
berselingkuh bahkan menikah lagi tanpa persetujuan istri sahnya akibatnya korban 
diterlantarkan dan tidak mendapat nafkah dari suami. Korban mengaku sulit untuk 
mengungkap kekerasan yang dialaminya. Penyebabnya antara lain kurangnya pengetahuan 
tentang hukum, umumnya korban tidak tahu bahwa kasus yang dialaminya dapat dapat 
diselesaikan secara hukum mengingat pelakunya adalah suami yang notabene adalah orang 
terdekat mereka sendiri. Budaya partriarki yang mengakar dalam masyarakat dan falsafah jawa 
untuk seorang istri yang harus tunduk pada suami “swarga nunut neraka katut”  benar-benar 
mereka jalani sehingga ketika suami melakukan kekerasan psikis berupa kata-kata kotor, tidak 
memberi nafkah, berselingkuh bahkan menikah lagi sampai kekerasan fisik seperti tamparan, 
pukulan bahkan tendangan, diterima oleh sang istri, tidak terbersit pikiran sama sekali untuk 
melaporkan perbuatan tersebut pada polisi dan menyelesaikannya secara hukum karena itu 
berarti membongkar aib keluarga. Ketika mereka sudah mengetahui langkah –langkah apa 
yang harus dilakukan  kendala masih ada yaitu ketergantungan ekonomi kapada suami 
membuat mereka harus berpikir dua kali untuk melaporkan suami pada polisi atau mengambil 
keputusan cerai, kesulitan mendapatkan saksi karena keengganan keluarga, tetangga, maupun 
tokoh masyarakat untuk bersaksi karena malu membongkar aib keluarga dan takut dituduh 
mencampuri urusan pribadi orang lain serta kebanyakan dari mereka terlambat meminta visum 
dari rumah sakit setelah mendapat kekerasan fisik dari suami. 
 

Pelanggaran hak atas reproduksi 

Kasus pelanggaran hak atas reproduksi ada 1 dengan jumlah korban 1 orang. Kasus tersebut 
dialami oleh seorang mahasiswi yang dipaksa menggugurkan kandungan hasil dari hubungan 
luar nikah oleh orang tuanya. Hubungan antara korban dengan pacarnya memang sejak awal 
tidak direstui oleh orang tua korban sehingga ketika kasus ini terjadi orangtua lebih memilih 
memaksa anaknya untuk mengugurkan kandungan daripada menikahkan korban dengan 
pacarnya. Korban merasa haknya untuk memilih tetap mempertahankan kehamilannya 
disimpangi oleh orang tuanya sendiri. 

 

Pengingkaran janji kawin 

Kasus yang masuk ke LBH Yogyakarta sebanyak 2 kasus. Korban pertama adalah seorang 
janda yang ditinggal pergi oleh kekasihnya dalam kondisi hamil padahal sebelumnya ia telah 
berjanji untuk menikahi korban. Kasus kedua dialami oleh seorang gadis yang telah tinggal 
bersama dengan kekasihnya ketika gadis tersebut mendesak untuk menikah pacar korban pergi  
begitu saja. 
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Berdasarkan deskripsi kasus diatas nampak jelas sebagian besar kasus pelanggaran hak-hak 
perempuan dilakukan oleh individu yang notabene adalah orang-orang terdekat korban yaitu 
suami, pacar, tetangga, bahkan pemuka agama. Hal ini menandakan lemahnya perlindungan 
terhadap perempuan dimulai pada tingkat kealuarga dan semakin didukung oleh budaya 
patriarki yang menempatkan perempuan sebagai objek, masyarakat lapis kedua pada struktur 
sosial masyarakat. Minimnya perlindungan hukum untuk perempuan membuat hak-hak 
perempuan semakin termarginalkan. KUHP , UU Penghapusan Diskriminasi Perempuan, UU 
KDRT belum cukup melindungi perempuan dari ancaman pelanggaran hak-haknya. Hari ini 
perempuan di Indonesia masih diposisikan harus berjalan sendiri dalam menghadapi 
permasalahannya tanpa dukungan dari siapapun bahkan dari keluarga. Usaha mewujudkan 
keseteraan gender untuk memajukan penghargaan bagi perempuan hanya menyentuh kalangan 
atas yang memiliki kemampuan untuk mengakses informasi dan pengetahuan. Harapannya 
deskripsi kasus ini dapat menjadi titik tolak perubahan strategi penyetaraan gender dalam 
rangka menegakkan dan memenuhi hak-hak perempuan. 
 

PREDIKSI PERKEMBANGAN PENEGAKKAN HAM TAHUN 2006  
Penegakan Hak Asasi Manusia di tahun 2006 tampaknya belum akan menampakkan hasil yang 
menggembirakan meskipun ratifikasi dua Kovenan Internasional sudah dilakukan. Hal ini 
dapat dilihat dari lambatnya proses pengkodifikasian kedua Kovenan ini ke dalam instrumen 
hukum Indonesia. Padahal dari hari ke hari kasus pelanggaran hak asasi manusia semakin 
meningkat khususnya pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya warga 
negara. Kelambatan ini sendiri merupakan suatu bentuk pengingkaran hak asasi manusia 
karena rakyat sampai hari ini belum memiliki landasan hukum yang kuat untuk menuntut agar 
hak asasinya dipenuhi oleh negara.  

Ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan standar hidup layak dan mengusahakan 
kehidupan yang layak bagi warga negara akan mewarnai kasus pelanggaran HAM tahun 2006.  
Seringnya pemerintah mengutamakan kepentingan pemodal daripada membela kepentingannya 
rakyatnya sendiri membuat rakyat semakin terpuruk. Output yang dihasilkan sudah dapat 
ditebak yaitu kebijakan yang represif dan tidak populis. Mulai dari kenaikan BBM, kebijakan 
impor beras, dll. Kebijakan tersebut masih akan menimbulkan dampak di tahun 2006 
penyimpangan terhadap hak-hak normatif buruh, PHK besar-besaran, biaya pendidikan dan  
kesehatan tinggi membut mesyarakat tidak mampu mengakses, hak-hak petani akan semakin 
termarginalkan karena biaya produksi yang tinggi sedangkan harga beras jatuh akibat impor 
beras, hak-hak petani akan lahan semakin banyak disimpangi akibat pesatnya pembangunan 
kawasan permukiman, sarana umum, dan pusat perbelanjaan. 

Di Yogyakarta ada rencana untuk membangun 7 mal besar, pertambahan kawasan pemukiman 
di Kabupaten Sleman yang merupakan lahan produktif dan daerah resapan air akan 
menimbulkan potensi bencana banjir dan longsor kian meningkat di samping lahan-lahan 
pertanian akan semakin tergusur. Di Kulon Progo dan Bantul lahan pertanian dikorbankan 
dengan pembangunan SUTET dengan ganti rugi yang nilainya di bawah standar akan terus 
mendapat resistensi dari masyarakat. UKM semakin tidak mendapat tempat di Yogya dengan 
adanya rencana pembangunan 7 mal di Yogya karena masyarakat cenderung memilih 
berbelanja di mal daripada di pasar-pasar tradisional atau di sentra UKM karena semua barang 
yang diinginkan sudah tersedia di mal padahal yang bias mengakses counter-counter di mal 
hanyalah pengusaha menengah ke atas mengingat biaya sewa yang sangat tinggi.  Kasus 
pelanggaran terhadap hak KMK untuk mendapatkan pekerjaan yang layak masih akan 
disimpangi karena Perda yang mengatur tentang  sector informal semakin menyudutkan  posisi 
mereka, DPRD Kota saat ini sedang membahas Perda Retribusi PKL.    
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Pelanggaran terhadap kebebasan mengemukakan pendapat akibat represi aparat masih akan 
terjadi karena aksi menuntut pemenuhan hak-hak normatif yang dilakukan oleh elemen 
masyarakat akan semakin banyak.  Pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan anak yaitu  
Kekerasan dalam Rumah Tangga masih akan terjadi karena ketidakmampuan masyarakat 
memenuhi kebutuhan hidup sedangkan pendapatan yang diperoleh tidak mampu mencukupi 
akan membuat banyak orang frustasi dan lebih mudah melakukan tindakan kekerasan dan 
sasaran terdekat adalah istri maupun anak-anak. Perlindungan hukum terhadap perempuan dan 
anak di tingkat daerah tidak akan mengalami banyak kemajuan karena pemerintah lebih 
cenderung manghasilkan kebijakan yang menguntungkan posisinya dan dapat mendatangkan 
banyak investor ke Daerah. Demikian prediksi singkat terhadap penegakan HAM di Daerah 
Istimewa Yogyakarta 
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LEMBAGA BANTUAN HUKUM  MAKASAR 
 
 

Program Kerja LBH Makassar 
 
Tabel 41. Program Kerja  

No. Jenis Program Frekuensi 
Waktu & 
Tempat 

Pelaksanaan 
Kepesertaan Tujuan Out Put. 

1.  Dialog Politik & 
Hukum Kritis : 
 
- Kabupaten 

Bulukumba 
 
 
 
 
- Pulau Lae-lae 

Makassar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kabupaten 

Bone 
 
 
 
 
 
 
- Kabupaten 

Pinrang 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
- Kajang, 

Kabupaten 
Bulukumba, 
17 Januari 
2005. 

 
- Pulau Lae-lae 

Makassar, 
 
 
 
 
 
 
 
  
- Desa Mario-

mario, Kec. 
Lamuru Kab. 
Bone, Maret 
2005. 

 
 
- Dusun 

Libukang, 
Desa Kassa, 
Kec. 
pitumpanua, 
Kab. Pinrang, 
Februari 2005 

 
 
 

 
 
 
30 peserta 
dari 
masyarakat 
adat kajang. 
 
 
30 peserta 
dari unsur 
buruh, 
nelayan, 
pedagang 
kaki lima, 
miskin kota. 
 
 
 
30 peserta 
dari unsur 
petani 
masyarakat 
mario-mario. 
 
 
30 peserta 
yang terdiri 
dari 
masyarakat 
petani dan 
nelayan di 
Kab. 
Pinrang. 
 
 

 
 
 
Menguatnya 
kapasitas 
masyarakat dan 
organisasi dalam 
memperjuangkan 
hak sebagai 
warga negara. 

 
 
 
1. Masyarakat dan 

organisasi 
memilki 
pengetahuan 
dan wawasan 
tentang hukum, 
politik, 
ekonomi, sosial 
dan budaya. 

2. Adanya 
kemampuan 
masyarakat dan 
organisasi untuk 
mengakses 
kewajiban 
negara dalam 
bidang hukum, 
politik dan 
ekosob. 
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- Kabupaten 

Tana Toraja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kabupaten 

Polmas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kabupaten 

Wajo 

- Kabupaten 
Tana toraja, 
juli 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kab. Polmas, 

Juni 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dusun Awota 

Kec. Keera 
Kab. Wajo, 
September 
2005. 

30 peserta , 
yang di 
hadiri oleh 
tokoh adat, 
tokoh 
agama, 
kepala 
kampung, 
petani dan 
Anggota 
BPL (Badan 
Perwakilan 
Lembang) 
yang 
membawahi 
beberapa 
desa. 
 
 
 
30 Peserta, 
dari unsur 
masyarakat 
petani, 
organisasi 
rakyat dan 
LSM 
setempat. 
 
 
45 orang dari 
unsur 
masyarakat 
petani. 

2.  Training Gender 
& Hak-hak Anak. 

1 Hotel Bumi Asih 
Makassar, 14 s/d 
16 Januari 2005. 

 Menguatnya 
kapasitas 
pengetahuan dan 
wawasan PBH 
dalam 
menjalankan 
praktek advokasi 
masalah 
diskriminasi 
gender dan hak 
anak. 

Pekerja bantuan 
hukum dan mitra 
jaringan memiliki 
kemampuan dalam 
melakukan 
pembelaan 
diskriminasi gender 
dan hak-hak anak,. 
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3.  Lokakarya 
Memperkuat 
Demokrasi dan 
Ekonomi Rakyat. 

1 16 – 17 Februari 
2005 

25 Peserta 
dari unsur 
masyarakat 
basis LBH 
Makassar 
(petani, 
nelayan), 
organisasi 
buruh, 
mahasiswa, 
org. rakyat 
dan NGO 
jaringan 
LBH Mks.  

1. Memetakan 
persoalan 
ekonomi-
politik di 
tingkat lokal 
(komunitas) 

2. Memahami 
relasi kuasa 
yang ada di 
tingkat lokal 
(komunitas) 

3. Mermahami 
proses 
eksploitasi 
ekonomi-
politik yang 
terjadi di 
tingkat 
komunitas 
dalam konteks 
globalisasi 
dan neo-
liberalisme 

4. Memahami 
suatu bentuk 
cara produksi 
dan distribusi 
mandiri yang 
berbasiskan 
koperasi 
sesuai dengan 
kondisi lokal 
untuk 
melawan arus 
neo-
liberalisasi 

5. Menyusun 
program 
bersama 

 

1. Adanya peserta 
yang memahami 
persoalan 
ekonomi-politik 
di tingkat lokal 
(komunitas) 
khususnya 
dalam konteks 
globalisasi dan 
neo-liberalisme. 

2. Adanya peserta 
memahami 
suatu bentuk 
cara produksi 
dan distribusi 
mandiri yang 
berbasis 
koperasi yang 
sesuai dengan 
kondisi lokal 
(komunitas). 

3. Adanya peserta 
yang akan 
menjalin 
koordinasi dan 
kerjasama 
dengan LBH 
Makassar. 

 

4.  Training HAM 

 

Diklat Celebes 
Makassar,  
14 – 16 April 
2005. 

29 Peserta 
dari unsur 
masyarakat 
basis LBH 
Makassar 
(petani, 

Meningkatnya 
pengetahuan dan 
keterampilan 
teknis PBH dan 
mitra jaringan 
dalam melakukan 

Adanya 
kemampuan teknis 
dasar yang 
menyangkut sistem 
advokasi 
pelanggaran HAM, 
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nelayan, PK-
5, miskin 
kota), 
organisasi 
buruh, 
mahasiswa, 
org. rakyat 
dan NGO 
jaringan 
LBH Mks. 

advokasi 
terhadap 
pelanggaran-
pelanggaran 
HAM. 
 
 
 
 
 
 

baik di dalam 
maupun di luar 
peradilan. 

5.  Training Paralegal 

 

Hotel Pinang 
Mas Makassar, 
28 – 30 April 
2005. 

23 peserta 
dari 18 
daerah 
kabupaten 
kota Sulsel 
dan 5 orang 
dari 
Makassar 
yang 
merupakan, 
organisasi 
rakyat dan 
mitra kerja 
LBH 
Makassar 
seperti 
petani, 
nelayan, 
miskin kota, 
PKL, dan 
NGO.   

Meningkatnya 
pengetahuan 
hukum dan 
keterampilan 
dalam melakukan 
pendampingan 
hukum yang 
diarahkan 
pengaduan ke 
Instansi yang 
berwenang. 

Adanya beberapa 
peserta yang 
memiliki 
keterampilan dalam 
melakukan 
pendampingan 
hukum di masing-
masing 
komunitasnya. 

6.  Base Line Kasus 
Pelanggaran 
HAM/ Kekerasan 
Aparat. 

1 Januari – 
Desember 2005 

- Adanya data 
yang siap 
dikampanyekan 
tentang kasus 
pelanggaran 
HAM dan tindak 
kekerasan aparat. 

Adanya identifikasi 
pola pelanggaran 
HAM tindak 
kekerasan aparats 

7.  Monitoring 
Lembaga 
Peradilan & 
Judicial 
Corruption 

1 

Januari – 
Desember 2005 

- Meningkatnya 
kesadaran 
masyarakat untuk 
memberantas 
praktek judicial 
corruption 

Teridentifikasinya 
pelaku dan pola 
judicial corruption 
di tingkat 
kepolisian, 
kejaksaan dan 
pengadilan. 
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8.  Pendampingan 
Kasus (Litigasi & 
Non Litigasi) 

100 Januari – 
Desember 2005 

- Masyarakat 
mempunyai 
akses untuk 
didampingi, baik 
di luar maupun 
dalam pengadilan 
atas kasus huum 
yang dialaminya. 

Adanya kepastian 
hukum terhadap 
kasus komunitas. 

9.  Eksaminasi 
Kasus:  
 
- Eksaminasi 

Kasus tragedi 
Kampus 
Umi, 1 Mei 
2004 Dengan 
Terdakwa 
Nurhasyim, 
Cs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Kasus 

penjualan 
bekas gudang 
farmasi 
dengan 
terdakwa 
Amiruddin 
Maula 
(mantan 
Walikota 
Makassar). 

 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
Maret – Juni 
2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juli – September 
2005 
 

 
 
 
Majelis 
dibentuk 
yang terdiri 
atas Marwan 
Mas, SH,MH 
(akademisi), 
DR.Hambali 
Thalib 
SH,MH 
(akademisi), 
Nasiruddin 
Pasigai, SH 
(praktisi) dan 
Irwan Muin, 
SH,MH 
(advokat & 
aktivis 
NGO).  

 
 
 
Meningkatnya 
kesadaran 
masyarakat untuk 
tidak menjadi 
korban/ bagian 
dari mafia 
peradilan. 

 
 
 
Adanya analisa 
hukum terhadap 
putusan pengadilan 
yang kontroversial 
sehingga 
masyarakat bisa 
melakukan 
pengawasan 
langsung terhadap 
lembaga peradilan. 

10.  Sosialisasi Hak-
hak Tersangka di 
4 wilayah, 
masing-masing : 
 

 
 
 
 
 

September – 
November 2005 

 
 
 
 
 

a. memperluas 
layanan 
bantuan 
hukum 
kewilayah 

a. perluasan 
wilayah 
bantuan hukum 

b. adanya buku 
saku “hak-hak 
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- Kabupaten 
Bulukumba 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kabupaten 

Sinjai 
 
 
 
 
 
 
- Kabupaten 

Mamuju 
 
 
 
 

 
- Kabupaten 

Luwu Timur 
(Soroako). 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
4 

Peserta 
terdiri atas 
masyarak 
kota 
bulukumba, 
masyarakat 
adat kajang, 
Organsisasi 
rakyat di 
Kab. 
Bulukumba. 
 
 
 
 
Peserta 
terdiri dari 
unsur 
nelayan di 
Pulau 
Sembilan 
Kab. Sinjai. 
 
Peserta 
terdiri atas 
masyarakat 
petani. 
 
 
 
Peserta 
terdiri dari 
unsur petani 
dan buruh 
perusahaan 
PT. Inco 

masyarakat 
marjinal yang 
belum 
terdampingi 

b. memperkuat 
kapasitas 
hukum 
kelompok 
dampingan 
yang masih 
berhubungan 
dengan LBH 
dan berpotensi 
konflik 

 

tersangka” 
c. adanya 

penguatan/kapa
sitas hukum  di 
4 wilayah 
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TABEL 42. 
TABULASI PELANGGARAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA TAHUN 2005 

KATEGORI KASUS DAN JUMLAH KORBAN 
 
 

Kategori 
 

Standar Hidup Layak 
 
 

Perumahan 

 
Kesehatan 

 

Pendidikan 

Hak Petani, Nelayan 
Pencari Kerang 
dan Masy. Adat Atas 
Lahan 

Hak Atas Pekerjaan 
& Hak Buruh Dalam 
Melakukan 
Pekerjaan 

 
Kantor 

Kasus Korban Kasus Korban Kasus Korban Kasus Korban Kasus Korban 
LBH 
Makassar 

- - 2 2 Jiwa 1 1 Jiwa 8 1551 KK 6 1918 KK 
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TABEL 43 
TABULASI PELANGGARAN HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA TAHUN 2005 

KATEGORI PELAKU 
 

STANDAR HIDUP LAYAK 
 

PELAKU 
 PERUMAHAN KESEHATAN PENDIDIKAN

HAK PETANI,  
MASYARAKAT ADAT 

DAN NELAYAN 
PENCARI KERANG ATAS 

LAHAN 

HAK ATAS 
PEKERJAAN DAN 

HAK BURUH DALAM 
MELAKUKAN 
PEKERJAAN 

 
JUMLAH 
KASUS 

POLISI/BRIMOB       
TNI AD    1  1 
TNI AU       
TNI AL       
APARAT 
BIROKRASI 

    4 4 

PARLEMEN       
PENGADILAN       
KEJAKSAAN       
PERUSAHAAN    6 1 7 
RUMAH 
SAKIT/MAJELIS 
KEDOKTERAN 

 2    2 

KOMUNITAS 
ADAT 

      

PREMAN       
INDIVIDU    1  1 
BIROKRASI  
PERGURUAN 
TINGGI SWASTA 

  1   1 
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TABEL 44 
TABULASI PELANGGARAN HAK-HAK SIPOL TAHUN 2005 

BERDASARKAN JUMLAH KASUS  
 
 

 JENIS PELANGGARAN 
 
 

 KANTOR 

 

Pembunuhan 

 
Penyiksaan/ 

Penganiayaan  

 
Penahanan 
Sewenang-

wenang 

Diskriminasi 
Hukum 

 
Hukuman 

Mati 

 
Pengungsi 

LBH 
Makassar 

1 9 2 4 - - 

Total 
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Tabel 45 
TABULASI PELANGGARAN HAK-HAK SIPOL  

BERDASARKAN JUMLAH KORBAN TAHUN 2005 
 

JENIS PELANGGARAN 
 
 

 KANTOR 

 

Pembunuhan 

 
Penyiksaan/ 

Penganiayaan  

 
Penahanan 
Sewenang-

wenang 

Diskriminasi 
Hukum 

 
Hukuman 

Mati 

 
Pengungsi 

LBH 
Makassar 

1 Jiwa 44 Jiwa 7 Jiwa 4 Jiwa - - 

Total 
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Tabel 46 
TABULASI PELANGGARAN HAK-HAK SIPOL TAHUN 2005 

BERDASARKAN KATEGORI PELAKU  
 
 

JENIS PELANGGARAN 
 
 

 PELAKU 

 

Pembunuhan 

 
Penyiksaan/ 

Penganiayaan  

 
Penahanan 
Sewenang-

wenang 

Diskriminasi 
Hukum 

 
Hukuman 

Mati 

 
Pengungsi 

POLISI/BRIMOB 1 7 1 4 - - 
TNI AD  1     
TNI AU       
TNI AL       
APARAT 
BIROKRASI 

 1     

PARLEMEN       
PENGADILAN 

 
     

KEJAKSAAN 
 

 1    

PERUSAHAAN 
 

1     

KOMUNITAS 
ADAT  

     

PREMAN 
 

     

LAIN-LAIN 
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TABEL 47 
TABULASI PELANGGARAN HAK-HAK PEREMPUAN 2005 

KATEGORI JUMLAH KASUS 
 

JENIS PELANGGARAN 

PELECEHAN PERKOSAAN PENCABULAN KDRT PERDAGANGAN 
PEREMPUAN 

PENGANIAYAAN/KEKERASA
N PENGUNGSI JANJI  

KAWIN 
- 1 - 4 - 1 - 1 

 
 
 
 

TABEL 48 
TABULASI PELANGGARAN HAK-HAK ANAK 2005 

KATEGORI JUMLAH KASUS 
 

JENIS PELANGGARAN 
KEKERASAN 

ANAK 
PERKOSAAN PENCABULAN KDRT PERDAGANGAN 

ANAK 
PENGANIAYAAN PUTUS SEKOLAH 

- 1 - - - 1 - 
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Tabel 49 
TABULASI PELANGGARAN HAK-HAK PEREMPUAN TAHUN 2005 

KATEGORI PELAKU 
 
JENIS PELANGGARAN  

PELAKU 
 

PELECEHA
N PERKOSAAN PENCABULAN KDR

T 
PERDAGANGAN 

PEREMPUAN 
PENGANIAYAA/ 

KEKERASAN PENGUNGSI 
JANJI  
KAWI

N 
POLISI/BRIMOB      1   
TNI AD         
TNI AU         
TNI AL         
APARAT BIROKRASI         
PARLEMEN         
PENGADILAN         
KEJAKSAAN         
PERUSAHAAN         
INDIVIDU (ABUSER)  1  4    1 
RUMAH 
SAKIT/MAJELIS 
KEDOKTERAN 

        

KOMUNITAS ADAT         
PREMAN         
LAIN-LAIN         
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Tabel 50 

TABULASI PELANGGARAN HAK-HAK ANAK TAHUN 2005 
KATEGORI PELAKU 

 
JENIS PELANGGARAN  

PELAKU 
 

KEKERASAN 
ANAK PERKOSAAN PENCABULAN KDRT PERDAGANGAN 

ANAK PENGANIAYAAN PUTUS 
SEKOLAH 

POLISI/BRIMO
B 

       

TNI AD        
TNI AU        
TNI AL        
APARAT 
BIROKRASI 

     1  

PARLEMEN        
PENGADILAN        
KEJAKSAAN        
INDIVIDU 
(ABUSER) 

       

PERUSAHAAN        
RUMAH 
SAKIT/MAJELI
S 
KEDOKTERAN 

       

KOMUNITAS 
ADAT 

       

PREMAN        
LAIN-LAIN        
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Tabel 51 
DAFTAR KASUS PELANGGARAN HAK-HAK EKOSOB 

YANG DITANGANI  L B H   M A K A S S A R 
==========  Periode Tahun 2005 ========== 

 

No. Korban Jenis Kasus Jumlah 
Korban Posisi Kasus 

1.  Masyarakat Adat 
Kajang. 

Perdata Struktural – 
Tanah adat. 500 KK Pencaplokan lahan masyarakat adat kajang oleh 

PT. London Sumatra. 
2.  Masyarakat Petani 

Awo  Kec. Keera 
Kab. Wajo. 

Perdata – Tanah. 
70 KK Perampasan tanah Perkebunan Masyarakat Awo 

oleh PT. Kijang Jantan. 
3.  Masyarakat petani 

Dusun Mari-Mario 
Desa 
Massenrengpulu 
Kec. Lamuru Kab. 
Bone 

Penyerobotan tanah 
120 KK Kasus Penyerobotan tanah di Dusun Mari-Mario 

Desa Massenrengpulu Kec. Lamuru Kab. Bone 
oleh PT. Voctoria Golden Star 

4.  PK-5 semakassar. Perdata Struktural – 

Penggusuran PK-5. 
870 KK Sejumlah PK-5 di Makassar Mall terancam 

digusur tanpa adanya perencanaan relokasi yang 
jelas. 

5.  Masyarakat 
Ballewe Kab. 
Barru, Korban 
Perampasan Tanah 
oleh TNI /ABRI 

Perdata 
Struktural –  
Sengketa tanah. 

120 KK Perampasan Tanah milik warga masyarakat 
Ballewe Kab. Barru oleh TNI /ABRI. 



 197

6.  Masyarakat Dusun 
Libukang Desa 
Kassa Kec. 
Patampanua Kab. 
Pinrang. 

Perdata 
Struktural –  
Sengketa tanah. 

300 KK Kasus Pencaplokan tanah rakyat di Dusun 
Libukang Desa Kassa Kec. Patampanua Kab. 
Pinrang oleh PT. Poleko Jaya Agung. (Arnold  
Baramuli)  sebagai Pemilik Perusahaan 

7.  Persatuan tukang 
Bemor Kab. Sidrap. 

Perdata Struktural – 
Pelarangan 
beroperasi BEMOR 
(Becak-Motor). 

800 KK Pemerintah Daerah Sidrap mengeluarkan aturan 
yang menyulitkan para pengemudi Bemor untuk 
beroperasi di Kab. Sidrap. Hal ini jelas 
melanggar hak masyarakat untuk mencari 
nafkah. 

8.  Masyarakat 
Nelayan Pencari 
Kerang Katalassang 
kec. Mariso dan 
Tamalate. 

Pengkaplingan laut, 
lahan masyarakat 
nelayan mencari 
kerang.  

417 KK Masy. Nelayan pencari kerang terdiri atas 325 
KK telah secara turun temurun berprofesi 
sebagai nelayan pencari kerang di wilayah pantai 
sekitar pemukiman meraka di wilayah pinggir 
laut makassar. Mereka menjadi resah karena 
beberapa oknum telah melakukan pengkaplingan 
laut tempat mereka mencari kerang, akibatnya 
kondisi lingkungan menjadi rusak yang berakibat 
pada berkurangnya habitat kerang dan tentunya 
laut yang menjadi lahan mereka akan menjadi 
milik perseorangan dari oknum-oknum tersebut. 

9.  Sainuddin Umar 
Jl. Teuku Umar II 
Lr. 3 No. 26 

PHK 
1 Zainuddin adalah Karyawan PT. Sumber Cahaya 

Adi Naga Sakti yang bergerak di bidang usaha 
Elpiji, Oli, dll. 2 bulan lalu di PHK oleh 
pimpinan bernama Robert Jayadi. 

10.  Warga di Jl. Laiya 
LR. 253/6 
Makassar 

Perdata – tanah 
/Pidana  16 KK Masyarakat mulai menguasai dan menempati 

lokasi sejak tahun 1940. status tanah adalah Hak 
pakai. Mulai membayar pajak sejak tahun 1975 
sampai sekarang. Lokasi tersebut di diami oleh 
sekitar 16 kepala keluarga (40 jiwa), hingga 
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terjadinya kebakaran dilokasi tersebut pada 
tanggal 26 agustus 2004. kebakaran tersebut 
menghanguskan 13 rumah. Setelah itu seorang 
pengusaha bernama surya jaya latif mengklaim 
lokasi tersebut sebagai tanah miliknya dasar 
kepemilikan tanah adalah sesuai dengan 
sertifikat.          

11.  Pedagang asongan 
KM Dorolonda 

Hak Ekonomi 
(Ekosob Right). 
 

47 KK Pelarangan pedagangang asongan yang  menjual 
di atas kapal KM. Dorolonda 
Pada th 2002 Pedagang asongan mulai berjualan 
diatas KM Dorolonda yang berjumlah 20 org 
dengan pembayaran Rp.900.000 kepada Kerani 
(Tata Usaha) KM Dorolonda tanpa tiket, dengan 
rute dari Makassar, Kupang, Ambon, Fak-fak, 
sorong, Manokwari, Nabire,Serui jaya dan 
kembali keMakassar, Pada awal 2003 jumalah 
pedagang Asongan bertambah menjadi 30 orang 
dengan pembayaran Rp 700.000 sesuai Rute 
semula, sehingga jumlah keseluruhan menjadi 50 
orang. Awal 2005 ada aturan baru dari Mualim I 
KM Dorolonda kepada Pedagang asongan harus 
membeli tiket resmi Rp. 616.500 PP dan untuk 
rute yang sama yakni Rp. 1.233.000 saat 
kebijakan ini dikeluarkan sebagian pedagang 
asongan tidak mampu untuk berjualan (Gulung 
Tikar) dan yang bertahan sisa 22 orang. 
 

12.  Yohana , Jl. 
Rajawali Lr. 29 
N0.4   Makassar 

Perdata 
(Malpraktek) 1 Org. Istri Pak Sultan bernama Yohana sakit Tumor 

Kandungan, Tgl 29 Juni 2005 periksa ke Dokter 
Sofyan RS. Sitti Maryam, besoknya langsumg 
dioperasi jam 9.00 – 13.00 tapi setelah berjalan 3 
hari hasil operasinya bukan semakin membaik 
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bahkan tambah sakit.Setelah Priksa ke dr. Sofyan 
lagi akhirnya disarankan untuk melakukan untuk 
opersai lagi, sehingga hari itu juga jam 12 malam 
dilakukan operasi di RS. Stella Maris karena 
sudah membiru. Namun yang diberatkan oleh 
Pasien dan keluarga bahwa Biaya Operasi kedua 
sangat melonjak sehinnga pasien tidak sanggup 
untuk membayar 

13.  Jenny Alpons    
Jl.Vetran Selatan 
No. 99    Makassar 

Pidana - 
Malpraktek 1 Org Sekitar bulan Mei 2000 Yenny ke dokter Elly 

Sitanaya , Jl. S. Walanae untuk memasang kawat 
gigi. Gigi Yenny langsung diukur dengan 
memakai alat, 2 tahun kemudian saat Ibu Yenny 
ke surabaya, saat itu giginya lagi gak enak dan 
langsung kontrol ke dr. Nini, dalam pemeriksaan 
itu dr Nini mengatakan bahwa letak giginya 
sudah tidak tepat krn gigi untuk mengunyah 
tidak ketemu, lalu dia mengatakan  sebenarnya 
giginya gak perlu dicabyt kecuali tidak ada 
tempatnya, ketika pulang ke Makassar dr. Elly 
memasang lagi kawat giginya, disana dia 
mengatakan Bahwa giginya sudah parah  dan 
mestinya dikerja ulamg, setelah kembali ke 
Makassar dia minta dicarikan lagi  dokter lain. 
Lalu Dr. Elly menunjuk lagi Dr. Boy dan oleh dr. 
Boy gigi atas dilanjutkan pemasangannya, tapi 
tidak ada perubahan.    
 

14.  Karyawab PD. 
Parkir Kota 
Makassar. 

Hak Ekonomi 
(Ekosob Right). 
 

 50 KK PD.Parkir Makassar mempekerjakan kolektor 
dengan status Pekerja Bagi Hasil (PBH) padahal 
dalam SK.Walikota maupun Perda apalagi yang 
namanya peraturan perundang-undangan 
ketenagakerjaan tidak mengenal status pekerja 
PBH. Disisi lain juga mempekerjakan tenaga 
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kontrak dan sampai sekarang masih terus 
berlangsung. Bahkan ada yang di perpanjang 
kontraknya dari sejak berdirinya PD.Parkir 
Makassar Raya sampai sekarang.  

15.  Karyawan PT. 
INCO 

PHK Massal 
sepihak. 

150 KK Sejumlah 150 Karyawan di PHK secara 
bersamaan oleh PT. INCO. 

16.  Perampasan Tanah 
dan pencemaran 
lahan perkebunan 

penggusuran tanah 
masyarakat  

8 KK Dengan perluasan areal Tambang PT. Inco. 
Diperkampungan Petea pada tahun 2002, 
sebagaian tanah masyarakat dijadikan disposal  
dan  sebagian tanah masyarakat dijadikan 
jalanan, sebagian lagi dijadikan untuk 
pembangunan limbah digunakan disposal. 
Separuh dijadikan tempat stasiun 10.  Untuk 
dijadikan Disposal, penampungan limbah, Jalan, 
dan tempat stasiun, maka seluruh tanaman yang 
ada diatasnya digusur dan diratakan dengan 
tenah. Sebelum dilakukan penggusuran tidak 
pernah diberi tahu dengan kata lain tidak pernah 
ada pembicaraan sebelumnya PT. Inco langsung 
begitu saja melakukan penggusuran. Akhirnya 
masyarakat melakukan perlawanan dan 
memagari  jalan masuk mobil proyek PT. Inco 
dengan cara tutup jalan ”karena kami tidak rela 
tanah kami diambil begitu saja dengan cara 
melakukan penggusuran dan pengrusakan 
tanaman kami”. PT. Inco selalu dijanji akan 
segera menyelesaikan pengusuran. Dengan 
pelibatan pemerintah (kepala desa Nikel dan 
kepala Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu 
Timur) Saat penggusuran A. Hikmat, SE dan 
Drs. Anwar Hafid menjamin akan segera 
menyelesaikan. Dan berjanji akan bekerja secara 
marathon untuk menyelesaikan ganti rugi yang 
diinginkan masyarakat. Namun hingga hari ini 
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sudah hamper 2 tahun belum ada penyelesaian. 
Waupun pertemuan sering kali dilakukan tapi 
tidak pernah ada hasil. Adapun pernah terjadi 
pembayaran kepada masyarakat bukan sebagai 
ganti rugi, Cuma sebagai pemberdayaan dengan 
jumlah 2 juta perorang, tanpa mempertimbangan 
luas lahan yang dimiliki masyarakat.  Padahal 
Masyarakat lebih duluan mengelola dari pada 
kehadiran PT. Inco di Sorowako, Seperti Daftar 
Keterangan Tanah untuk Djawatan Padjak Hasil 
Bumi tertanggal 1 Maret 1968, kemudian 
menyusul Fatwa Tata Guna Tanah  dari Kepala 
Sub Direktorat Agraria Provinsi Sulawesi 
Selatan tertanggal 14 Desember 1978  berikut 
bukti pembayaran  Pajak Bumi dan Bangunan. 
Setelah diukur tanah sekitar 141 Ha dan masih 
banyak belum di ukur.  

Tanah masyarakat yang belum sempat 
digusur berimbas dengan penggusuran yang 
dilakukan PT. Inco. Karena pengairan ikut 
di rusak sungai buatan masyarakat 
dialihkan ke tambang, sehingga pengairan 
tidak bisa mengairi  sawah  yang belum di 
gusur. Air tetap mengalir tetapi bercampur 
Lumpur, sehingga tidak bisa digunakan 
mengairi sawah.         Sejak awal tahun 
2005 kami tidak mengerjakan karena 
kondisi persawahan kami tidak 
memungkinkan. Dan kalaupun beberapa 
tahun yang lalu kami tetap kerja namun 
biaya lebih mahal dari pada produksinya.  
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Tabel 52 
Tabel Kasus Perempuan & Anak 

LBH Makassar 

Nov 2004 – Des 2005 
 

Layanan 
No Klien Kasus Klasifikasi 

kasus Tanggal Bentuk layanan Perkembangan 
Jumlah 
Korban 
(Jiwa) 

P. Jawab/ 
Pelaksana 

1.  Ny.Grace M. Yoets 
Pegawai swasta 
Makassar 

KDRT (Kekerasan 
dalam rumah 
tangga ) 

Pidana 11 Januari 
2005 

Advis  selesai 

1 

Yohana 

2.  Nn. Irfani, Mks Pengingkaran 
kesepakatan untuk 
menikah 

Perdata 13 januari 
2005 

Advis /Konseling selesai  
1 

Yohana 

3.  Zaenab Dg. 
Nurung. 

Pidana –  KDRT Pidana 22 Februari 
2005 

Advis Selesai 
1 

Ningsih. 

4.  Desy Thursiana, 
Makassar 

KDRT Pidana 9 Mei 2005 Advice. Selsesai 
1 

Ningsih 

5.  Yodong Mustafa Jl. 
Palapa X No. 106 
Telkomas Makassar 

KDRT Pidana 5 Juli 2005 Advice Selesai 

1 

Ningsih. 

6.  Ikkeman (Haidir) 
JL. Kelapa III  Lrg I 
No. 12 Makassar 

Penganiayaan 
yang 
mengakibatkan 
korban meninggal 

Pidana/ 
Perlindungan 
Anak 

3 Agustus 
2005 
 
5 Agustus 
2005 
 

Pengaduan keluarga 
Korban 
 
Interview saksi-saksi 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 

Yohana 
 
 
Ningsih 
Purwanti 
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11 Sep 2005 Mempertanyakan 
perkembangan kasus 
ke Polres 
Panakkukang 

Menurut 
penyelidik 
bahwa belum 
ditemukan 
indikasi bahwa 
korban 
meninggal tidak 
wajar/ akibat 
dianiaya 
sebelumnya. 
 
Sementara 
mencari saksi. 

 
Abd. 
Azis, 
Zulkifli, 
Muh. 
Hatta 

7.  Halima 
Jl. Banda No. 200 
Mks. 
Karyawan Per. 
Ekspedisi Tiga 
Putra. 

Pidana 
Pemerkosaan. 

Pidana 22 September 
2005 
 
 
19 Oktober 
2005. 

Pengaduan. 
 
 
 
 
Pendampingan 
pemeriksaan korban. 

Halimah 
mengaku telah 
diperkosa oleh 
bos yang juga 
merupakan 
omnya sendiri. 
 
Tersangka telah 
ditahan diproses 
di Polsekta 
Wajo. 

1 

Abdul 
Azis 
Ningsih 
P. 
 
 
 
Ningsih 
P. 
Zulkifli 
H. 
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Tabel 53 

Kasus Sipol LBH Makassar 
2005 

 
Layanan 

No Klien Jenis Kasus Klasifikasi 
kasus Tanggal Bentuk layanan Perkembangan 

Jumlah 
Korban 
(Jiwa) 

P. Jawab 
Pelaksana 

1.  Abd.Latif/ sopir 
truk, Kec 
Banggae , Majene 
Sulbar 

Tersangka 
Illegal loging 

Pidana 29 Januari 
2005 

- Menjadi kuasa hukum 
( pendampingan di 
Pengadilan) 
- Mendesak Polda & 
Polres Majene agara 
melakukan proses 
hukum terhadap 
Kapolsek yang terlibat 
dlm kasus illegal loging 

- Pemeriksaan 
saksi di PN 
Pinrang & klien 
ditangguhkan 
penahanannya 
- Kapolsek 
diberhentikan 
sebagai pejabat 
Kapolsek & 
pangaktnya 
diturunkan dan 
ditundak kenaikan 
pangaktnya serta 
ditahan selama 14 
hari 

1 Asis dan 
Ningsih 

2.  Abd Agung 
Hamid 

Tersangka 
tindak pid. 
Terorisme /Bom 
Mks 

Pidana Februari 
2005 
  

Menjadi Penasehat 
hukum di penyidikan di 
kepolisian dan 
kejaksaan 

- LBH Mundur 
sebagai Penasihat  
   Hukum 
 

1 Thalib dan 
Asis 

3.  Suparman Bin 
badu , Jl.Malino 
No 2 Kec.Bonto 
M, gowa 

Pengangkutan 
kayu illegal 
 (korban  mafia 
illegal loging) 

Pidana 2 Maret 
 
 
3 Maret – 
Mei 2005 

Advis  
 
Menjadi kuasa hukum 

Selesai 
 
Terdakwa tahanan 
luar dan divonis 1 
bulan penjara 

1 Thalib 
 
Thalib dan 
Asis 
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4.  Azis subari / 
Ketua komite 
sekolah 

Pencemaran 
nama baik atas 
dugaan korupsi 
oleh Kepsek SD 
mangga Tiga 

Pidana 10 Maret 
2005 

Pengaduan 
Menjadi kuasa hukum 
Mendampingi 
dikepolisian 
Pendampingan di PN 
Makassar 

 
 
Sementara 
menunggu 
putusan Hakim 

1 Asis dan 
Ningsih 
 
Hasbi, Asis, 
Thalib, 
Ningsih & 
Rahmatia 
 
 

5.  Makmur, 
Kec. Kajang 
Bulukumba. 

Pencemaran 
Nama Baik. 

Pidana  21 April 
2005 

Menyurat ke Kejaksaan 
Negeri Bulukumba 
perihal protes terhadap 
proses pemeriksaan 
oleh aparat Polres 
Bulukumba yang 
ditembuskan ke Polres 
Bulukumba, Kejaksaan 
Tinggi Sulsel, Polda 
Sulsel. 

Selesai. 1 Abdul Azis 
dan Haswandy 

6.  Suharo, 
Wiraswasta. 
Jl. Garogo Kab. 
Majene 

Pidana- 
Penganiayaan 
Parata Polres 
Majene 

pidana 2 Mei 2005 Menyatakan Protes dan 
Pendampingan ke 
Polres Majene 

Aparat yang 
bersangkutan 
diproses sidang 
etik, disiplin dan 
pidana 

1 Asis, Zulkifli, 
Hatta 

7.  Resman Bin A.R. 
Dg. Unjung 
Jl. Seroja No. 14 
Mks. 

Penganiayaan Pidana/ 
Kekerasan 
Aparat. 

10 Juni 2005 
 
 
 
 
 
11 Juni 2005 
 

Mendampingi ke 
Poltabes Makassar  
untuk melaporkan 
Tindak Pidana dan 
Indisipliner Kepolisian. 
 
Mendampingi Ke 
Kantor Redaksi Koran 

 
 
 
 
 
 
Dimuat pada 
Koran harian 

1 Abdul Azis, 
Haswandy 
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24 Juni 2005 
 
 
 
 
 
11 Juli 2005 
 
 
 
 
 
25 Juli 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 Juli 2005 
 
 
 
 
 
 

Harian lokal. 
 
Pendampingan Korban 
dan saksi Ullu dalam 
proses pemeriksaan 
oleh Penyidik Polresta 
Makassar Barat. 
 
Pendampingan Korban 
dan Saksi Hendra 
dalam pemeriksaan 
penyidikan di Polresta 
Makassar Barat. 
 
Pendampingan Korban 
dan saksi Ullu dalam 
proses pemeriksaan 
indisipliner oleh unit 
P3D Polresta Makassar 
Barat 
 
 
 
 
 
 
Pendampingan saksi 
Hendra dalam proses 
pemeriksaan 
indisipliner oleh unit 
P3D Polresta Makassar 
Barat 
 

Fajar, edisi tgl 12 
Juni 2005 dan 
Harian Pedoman 
Rakyat edisi tgl 
13 Juni 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Haswandy 
Muh. Hatta 
 
 
 
 
 
Abdul Azis, 
Haswandy 
 
 
 
 
Abdul Azis, 
Haswandy 
Haswandy 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abdul Azis, 
Haswandy 
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15 Agustus 
2005 

Pendampingan saksi 
Heni dalam proses 
pemeriksaan 
indisipliner oleh unit 
P3D Polresta Makassar 
Barat 
 

Proses 
Pemeriksaan 
Saksi Korban dan 
Pelaku Saksi 
lainnya telah 
selesai di tingkat 
Penyidik (Pidana 
Penganiayaan) 
dan P3D 
(indisipliner) telah 
selesai tinggal 
menunggu 
pelimpahan ke 
Kejaksaan dan 
sidang etik 
Profesi Kepolisian 
Selesai 

Haswandy 
 
 
 
 
 
 

8.  Ikkeman (Haidir) 
JL. Kelapa III  
Lrg I No. 12 
Makassar 

Penganiayaan 
yang 
mengakibatkan 
korban 
meninggal 

Pidana/ 
Perlindunga
n Anak 

3 Agustus 
2005 
 
5 Agustus 
2005 
 
11 Sep 2005 

Pengaduan keluarga 
Korban 
 
Interview saksi-saksi 
 
 
Mempertanyakan 
perkembangan kasus ke 
Polres Panakkukang 

 
 
 
 
 
 
Menurut 
penyelidik bahwa 
belum ditemukan 
indikasi bahwa 
korban meninggal 
tidak wajar/ akibat 
dianiaya 
sebelumnya. 
 
Sementara 

1 Yohana 
 
 
Ningsih 
Purwanti 
 
 
Abd. Azis, 
Zulkifli, 
Muh. Hatta 



 208

mencari saksi. 

9.  Yuliana L  BTN 
Perumahan 
Pondok Indah 
Blok A no. 1 
Soreang , Pare-
Pare 

Perjanjian 
distribusi 
barang/ 
Penggelapan 

Perdata/ 
Pidana 

9 Agutus 
2005 
 
.. Agustus 
2005 

Pengaduan 
 
 
Pendampingan ke 
Kepolisian 

 
 
 
Selesai  

1 Abd. Muthalib 
 
 
Abd. 
Muthalib, 
Abd. Azis, 
Zulkifli 
Hasanuddin. 

10.  Kristian,  Comp. 
IDI  Jl. DR. 
Leimena  Lr. 1 
No. 17 Makassar 

Penganiayaan 
oleh oknum 
aparat 
kepolisian. 

Pidana 25 Agustus 
2005 
 
 
 
 
 
26 Agustus 
2005 
 

- Pengaduan 
- mendampingi korban 
melapor di unit P3D 
Polwiltabes Mks 
sekaligus pemeriksaan 
saksi korban (BAP) 
 
pendampingan dalam 
Pemeriksaan Lanjutan 
saksi korban oleh unit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Abdul Azis, 
Muh. Hatta 
 
 
 
 
 
 
 
Abdul Azis, 
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29 Agustus 
2005 
 
 
 
 
30 Agustus 
2005 
 
 
 
5 September 
2005 

P3D Polwiltabes 
 
Mendampingi Korban 
untuk menandatangani 
BAP di unit P3D 
Polwiltabes Mks. 
 
 
Pendampingan dalam 
Pemeriksaan 3 orang 
saksi di unit P3D 
Polwiltabes Mks. 
 
Pendampingan dalam 
pemeriksaan  saksi 
korban untuk kasus 
pidana oleh penyidik 
Polwiltabes Makassar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sementara dalam 
proses sidang 
indisipliner 

Muh. Hatta 
 
 
 
 
Haswandy, 
Yurhanuddin 
 
 
 
 
 
Hatta 
 
 
 
Yurhanuddin 

11.  Muh. Idrus 
Jl. Baji Pamai IV/ 
No.12 Mks. 
Wartawan. 

Pidana 
(penganiayaan) 
oleh aparat 
kepolisian 

Pidana/ 
Struktural. 

1 September 
2005. 
 
 
 
 
 
2 September 
2005. 

Pengaduan 
 
 
 
 
 
 
Mendampingi korban 
melapor ke Propam 
Polda Sulsel. 

Menurut Korban 
bahwa ia telah 
dipukul perutnya 
dan pipinya 
ditempeleng oleh 
seorang aparat 
kepolisian 
bernama Joko 
yang juga 
tetangganya. 
 
Setelah Idrus 
didampingi oleh 

1 Abdul Azis, 
Abdul 
Muthalib 
Zulkifli. 



 210

LBH Makassar, 
pelaku akhirnya 
diproses 
mengenai 
indisipliner. 
 

12.  A. Chandra 
Kirana 
Jl. Husain 
Jeddawi No. 7 
Watampone Kab. 
Bone. 

Pidana – 
Penganiayaan 
oleh Oknum 
Aparat 
Kepolisians 

Pidana – 
Indisipliner.

8 Nopember 
2005 
 
9 Nop 2005 
 
 

Pengaduan 
 
 
Penandatanganan surat 
kuasa 
Pendampingan Korban 
melapor ke Propam 
Polda Sulsel.  

Tim Kuasa 
Hukum LBH 
Makassar 
mendampingi 
korban 
melaporkan 
peristiwa tersebut 
ke Propam Polda 
Sulsel karena 
menurut 
kesaksian korban 
bahwa ia telah 
melaporkan hal 
tersebut ke Polwil 
Bone tapi Pelaku 
belum juga 
diproses. 
Hasil dari 
pendampingan ini 
akhirnya pelaku 
diproses. selesai 

1 Haswandy 
A.M. 
 
 
 
Hasbi 
Abd. Azis. 
Zulkifli H. 
Haswandy 
Muh. Hatta. 
 

13.  Masyarakat Adat 
Kontu Kab. Raha 

Penggusuran & 
Kekerasan 
aparat 

Perdata 
Struktural 
& Pidana/ 
pelanggaran 
HAM 

30 Nov 
2005 
 
 
 
 

Kiriman Email dari 
Yayasan Swami (NGO 
setempat) tentang 
kronologis peristiwa 
penggusuran  dan 
korban kekerasan 

 
 
 
 
 
 

20   
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9 Des 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Des 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aparat di dalamnya 
yang terjadi pada tgl 29 
Nov 2005. 
 
 
Tim Kuasa Hukum dari 
LBH Makassar bersama 
pendamping lainnya 
dari LSM lokal (Walhi 
Sultra, Swami, dll) 
mengadakan pertemuan 
yang disertai penguatan 
dan rencana advokasi 
kepada masyarakat adat 
Kontu. 
 
 
 
 
 
Penandatanganan Surat 
Kuasa 
 
 
Pendampingan 
Masyarakat Kontu Kab. 
Raha di Polres Kontu 
dalam pemeriksaan 
Tersangka atas dugaan 
melakukan 
pengrusakan barang 
berupa sensor (mesin 
pemotong kayu) milik 

 
 
 
 
 
Dalam pertemuan 
ini diputuskan 
beberapa hal : 
Masyarakat Kontu 
akan tetap 
bertahan di Kontu 
untuk 
mempertahankan 
tanahnya dengan 
memulihkan 
kondisi fisik dan 
psikologi pasca 
tragedi. 
Perlunya 
memperjelas 
status hukum atas 
tanah di Kontu. 
 
 
Tim LBH 
Makassar 
menyampaikan 
kepada Kapolres 
dan Kasat 
Reskrim Polres 
Raha agar  lebih 
mendahulukuan 
kasus 

 
 
 
 
 
Abdul 
Muthalib 
Abdul Azis 
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Pemkab. Raha dan 
mendampingi 
masyarakat untuk 
melaporkan tindaka 
kekerasan yang dialami 
masyarakat kontu. 

penganiayaan 
yang dialami 
warga daripada 
kasus 
pengrusakan 
barang yang 
disangkakan 
kepada warga. 
 
 
 
 

14.  Syahrir, 29 tahun 
Pekerja Bengkel 
motor 

Penganiayaan 
oleh oknum 
aparat. 

Pidana 
Struktural. 

1 Des 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investigasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tim bertemu 
dengan salah 
seorang korban 
penganiayaan 
yang dilakukan 
oleh oknum TNI 
bersama 
masyarakat di 
Desa 
Banrimanurung 
Kec. Bangkala 
Barat Kab. 
Jeneponto yang 
mengakibatkan 
korban 
mengalami luka 
robek di pelipis 
atas dan bawah 
mata korban, dan 
menurut hasil 
pemeriksaan awal 

13 Haswandy 
AM 
Abdul Kadir 
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2 Des 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mendampingi Korban 

di RS Labuang 
Baji bahwa luka 
korban korban 
harus ditangani 
secara serius 
karena 
kemungkinan ada 
urat saraf mata 
yang terganggu. 
Korban meminta 
bantuan LBH 
Makassar untuk 
dapat difasilitasi 
meminta biaya 
pengobatan dan 
biaya lainnya 
kepada pihak 
TNI. 
Selain Syahrir, 
berdaarkan hasil 
investigasi 
sebanyak 12 
orang lagi 
menderita luka-
luka akibat 
terkena pukulan 
dan lemparan batu 
bahkan sangkur. 
 
 
 
 
Panglima Kodam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abdul Azis 
Zulkifli H. 
Muh. Hatta 
Abdul Kadir 
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ke Markas Kodam VII 
Wirabuana untuk 
meminta 
pertanggungjawaban 
Panglima Kodam 
terhadap apa yang 
dialami oleh korban 

VII Wirabuana 
sementara berada 
di Jakarta, 
sedangkan jajaran 
pimpinan Kodam 
lainnya tidak 
bersedia 
menerima. 
Sehingga 
dikoordinasikan 
kepada Tim 
Investigator yang 
masih berada di 
Lokasi kejadian 
untuk 
membicarakan hal 
tersebut dengan 
pihak Dandim 
yang akhirnya 
hasil pertemuan 
Haswandy dengan 
Dandim 
Jeneponto yang 
saat itu juga hadir 
Komandan 
Batalion 700 
bahwa pihaknya 
akan siap 
memberikan 
fasilitas 
pengobatan di RS. 
Plamonia yang 
akhirnya Syahrir 



 215

dirawat di RS. 
Plamonia. 

15.  Mahdi Bin Naba 
Jl. Gatot Subroto 
I.A 
No. 8A. Mks. 
Telp. 437411  

Pencurian dan 
Penganiayaan 
oleh Aparat 
Kepolisian. 

Pidana/ 
Pidana 
Struktural 

2 Des 2005 
 
7 Des 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 Des 2005 

Pengaduan 
 
Penandatanganan surat 
kuasa oleh Mahdi 
kepada Tim Kuasa 
Hukum LBH Mks. 
 
Mempertanyakan 
perkembangan kasus 
pemukulan Mahdi di 
Polres Maros unit P3D. 
 
Menyampaikan surat 
penangguhan 
penahanan dan 
perkembangan kasus 
tersangka Mahdi di 
Polsek Ballana Maros. 
 
Melakukan investigasi 
terhadap saksi-saksi 
yang terkait kasus  
 
Mengunjungi Mahdi di 
Rutan Maros. 

 
 
 
 
 
 
 
Kanit P3D Polres 
Maros 
menyerahkan 
bukti laporan dan 
sementara 
memproses 
pelaku. 
 
 
 
 
 
Proses sementara 
P21. 

1 Hasbi 
Abdullah 
Abd. Azis 
Abd. Azis 
Zulkifli H. 
Muh. Hatta 



 216

16.  Armin Marten, 
Jl. Cemara No. 35 
Maros. 

Pidana 
Pencurian/ 
Penganiayaan 
oleh aparat 
Kepolisian 

Pidana/ 
Pidana 
Struktural. 

14 Des 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 Des 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengaduan oleh Ibu 
Melti (Kakak Korban). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investigasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Armin Marten 
disangka 
melakukan 
pencurian, 
kemudian 
dijemput untuk 
diperiksa namun 
dalam 
pemeriksaan 
dianiaya oleh 
penyidik dan 
langsung ditahan. 
Terhadap 
penganiayaan 
tersebut, telah 
dilaporkan di 
Polres Maros. 
 
Tim Investigasi 
tidak dapat 
memperoleh 
informasi 
mengenai 
kronologis 
kejadian langsung 
dari korban 
karena korban 
sementara berada 
di LAPAS Maros 
dan saat dijenguk 
Korba tidak dapat 
bercerita banyak 
karena saat itu 

4 Yohana 
Hasbi 
Abdullah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yurhanuddin 
Abdul Kadir 
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21 Des 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menyurati Polres 
Maros tentang 
keseriusannya 
menangani kasus 
penganiayaan. 
 
 
Mendatangi P3D Polres 
Maros untuk meminta 
penjelasan mengenai 
proses hukum terhadap 
kasus penganiayaan 
tersebut. 
 
 
 
 
 
 

banyak orang 
termasuk petugas 
LAPAS, sehingga 
Tim lebih banyak 
memperoleh data 
awal dari pihak 
keluarga korban 
dan salah satu 
korban yang 
dibebaskan karena 
membayar kepada 
pihak penyidik. 
 
 
 
 
 
 
 
P3d Polres Maros 
menjelaskan 
bahwa pihaknya 
tetap memproses 
kasus 
penganiayaan 
tersebut dan 
sementara 
menunggu hasil 
atau petunjuk dari 
Ankum Polda 
Sulsel karena 
pihaknya telah 
mengirim laporan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abdul Azis 
Abdul 
Muthalib 
Yurhanuddin 
Abdul Kadir 
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27 Des 2005 
 
 
3 Des 2005 

 
 
Bersama keluarga 
Armin dan David (salah 
satu korban 
penganiayaan)  
Mendatangi Bag. 
Ankum Polda Sulsel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sidang di PN Maros, 
Pembacaan Dakwaan  
 
 
Pemeriksaan saksi 
 
 

ke Ankum Polda. 
 
Ankum Polda 
menjelaskan 
bahwa benar telah 
menerima laporan 
kasus tersebut 
kemudian 
pihaknya telah 
mengirim 
jawaban atas 
laporan tersebut 
yang berisikan 
bahwa Polda 
Sulsel 
menyerahkan 
sepenuhnya 
proses kasus 
tersebut kepada 
pihak Polres 
Maros. 
 
 
 
 
 
Saksi JPU tidak 
dapat 
membuktikan 
bahwa Terdakwa 
adalah pelaku 
pencurian. 
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17.  Lacandeng, 
(Peternak itik) 
Kab. Pinrang 

Kekerasan 
aparat kepolisian  
yang 
menyebabkan 
korban 
meninggal. 

Pidana 
Struktural/ 
Pelanggara
n HAM 

20 Des 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 Des 2005 

Pengaduan oleh 
Jamaluddin (teman 
korban). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendampingan keluarga 
Korban melaporkan 
peristiwa tersebut ke 
Propam Polda Sulsel. 

Korban ditangkap 
oleh dua orang 
polisi berpakaian 
preman di lokasi 
pemeliharaan 
itiknya. Bersama 
korban pada saat 
itu dua juga 
ditangkap dan 
menyusul 
keesokan harinya 
beberapa warga 
sekitar ditangkap 
Dalam proses 
penangkapan 
tidak disertai surat 
penangkapan dan 
dalam perjalanan 
mereka 
mengalami 
penyiksaan, 
sekarang Korban 
telah meninggal. 
 
Propam Polda 
sementara 
melakukan proses 
terhadap oknum 
polisi tersebut. 

1 
Mening

gal 6 
Ditahan 
Paksa 

Yohana P. 
Hasbi 
Abdullah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abdul 
Muthalib 
Abdul Azis 
Zulkifli H. 
Yurhanudin 
Muh. Hatta. 
Abdul Kadir 
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LEMBAGA BANTUAN HUKUM  BALI 
 

I. KONDISI EKSTERNAL TAHUN 2005 

 I.1. Posisi Buruh kian terpojok   
Kondisi Makro  
Kondisi perburuhan  saat ini tidak dapat dilepaskan dari kebijakan rezim orde lama dan 
orde baru, dimana pada masa kedua rezim ini  sangat otoriter dalam mengatur persoalan-
persoalan perburuhan  (hubungan industrial). Hal ini terjadi karena  orientasi penguasa 
saat itu lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi. Beberapa peraturan tentang 
penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dibuat secara sistematis 
(capitalism oriented) sehingga membuka secara luas krans investasi dan tenaga kerja 
murah.Akan tetapi dalam  proses perjalanannya ternyata persoalan SDM (Sumber Daya 
Manusia) dan kesejahteraan buruh  tidak diperhatikan ( upah rendah, kurangnya jaminan 
social, kesehatan buruk, perlindungan tenaga kerja yang tidak memadai )  
 
Keluarnya UU No 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan hanya 
dimaksudkan untuk meredam aktivitas gerakan buruh yang saat itu sedang berjuang 
untuk memperoleh kesejahteraan. Peraturan ini dipakai sampai tahun ini (2004) dan akan 
digantikan oleh UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 
Industrial. Dalam Rentang waktu lebih dari 30 tahun sudah jutaan buruh ter-PHK dan 
tertindas hak-haknya.  
Kondisi  ini diperparah dengan lemahnya kesadaran buruh dalam mengorganisir diri 
dalam bentuk-bentuk serikat buruh yang mandiri. Tak terbantahkan pula   peran  
pemerintahan  sangat dominan  terhadap pola-pola gerakan buruh. Pembentukan serikat 
buruh manunggal (SPSI) dalam masa orba ternyata  dalam perjalanannya dipakai sebagai 
alat kepentingan kekuasaan, yang justru menghambat buruh dalam memperjuangkan 
nasibnya. Dengan pembentukan serikat buruh manunggal  ini, buruh tidak mempunyai 
kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyangkut 
kehidupan mereka. Proses penyelesaian yang rumit, mudahnya buruh ter PHK, akses 
peningkatan SDM dan kebijakan politik pengupahan yang sangat parsial membuat 
kesejahteraan  buruh rendah. Termasuk juga akses untuk memperoleh keadilan. Sampai 
saat kondisi ini belum mengalami perubahan yang signifikan.   
 
 
Kondisi Mikro  
 
Daerah Bali  selama  dua dasawarsa terakhir telah mengalami perubahan dan 
pertumbuhan yang begitu pesat dikarenakan sektor pariwisata.  Pariwisata selain 
membawa dampak pada peningkatan income per kapita, juga telah membawa dampak 
perubahan perilaku, pola dan struktur kehidupan masyarakat.  Mengalirnya investasi bagi 
pariwisata telah membuka lapangan kerja Diperkirakan sektor pariwisata telah menyedot 
tenaga kerja 40.000 orang.   
Walaupun demikian, ternyata Hubungan Industrial di sector pariwisata masih dalam 
kondisi yang belum menguntungkan bagi buruh itu sendiri . Pariwisata yang sangat 
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sensitif terhadap isu dan kondisi yang berkembang  baik lokal, regional dan global. 
Bencana alam, wabah penyakit (kolera, sars), aksi/ isu terorisrisme, dan perang (pemilu 
juga)  adalah keadaan buruk yang sewaktu-waktu dapat menimpa industri pariwisata yang 
bermuara pada Pemutusan hubungan kerja akibat kurangnya kunjungan wisatawan. 
Belum lagi mengenai kebijakan pemerintah yang memberikan aura negative bagi sector 
pariwisata diantaranya VoA (Visa on Arrival), dengan tambahan biaya dan tekhnis 
mekanisme birokratis (peluang pungli) tanpa adanya perbaikan pelayanan  jelas 
mengurangi mood turis untuk datang ke negara kita dalam kondisi sekarang. 
Dampak  BOM BALI (Trgedi Kuta Kelabu) 12 Okteber 2002 masih terasa sampai saat 
ini kemudian ditambahkan lagi dengan terjadinya tragedy bom Bali II sehingga sangat 
mengkhawatirkan terhadap keberlangsungan kehidupan bagi buruh yang menyandarkan 
pada  skill dan tenaganya hanya untuk bekerja di sektor pariwisata. PHK massal masih 
menghantui para pekerja jika kondisi ini belum pulih. Seiring dengan tidak mampunya 
pengusaha untuk menanggung biaya operasional yang sangat tinggi maka bukan tidak 
mungkin PHK individual atau kolektif akan terjadi dalam hitungan waktu yang lambat 
atau cepat kedepan. 

Dari data yang dikeluarkan tenaga kerja provinsi Bali per april 2003 terdapat beberapa 
fakta sebagai berikut: 
 

Perusahaan yang bergerak disektor pariwisata sebanyak 2. 739 Perusahaan, terdiri 
dari  Pondok Wisata: 373 perusahaan, Hotel melati: 691 perusahaan, Hotel 
berbintang: 135 perusahaan, restoran 90 perusahaan, Bar : 378 perusahaan, rumah 
makan:750 Perusahaan, Trevel 323 Perusahaan dengan total tenaga kerja terserap 
hamper 50.000 orang   

Keadaan hubungan kerja 

Dalam situasi  tersebut ada 5 perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja  
dengan jumlah pekerja yang di PHK 194 orang, 7 perusahaan melakukan 
pengurangan jam kerja, dengan total pekerja 800 orang,  perusahaan yang 
merumahkan karyawannya 6 perusahaan dengan total karyawan 598 orang 

Angka ini terus bertambah sampai saat ini , belum termasuk  sector lainnya yang 
terkena pengaruh langsung /tidak langsung. Disisi lain Sebagian besar buruh kurang 
memiliki pemahaman dan pengertian yang cukup  hak-haknya, serta pentingnya 
berorganisasi (serikat buruh), kebutuhan dan manfaat PKB bagi serikat buruh 
kebanyakan hanya bermuatan hak-hak normatif saja, dan masih banyaknya 
kepengurusan organisasi tertinggi serikat buruh daerah yang elitis dan menghambat 
perjuangan kepentingan anggotanya Masih tingginya fanatisme terhadap 
organisasinya, sehingga rasa solidaritasnya hanya bersifat semu karena kepentingan 
yang sektoral dan lokal perusahaan.  

 

Ditambah lagi kurangnya sosialisasi dan pemahaman  peraturan/perundang-undangan 
yang melindungi dan memuat hak-hak buruh yang berakibat lemahnya pemahaman buruh 
dalam memperjuangkan hak-haknya tersebut,  terbatasnya informasi tentang Konvensi-
konvensi ILO yang mengatur hak-hak buruh,secara langsung berimplikasi pada 
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banyaknya  pelanggaran terhadap hak-hak normatif buruh yang dilakukan oleh 
perusahaan; Masih minimnya arus informasi serta pengetahuan tentang perkembangan 
masalah-masalah perburuhan, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional oleh 
para buruh/serikat buruh.  
Arogansi Aparat keamanan ( dengan kriminalisasi buruhnya), centeng (dengan 
premanismenya) dan resistensi Aparat keamanan milik desa adat (pecalang) dalam kasus 
–kasus perburuhan telah merepresi  gerakan buruh dalam melakukan hak-hak mogoknya 
untuk memperoleh tuntutan kian menyudutkan posisi buruh. 
 
 
I.2 Kebijakan hukum agrarian melanggengkan ke tidakadilan  
 
Kondisi Makro  
 

Petani dan pertanian baik darat maupun perairan, adalah wilayah penderitaan 
tersendiri ditengah arus krisis multi dimensi. Beragam masalah yang muncul 
diwilayah tersebut. Pada dasarnya para petani  menjadi korban atas  3 pokok masalah  
yang berujung pada ketimpangan social,ekonomi,politik, dan budaya, serta 
menguatnya ketidakadilan agrarian yakni: 

• Proses  ekspansi dan meluasnya modal 

• Watak otoritarian rezim berkuasa 

• Perubahan strategi politik agrarian 

Fakta  membuktikan bahwa sepanjang perjalanan rezim-rezim   yang pernah berkuasa  
telah  banyak terjadi pengambil-alihan tanah rakyat dengan mengatas-namakan  “ 
pembangunan “. Banyak tanah rakyat tergusur untuk pengembangan 
industrimaupunperkebunan-perkebunan besar ,dan segala kebutuhan infrastruktur (seperti 
bendungan besar ,PLTA , dll) yang dikembangkan untuk memfasilitasi kebutuhan itu. 
 
Pengambil-alihan tanah rakyat demi berkembangnya proses ekspansi dan akumulasi 
modal atau “pembangunan” demikian itu difasilitasi oleh strategi politik agraria yang 
dapat  disebut sebagai : strategi pengambil-alihan tanah melalui intervensi Negara. Di 
sini , Negara berperan sebagai pemilik utamaatas sumber daya alam (yang merupakan  
karunia Tuhan Yang Maha Esa) negeri ini ---yang secara manipulatif menyebut tindakan  
politik (kebijakan) ini , sebagai hal yang sah-sah saja menurut UUD 1945 (pasal 33) 
maupun menurut berbagai Peraturan Perundang-undangan sektoral yang terkait dengan 
sumber daya alam. Fakta-fakta kasus menunjukan juga bahwa perlawanan rakyat 
terhadap tindakan politik agraria dari Negara tersebut selalu dilakukan dengan cara-cara 
represif (seperti; pendekatan militer) , intimidatif dan interogatif (seperti:penangkapan 
tidak sah , menakut-nakuti , teror) dan stigmatisasi (seperti: pelabelan GPK , PKI 
dll).Sekali lagi , sebagai fakta kasus , hal yang demikian itu sangat jelas dalam perjalanan 
rezim Orde Baru. Sebaliknya , kenyataan itu menjadi realitas sosial yang menyakitkan 
bagi rakyat. 
 
Sementara itu , pada aras aras kebijakan atau politik agraria nasional juga tidak ada tanda-
tanda perubahan secara mendasar  yang memihak pada kepentingan-kepentingan sejati 
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dari rakyat. Justru yang terjadi saat ini adalah sebaliknya , yakni disandarkannya strategi 
politik agraria nasional kepada kebijakan lembaga-lembaga keuangan dan 
pembangunan internasional , seperti Internasional Monetary Fund (IMF) dan World 
Bank Group (Kelompok Bank Dunia , seperti World Bank , Asian Development Bank , 
Internasional Bank for     Reconstruction Development , dll ) , dengan merubah “ strategi 
pengambil-alihan tanah melalui pasar tanah “. Ini terbukti dengan diagung-agungkannya 
“Proyek Administrasi Pertanahan “ atau “Land Administrasi Project “ atau LAP dari 
Bank Dunia  dan AUSaid oleh rezim Habibie. Proyek ini , bila dikritisi , sangat 
berlawanan dengan semangat kerakyatan dari pengelolaan agraria sebagaimana 
dimadatkan oleh UU Pokok Agraria (terutama yang berkait dengan kebijakan landreform, 
seperti pembatasan maksimum dan minimum kepemilikan tanah pertanian , tanah 
pertanian , tanah pertanian harus dikerjakan oleh petani sendiri supaya aktif , 
dihindarkannya proses penghisapan manusia atas manusia di lapangan pertanian , 
pelarangan pemilikan tanah guntai , dilaksanakannya hubungan yang adil dalam 
mengerjakan tanah pertanian , dll).Proyek ini , sebaliknya , justru memiliki keinginan 
kuat untuk memfasilitasi massuknya investasi luar negeri kedalam negeri dengan 
menempatkan “tanah sebagai komoditi”.Dan itu berarti pengingkaran terhadap adanya 
hubungan magis maupun penghormatan obyektif (seperti : fungsi sosial tanah ) antara 
rakyat dengan sumber daya alam miliknya. 
 
Disinilah kontektual relevansi dari tuntutan petani, ini , bahwa diperlukan suatu 
penerjemahan kembali peran dan kekuasaan Negara terutama dilapangan agrarian , agar 
terciptanya keadaan dimana hak-hak dasar petani dihormati dan dijamin keberadaanya .  
sudah sepatutnya peran dan kekuasaan Negara dilapangan agrarian terbatas`dan dibatasi 
dengan tegas.    

  

Kondisi  Mikro  
 
Perhatian pemerintah daerah Bali terhadap pariwisata sangat  besar, hal ini dapat dilihat 
dari  adanya surat keputusan gubernur Bali tentang  kawasan pariwisata yang mengalami  
perubahan. diikeluarkannya SK Gubernur No. 528 tahun 1993  tentang 21 kawasan 
wisata, yang telah mengantikan SK sebelumnya yaitu SK Gubernur No 15 tahun 1988 
tentang 15 kawasan wisata, Pada tahun 1997 pernah terbersit berita adanya SK yang baru 
tentang 16 kawasan wisata akan tetapi SK tersebut hanya sekedar lips service pada 
masyarakat mengingat pada waktu itu ada upaya dari berbagai  komponen di Bali 
melakukan protes atas banyaknya kawasan wisata .  Sebagai gambaran bahwa 
berdasarkan SK Gubernur No, 528  tahun 1993  wilayah  Bali  bagi  pariwisata adalah 
178.470 Ha atau kurang dari 24,72 persen akan tetapi kenyataan dilapangan luas lahan 
untuk pariwisata lebih dari 180.000 Ha.  
Ketidak jelasan RUTR dan RDTR  telah memperparah kondisi lingkungan dan terjadinya 
banyak alih fungsi lahan terutama  sawah, pantai  dan hutan di Bali, dari 563.286 hektar  
luas Bali termasuk perairan ditumbuhi hutan, hutan yang dilindungi dipetakan 130.909,3 
ha,hutan suaka alam 21.127 Ha, Hutan produksi terbatas,7.650,44 Hutan wisata dan 
kebun raya 10.824 Ha. Dari jumlah tersebut Bali memiliki kawasan hutan 22,59 persen. 
Jumlah ini jauh dari standar 30 % luas kawasan hutan dalam suatu wilayah. Demikian 
pula hampir di seluruh pantai yang ada di Bali telah menjadi milik investor, bahkan tepi 
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pantai menjadi sebuah wilayah private dari hotel-hotel,  dengan mengesampingkan  akses 
public.   

Kekacuan tata ruang akan menimbulkan malapetaka  karena terjadi alih fungsi lahan 
beberapa kasus yang dapat dijadikan contoh, petani Pecatau, Sumber Kelampok, 
Serangan, Petani Gianyar sampai saat ini masih memperjaungkan hak-haknya yang 
diambil alih lahan pertanian nya oleh investor untuk dijadikan hotel dan sarana wisata 
lainnya  tanpa adanya ganti kerugian yang layak dengan menggunakan aparat TNI  
sebagai team pembebasan tanah.  Demikian juga dengan posisi perairan Bali dimana 
nelayan seperti nelayan Serangan, Kedonganan, Tanah Ampo, Sawangan, Nusa Penida  
dll masih terus berjuang melawan investor, Seolah kurang puas investor juga berusaha 
mendesak  masyarakat pesisir hutan seperti  masyarakat Pulukan, Medewi, Tamblingan 
dengan berbagai dalih dan   kebijakan , kemungkinan besar  kasus-kasus seperti ini yang 
nota bena  memarjinalkan petani, nelayan dan masyarakat pesisir hutan akan makin 
banyak seiring tidak jelasnya  kebijakan pemda Bali.  

 

1.3. Perlindungan perempuan dan anak belum menjadi prioritas 

 
Makro  
 
Kebijakan pemerintah megawati yang cukup menghibur adalah  disetujuinya Rancangan 
UU KDRT ( Kekerasan Dalam rumah Tangga ) dan Perlindungan buruh migran untuk  
dibahas di DPR agar segera dapat disahkan sebagai UU, akan tetapi dibalik itu  masih 
menyisakan ganjalan karena Rancangan yang disetujui pemerintah ternyata RUU KDRT 
versi pemerintah dan  bukan Rancangan versi DPR yang berangkat dari draft yang dibuat 
LSM. 
Begitupun nasib RUU Trafiking yang sampai saat ini  nasibnya belum jelas, 
kekhawatiran kedepan adalah komitmen mereka yang duduk di legislatif terhadap 
perempuan dan anak dapat mempengaruhi keberasilan nasib RUU tersebut.  Padahal  
perjuangan teman-teman yang dari awal berkutat dengan kasus-kasus trafiking yang 
begitu marak sudah dilakukan dengan susuah payah, jangan sampai dalam 
pembahasannya kemudian dimentahkan lagi.  
Gerakan penyebarluasan perang terhadap trafiking (perdagangan manusia) melalui 
agenda konfrensi yang diadakan di Medan, Batam dan di Jakarta yang melibatkan daerah 
basis trafiking bersama seluruh komponen masyarakat serta instansi terkait seperti 
keterlibatan aparat penegak hukum, LSM ,pemerintah sampai keterlibatan masyarakat 
terkecil seperti kepala desa terutama berkaitan dengan banyaknya adanya pemalsuan KTP 
sebagai salah satu penyebab kasus trafiking telah disikapi dengan pembuatan Rencana 
Aksi Nasional .akan tetapi sampai sekarang belum jelas tindak lanjutnya. 
 
Mikro 
 
Maraknya  kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak-anak di Bali 
terutama  kasus Perkosaan, pencabulan dan kasus – kasus kekerasan dalam rumah tangga 
seperti kasus penganiayaan pada istri dan anak-anak  ternyata  bersumber pada   budaya 
Patriarki yang masih begitu kental dikalangan masyarakat yang menenpatkan perempuan 
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dibawah laki-laki  (tentang posisi perempuan baik sebagai istri maupun sebagai anak 
perempuan )  

Masalah structural juga memiliki pengaruh yang besar.   seperti  pasca Bom Bali, 
kehidupan perekonomian masyarakat Bali yang betul-betul ambruk banyak menimbulkan 
kasus PHK dan pengangguran,  karena pemerintah Bali  hanya mengandalkan  Pariwisata 
sebagai  mascot Bali, jadi tidak ada  kesiapan pemerintah untuk mengantisipasi hal 
tersebut, sehingga akhirnya banyak menimbulkan dampak depresi bagi korban PHK  
yang banyak berimplikasi pada kasus kekerasan terhadap istri dan anak sebagai korban  

Data   di Pengadilan Negeri Denpasar  saat ini menunjukan adanya peningkatan kasus  
perceraian baik  disebabkan tindakan kekerasan   maupun karena perselingkuhan yang 
dilakukan oleh laki-laki (suami). 
 
Dalam hukum yang menghendaki adanya   persamaan di depan hukum ( equality before 
the law)    budaya patriarki  juga dapat mempengaruhi sebuah keputusan sebagai contoh  
dalam  kasus perceraian yang diikuti dengan “Perebutan anak Balita”  serangkali 
memenangkan  laki-laki (pemilik status purusha) tanpa memperhatikan dampak psikis 
sang anak (kurang kasih sayang seorang ibu)  . tentunya ini tidak adil bagi  kaum ibu 
/perempuan. Demikian juga anggapan  korban  kekerasan dalam rumah tangga posisi 
ketergantungan pada suami menumbuhkan kesan bahwa masalah kekerasan rumah tangga 
adalah masalah domistik yang  bznyzk menimbulkan keraguan tersendiri  dalam upaya 
pelaporan ke polisi. Belum lagi pada saat pemeriksaan kepolisan mereka menjadi korban  
(pelecehan) yang kedua kalinya. Walaupun upaya-upaya untuk mengurangi korban kedua 
kalinya di antisipasi dengan RPK (Ruang Pelayanan khusus) akan tetapi itu belum 
maksimal bahkan  para korban  harus merima fakta yang mengenaskan dimana  pelaku 
mendapatkan hukuman ringan akibat  digunakannya ketentuan KUHP 
 
Kekerasan pada anak juga perlu mendapat perhatian. banyaknya berita media local 
seperti kasus pencabulan terhadap  anak balita (oleh tetangga/kenalan dekat/orang tua 
bahkan kerabatnya sendiri),   terungkapnya kasus paedofil di Karangasem terhadap 
belasan anak-anak yang sebelumnya diiming-imingi uang jajan yang tidak pernah mampu 
diberikan orangtuanya karena factor kemiskinan,  harus kita cermati secara serius. Data –
data  dari yayasan anak kita dan hasil penelitian yang sebelumnya dilakukan LBH Bali 
bersama TDH Jakarta, anak –anak yang menjadi korban akibat dampak dari pariwisata  
(pelacuran anak, anak terlantar, pekerja anak)  telah banyak terjadi jauh sebelum 
peristiwa bom Bali . 
 
Belum tersosialisasikannya UU Perlindungan anak dan kurangnya pemahaman  
pentingnya kedudukan anak sebagai generasi penerus bangsa ditengah masyarakat 
bahkan dikalangan aparat penegak hukum  membuat masalah-masalah yang menimpa 
anak semakin kompleks  dan  penegakan hukum tidak maksimal pada korban,  banyak 
pelaku dalam kasus-kasus kekerasan  di jerat mempergunakan pasal-pasal KUHP 
sehingga hukumannya menjadi begitu ringan, juga mejadi permasalahan sendiri.  

Ditengah gencarnya pemerintah pusat mengkampanyekan trafiking/ perdagangan 
perempuan dan anak-anak, dalam  upaya Penghapusan trafiking dengan tujuan 
Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Bali menjadi target pemerintah selain Batam)  disisi 
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lain   tidak dibarengi dengan  “aksi-aksi   yang berarti” untuk menindaklanjuti desakan 
tersebut oleh Pemda Bali maupun dalam penanganan aparatur penegak hukumnya. 
Seharusnya perlu ada  upaya pemberdayaan tersendiri bahwa baik perempuan maupun 
anak-anak punya hak-hak   yang diakui sebagaimana hak asasi manusia lainnya 

Terakhir adalah berkaitan dengan hasil pemilu terutama menyangkut adanya keterlibatan 
perempuan dalam proses berdemokrasi yang berusaha dituangkan dalam UU Pemilu , 
pasal 65 ayat a, ternyata hasilnya sangat mengecewakan. Eforia tentang keterwakilan 
perempuan masih sebatas wacana, sehingga pemberdayaan perempuan agar tetap dapat 
terlibat dalam pengambilan keputusan terutama berkaitan dengan permasalahan yang 
berkaitan dengan kepentingan perempuan dan anak-anak masih perlu perjuangan yang 
panjang.   

 

fokus isu: 
Berdasarkan uraian kondisi Eksternal baik makro maupun mikro diatas, maka LBH Bali 
pada tahun 2005 memfocuskan  isunya  pada: 

Bagaimana menghilangkan system peradilan yang tidak memihak pada kepentingan 
masyarakat marginal ( petani, nelayan,buruh, kaum miskin )  

Bagaimana meningkatkan kesadaran  kritis  masyarakat marginal ( petani, nelayan, buruh 
dan kaum miskin kota ) di Bali agar mampu meningkatkan posisi tawar diri  dalam 
Perebutan sumber daya hukum, HAM dan demokrasi.  

Bagaimana menguatkan organisasi rakyat yang mampu mendukung perwujudan hak-hak 
rakyat 

Program LBH Bali pada tahun 2005 didanai oleh Yayasan TIFA dan khusus untuk 
program Community Justice didanai oleh Yayasan Kemala yang merupakan kelanjutan 
dari tahun sebelumnya. 

Adapun  program kegiatan Divisi SDA ( Sumber Daya  Alam), Divisi Buruh dan Divisi 
Perempuan LBH Bali  tahun 2005, adalah sebagai berikut: 

 

PROGRAM KEGIATAN LBH BALI YANG DIDANAI OLEH YAYASAN TIFA 

DIVISI BURUH 

Diskusi Reguler tanggal 14 Januari 2005 dengan tema Refleksi kondisi perburuhan 

Talk show radio tanggal 20 Mei 2005 dengan tema sosialisasi UU No. 2 Tahun 2004 
tentang PPHI 

Diskusi Reguler tanggal 6 Juni 2005 dengan tema Kriminalisasi perburuhan 

Talk show Radio tanggal 14 Juni 2005 dengan tema Kriminalisasi Perburuhan 

Dialog Kritis tanggal 12 Agustus 2005 dengan tema Kriminalisasi Perburuhan 

Pembuatan Buku Saku bulan September 2005 yang memuat tentang hak-hak normatif 
buruh menurut UU 13 tahun 2003 dan UU No. 2 Tahun 2004 
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Talk show radio tanggal 11 Oktober 2005 dengan tema Ancaman PHK pekerja Pariwisata 
Bali Pasca Bom Bali II 

Talk show Radio tanggal 26 Oktober 2005 dengan tema UMP Pasca Bom Bali II 

Dialog Kebijakan tanggal 25 Oktober 2005 dengan tema UMP pasca kenaikan harga 
BBM dan Bom Bali II 

Pelatihan dasar buruh tanggal 19 s/d 20 November 2005 

Pelatihan Paralegal buruh tanggal 26 s/d 27 November 2005 

 

DIVISI SUMBER DAYA ALAM 
Diskusi Reguler tanggal 29 Maret 2005 dengan tema Perlindungan satwa liar ynag 
dilindungi di Bali dan upaya hukumnya 

Dialog Kritis tanggal 13 Mei 2005 dengan tema Mencari solusi dalam penegakan hukum 
perlindungan satwa dilindungi di Bali 

Talk Show Radio tanggal 30 Mei 2005 dengan tema Masalah pertanahan di Bali dan 
prospeknya kedepan 

Pelatihan Paralegal tanggal 7 s/d 9 September 2005 

Pembuatan Poster bulan Oktober 2005 dengan tulisan “Jangan Rusak Hutanku ; biarkan 
tunas itu tumbuh dan menyeimbangkan hidup kita” 

Talk show Radio tanggal 21 Oktober 2005 dengan tema Wilayah Pesisir di Bali dan 
permasalahannya 

Talk show radio tanggal 28 Oktober 2005 dengan tema pengadaan tanah bagi 
kepentingan umum 

Dialog Kebijakan tanggal 11 November 2005 dengan tema Pesisir dan Permasalahannya 
 

DIVISI PEREMPUAN DAN ANAK 
Diskusi Publik tanggal 28 Januari 2005 dengan tema Hak Perepuan dan Anak dalam 
kajian Perspektif Hukum Hindu Bali 

Dialog Kebijakan tanggal 9 Agustus 2005 dengan tema Anggaran yang berperspektif 
gender 

Pelatihan tanggal 26 s/d 27 September 2005 dengan tema Membangun sistem kerja 
penanganan korban kekerasan 

Pelatihan tanggal 27 Oktober 2005 dengan tema advokasi penanganan korban kekerasan 
terhadap perempuan dan anak 

Pelatihan tanggal 28 s/d 29 Oktober 2005 dengan tema civic educatin bagi PKK se- kota 
Denpasar 

LAIN-LAIN 
Rapat Kerja Perencanaan dan Sosialisasi hak-hak tersangka tanggal 14 s/d 16 Juli 2005 
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PROGRAM COMMUNITY JUSTICE YANG DIDANAI OLEH YAYASAN 
KEMALA 

Dialog Interaktif Radio Global ( Sosialisasi Hasil Penelitian Community Justice) 

tanggal ; 26 Januari 2005 

Dialog Interaktif Radio Global ( Sosialisasi Hasil Penelitian Community Justice) 

tanggal ; 28 Januari 2005 

Dialog Interaktif Bali TV ( Sosialisasi Hasil Penelitian Community Justice) tanggal  : 

1 Februari 2005 

Launching Buku “Peradilan Desa” ; Alternatif Penyelesaian Sengketa tanggal 19 

Mei 2005 

Road Show ke Klungkung terkait dengan peluncuran buku “Peradilan Desa ; 

Alternatif Penyelesaian Sengketa Adat di Bali” tanggal 23 s/d 30 Juni 2005 

Lokakarya Multi Pihak tanggal 8 Juli 2005  

Lokakarya Pembuatan Modul Pelatihan Prajuru Adat tanggal 20 s/d 21 Juli 2005 

Pelatihan Prajuru Adat tanggal 22 s/d 24 September 2005  

Disamping itu kerja – kerja lain yang juga dilakukan LBH Bali selain kegiatan tersebut 
diatas adalah sebagai berikut : 

♦ Sosialisasi UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang merupakan 
kerjasama Divisi Perempuan dan Anak dengan BKPP Bali pada bulan April  s/d Mei 
2005 

♦ Sosialisasi Trafficking Divisi Perempuan dan Anak bekerjasama dengan BKPP Bali 
bulan Mei s/d Juni 2005 

♦ Aksi May Day yang digelar oleh Divisi Buruh LBH Bali bersama dengan elemen 
buruh di Denpasar dan Badung 

♦ Sosialisasi Trafficking Divisi Perempuan dan Anak LBH Bali bekerjasama dengan 
BKPP Bali pada bulan September 2005 

 

KEGIATAN DALAM RANGKA MEMPERINGATI ULTAH YLBHI KE -35 
Diskusi bersama kelompok Perempuan Peduli Korban Kekerasan yang diadakan pada 
tanggal 18 November 2005 oleh Divisi Perempuan dan Anak LBH Bali 

Dialog Publik yang diadakan oleh Divisi Perempuan dan Anak bekerjasama dengan 
KAPAL PEREMPUAN Jakarta dpada tanggal 28 November 2005 dengan tema 
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“Menafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama untuk keadilan perempuan dan kebersamaan 
dalam masyarakat Plural”.  

Diskusi yang diadakan oleh Divisi HAM LBH Bali bekerjasama dengan KSFH UNWAR 
tanggal 30 Desember 2005 dengan tema “Memprediksi Penegakan HAM di Indonesia”. 
  

Tabel 54 

Kasus-kasus yang ditangani 

BULAN/2005 JUMLAH KASUS MASUK JUMLAH KASUS DITANGANI 

JANUARI 4 0 

FEBRUARI 4 1 

MARET 6 4 

APRIL 7 2 

MEI 5 1 

JUNI 7 2 

JULI 6 4 

AGUSTUS 5 3 

SEPTEMBER 9 3 

OKTOBER 7 2 

NOVEMBER 5 1 

DESEMBER  7 1 

TOTAL 72 24 
 

Adapun kasus yang ditangani tersebut diatas adalah kasus yang diterima setiap bulan dari 
kasus-kasus yang masuk per bulannya jadi total kasus yang masuk ke LBH Bali tahun 
2005 adalah 72 kasus dengan 24 kasus yang ditangani/didampingi. 

Disamping itu juga ada beberapa kasus yang ditangani yang merupakan kelanjutan dari 
tahun sebelumnya yaitu ;  

♦ Kasus Perumahan Puri Taman Umadui 

♦ Kasus PT Newmont Nusa Tenggara 

♦ Kasus Perceraian Ibu Susana 

♦ Kasus Perceraian Ibu Yurita Sari 
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LEMBAGA BANTUAN HUKUM  PAPUA 
 
 

I. PENDAHULUAN 
 

Dinamika Negara Indonesia di Tahun 2005 dalam berbagai bidang pembangunan sangat 
terasa, lebih-lebih di bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Azasi Manusia serta 
Kesehatan.  Jika melihat dinamika pada kesemuan bidang, maka dari aspek kebijakan, 
ternyata masih memposisikan rakyat sebagai obyek dan bukan subyek. Dalam PILKADA 
telah terbukti rakyat hanya digunakan untuk kepentingan sesaat para elit politik. Tentu ini 
dapat terjadi karena pendidikan politik rakyat masih rendah. Pada bidang keamanan, 
ternyata Negara belum mampu menghadirkan rasa aman kepada rakyatnya dalam 
menghadapi teror-teror bom; Di bidang Hukum, masih banyak peraturan perundangan 
yang dihasilkan tidak memihak rakyat; Mafia peradilan masih belum berhasil diatasi, 
banyak kasus-kasus hukum yang tidak ditangani secara baik; Di bidang Hak Azasi 
Manusia pun tak ada hasil yang patut di banggakan kaitan dengan penegakkan dan 
penghormatan  Hak Asasi Manusia. 
 
Hal-hal diatas pun terjadi di Papua; Dalam bidang politik: Partisipasi rakyat pada 
PILKADA tidak lebih dari sebuah proses pendidikan politik rakyat, tetapi lebih pada 
sebuah proses pancapaian kekuasaan dengan menggunakan rakyat sebagai  obyek 
kepentingan. Hal lain adalah bahwa penggunaan Otonomi khusus hanya untuk 
kepentingan elit-elit birokrat, baik ditingkat Legislatif maupun eksekutif. Rakyat hanya 
mendapat sisa-sisa saja sebagai sebuah legitimasi bahwa rakyat telah menikmati Otonomi 
Khsusus. Pada Bidang Pertahanan Keamanan, justru terjadi penambahan pasukan dan 
membuka Markas Korem-Korem baru di beberapa daerah Papua. Penanmbahan pasukan 
ini telah membawa dampak negative bagi rakyat di daerah pedalaman maupun kampung-
kampung; Pada bidang  Hukum:Penegakkan hukum berjalan tersendat-sendat. Banyak 
kasus-kasus hukum yang tidak ditangani secara baik dan memberikan rasa keadilan bagi 
masyarakat. Inipun berkaitan dengan masih mewabahnya mafia peradilan, sehingga 
pengadilan yang dianggap sebagai rumah  keadilan, dimana tempat terakhir untuk 
masyarakat mencari keadilan pun saat ini diragukan. Banyak kasus yang diputuskan oleh 
hakim itu dipengaruhi oleh uang dan politik kekuasaan, sehingga masyarakat kecil dalam 
mengakses hukum itu sangat susah dan harus menjadi korban dari sebuah kepentingan 
uang dan politik kekuasaan. Beberapa kasus yang penanganannya tidak serius, seperti : 
Kasus Ilegal loging, Korupsi dan kasus-kasus lainnya. 
Di bidang Hak asasi manusia; meski terdapat kemajuan dalam upaya pelaksanaan 
Otonomi Khusus dengan dikeluarkannya PP MRP dan pembentukan Komnas HAM 
Perwakilan Papua yang diharapkan dapat menyelesaikan berbagai kasus Pelanggaran hak 
asasi Manusia, akan tetapi dibalik harapan tersebut ditemukan berbagai  fakta yang 
memprihatinkan yaitu masih terjadi pelanggaran Hak Asasi manusia baik dari segi sipil 
dan politik  (SIPOL)maupun dari segi ekonomi, social dan budaya (EKOSOK). Dari segi 
Sipil dan Politik yaitu, sampai saat ini masih terjadi tidakan-tindakan kekerasan yang 
dilakukan oleh Aparat TNI/Polri terhadap masyarakat sipil, dan untuk melegitimasi 
tindakan tersebut selalu digunakan stikma OPM/Separatis terhadap masyarakat sipil, 
tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat sipil dan tidak adanya penghormatan 
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terhadap asas Praduga Tak Bersalah, penangkapan dan pembunuhan kilat oleh oknum 
anggota TNI. Putusan Pengadilan HAM di Makasar atas kasus Pelanggaran HAM berat 
Abepura, telah membuat sakit hati para korban karena persidangan tersebut tidak dapat 
memberikan rasa keadilan bagi para korban. Kasus-kasus HAM Berat di Kabupaten 
Jayawijaya dan Kabupaten Wasior bak peti es yang tidak disentuh lagi oleh Negara; Dari 
segi Ekonomi, Sosial dan Budaya yaitu masih meningkatnya kemiskinan, penyakit, 
pencemaran lingkungan, dan dalam hal ini pemerintah yang bertanggungjawab karena 
melakukan proses pembiaran atau dengan kata lain tidak dapat menjamin hak-hak warga 
masyarakatnya dengan baik, inipun berkaitan dengan makin mewabahnya Korupsi,Kolusi 
dan Nepotisme di lingkungan Pemerintahan sendiri. Kebijakan Otonomi Khusus yang 
menjamin Hak atas kesehatan dan Pendidikan juga tidak dapat terealisasi dengan baik, 
kesehatan masyarakat makin merosot,  masih banyak anak-anak yang belum mengenyam 
pendidikan, penyediaaan tenaga pengajar semakin sulit ditemukan di pedalaman, sarana 
dan prasarana sangat memprihatinkan bahkan tidak ada gedung sekolah di daerah 
pedalaman, Ekonomi pasar juga di kuasai oleh pengusaha-pengusaha atau pelaku-pelaku 
bisnis yang mendapat dukungan dari elit-elit politik Papua, sehingga masyarakat kecil 
tidak mampu bersaing dan harus terpinggirkan.   
 
 
Jika melihat pada persoalan-persoalan diatas, maka LBH Papua menyadari dengan 
berbagai persoalan yang muncul tidak semuanya dapat ditangani oleh LBH Papua; namun 
berkaitan dengan Hukum dan Hak Azasi Manusia, telah dilakukan  beberapa program 
kegiatan, seperti : Pendidikan Hukum dan HAM, Pendampingan Hukum, Diskusi, 
Seminar, Pendampingan Masyarakat, Kampanye, Invenstigasi dan Advokasi dan lain 
sebagainya.   
  
 

II. PROGRAM KERJA 
 
Program Kerja Lembaga Bantuan Hukum Papua masih tetap sama yaitu merumuskan 
sejumlah program-program kerja �ocal�a yang disesuaikan dengan perkembangan isu 
yang terjadi baik secara internasional, nasional maupun �ocal. 
 
Berkaitan dengan perkembangan YLBHI yang mempengaruhi kinerja di daerah, maka 
untuk 1 (satu) tahun belakangan ini program kerja Lembaga Bantuan Hukum Papua 
adalah sebagai berikut : 
 
 

1. Bidang Internal 
 
Di bidang Internal yang menjadi program prioritas adalah : 
 

• Bagaimana Lembaga Bantuan Hukum Papua mengupayakan memperoleh 
pendanaan sendiri dan tetap berharap bantuan dan dukungan dari  YLBHI. 
Adapun tujuan dari Program ini adalah untuk membiayai Lembaga, seperti 
:Penggajian, Sewa Kantor, Listrik, Air, telpon dan biaya perkantoran lain,seperti 
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pengadaan perangkat kantor yang diantaranya: Pengadaan Computer, dan lain 
sebagainya. Selain itu juga tujuannyanya adalah : Peningkatan Kwalitas para 
pekerja sesuai dengan bidang masing-masing. 

 
Pada tahun 2005 dengan kurun waktu Bulan Agustus s/d November 2005, LBH Papua 
telah memperoleh Dukungan dana dari Yayasan TIFA di Jakarta untuk membiayai 
Institusional Support  untuk 4 bulan dengan jumlah sebesar Rp.  101.800.000. Dukungan 
dana ini untuk membiayai hal-hal sebagai berikut : 

 
1. Gaji karyawan yang terdiri dari 7 orang untuk jangka waktu  5 bulan; 
2. Kesekretariatan; 
3. Communication 
4. Utility :  
      Sewa Gedung kantor Jayapura, Merauke dan Timika untuk 1 tahun; 
5. Biaya perjalanan dan pertemuan. 

 
Selain dana yang diberikan oleh Yayasan TIFA, maka Yayasan Lembaga Bantuan 
Hukum Indonesia (YLBHI) juga masih memberikan dana sebesar Rp. 1.500.000,- 
perbulan. Dana ini kemudian digunakan untuk membiayai hal-hal tidak dibiayai oleh 
Yayasan TIFA. 

 
• Pencarian dana untuk pembiayaan program-program Lembaga. 

 
Selain Dukungan Dana dari Yayasan TIFA dan YLBHI, pada tahun 2005 LBH Papua 
mendapat dukungan dana program dari Partnertship untuk program sepuluh (10) 
bulan dan akan berakhir di Bulan Februari 2006. 

 
 

Tabel 55: Dukungan Dana untuk LBH Papua 
 

ASAL 
DUKUNGAN 

DANA 

 
PEMBIAYAAN 

 
JUMLAH DANA 

 
KETERANGAN 

YLBHI Umum Rp.  13.970.000,- Dukungan untuk 1 
tahun 

TIFA Jakarta - Institusional 
support 

- Program  
 

Rp.101.800.000,- 
 
Rp.376.960.000, 

Dukungan untuk 4 
bulan 
Dukungan 1 tahun 
 

Kemitraan Program Polisi Rp.393.280.000,- Dukungan untuk 10 
bulan 

 
 

2. Bidang  Program Operasional 
 
Kegiatan-kegiatan Operasional yang dilakukan di tahun 2004 adalah terdiri dari : 
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• Kegiatan Litigasi : Pendampingan hukum 

Kegiatan ini lebih mengarah kepada Pendampingan hukum di Pengadilan  bagi kelompok 
orang yang dinilai oleh LBH Papua sebagai kelompok Marjinal atau orang yang perlu di 
Bantu. 
 
Jika melihat pada perencanaan program tahun 2005 dengan target untuk mendampingi 30 
kasus, maka ternyata dalam tahun 2005 LBH Papua dapat menangani 75 kasus, baik 
terdiri dari kasus-kasus structural maupun non structural. Jumlah kasus yang terdata ini 
belum termasuk dengan kasus yang di dampingi oleh Pos LBH Merauke dan Pos LBH 
Timika. 
 
Selain kasus-kasus diatas, masih  ada pula beberapa kasus yang belum sempat didata, 
dikarenakan system administrasi yang  tidak lengkap.  
 
 
Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam matriks dibawah ini: 
 
 

Tabel 56 : Kasus-kasus yang ditangani 
 
 
No. Nama Klien Jenis Kasus Tahapan Keterangan 

 
1 Drs. Filep Semuel Karma Pidana Makar Vonis 15 tahun 

dan dicabut 
status PNS 

Akan melakukan 
upaya hukum PK 

2 Yusak Pakage SH, S.Th Pidana Makar Vonis 10 
Tahun 

Akan melakukan 
upaya hukum PK 

3 Moses Aspalek Pidana Makar Vonis 5 tahun Menunggu Kasasi 
4 Moses Holago Pidana Makar Vonis 4 tahun Menunggu 

Kasasi 
5 Robert Kalembulu dan 

Frans Yosep Deda alias 
Unyil 

Pidana, 338 
KUHP 

Vonis 10 tahun Menunggu Kasasi 

6 Tonci Sibri Pidana  Pemeriksaan 
Saksi 

Bebas Demi 
Hukum 

7 Ely Amasaman Pidana 
Penyerobotan, 
385 KUHP 

Vonis 4 bulan 
percobaan satu 
tahun 

Banding di PT 

8 Chandra Praperadilan  
TNI-AL 

Putusan Permohonan 
Diterima 

9 Sonaria, S.Sos Pidana, psl 378 
KUHP 

Vonis 2,6 tahun In Kracht 

10 Agustinus Ferdinandus Pidana 351 
KUHP 

Pendampingan 
di Polsek 

Upaya Damai dan 
Selesai 
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(Penganiayaan 
Ringan) 

Abepura 

11 Halim Hartoyo Perdata Putusan Kalah dan 
Banding  

12 Navisa Hasan, Cs. Perdata  Menang  In Kracht 
13 Kristian Griapon Perdata  Damai Gugatan dicabut 
14 Trie Utami Perdata  Putusan Gugatan 

dikabulkan 
15 Malaysiawati Perdata Kalah In Kracht 
16 H. Muhammading Perdata Saksi Tergugat Sidang 14/12-05 
17 Dorman Siori, Cs. 

Karyawan PT. Juta Daya 
Perkasa 

Perburuhan Pembayaran 
Gaji dan 
pesangon 

Menunggu lelang 
alat berat milik 
perusahaan 

18 Dance Abi Perdata Saksi 
Penggugat 

Sidang 12/12-05 

19 Lince Denda` Perdata Vonis gugatan 
dikabulkan 

In Kracht 

20 Rindu Sihombing Perdata Upaya Damai Gugatan dicabut 
21 Ibu Sutini Pidana 

penipuan 
Pendampingan 
di Polresta 

SP3 Polresta 
Jayapura 

22 Yonas Ansaka Perdata Tanah Upaya Damai - 
23 H. Karim Perdata 

Wanprestasi 
Upaya Damai 
dgn Hotel 
Sentani Indah 

- 

24 Mey Irianto Suara Perdata Upaya Damai - 
25 Miranti Dahlan Perdata Gugatan 

dikabulkan 
In Kracht 

26 W a r d i Perdata Tanah 
di Arso 

Upaya Damai - 

27 Ondoafi Yotham 
Yarusabra 

Perdata Tanah 
SMU Neg. 2 
Maribu 

Gugatan 
disidangkan di 
PN Jayapura 

Pemeriksaan 
Saksi Penggugat 

28 Margaretha Tanfo Girbes  Pidana 338 
KUHP 

Vonis 12 tahun 
penjara 

In Kracht 

29 Francis Mayo Pidana, 78 ayat 
(1) huruf (a) 
UU 
No.22/1997; 
dan pasal 48, 
53 UU 
No.9/1992, dan 
pasal 55, 56 
KUHP 

Pendampingan 
di Polda Papua 

- 

30 Raphael Muso Pidana, 78 ayat 
(1) huruf (a) 
UU 

Pendampingan 
di Polda Papua 

- 
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No.22/1997; 
dan pasal 48, 
53 UU 
No.9/1992, dan 
pasal 55, 56 
KUHP 

31 Willie Sinene Mason Pidana, 78 ayat 
(1) huruf (a) 
UU 
No.22/1997; 
dan pasal 48, 
53 UU 
No.9/1992, dan 
pasal 55, 56 
KUHP 

Pendampingan 
di Polda Papua 

- 

32 Mustakin Pidana, pasal 
303 KUHP 

Pendampingan 
di Polres 
Kabupaten 
Jayapura 

BAP  

33 Dwi Haryanto Pidana, pasal 
303 KUHP 

Pendampingan 
di Polres 
Kabupaten 
Jayapura 

BAP  

34 Yuli Lambe Pidana, pasal 
303 KUHP 

Pendampingan 
di Polres 
Kabupaten 
Jayapura 

BAP 
 
 
 

35 Rejunus Manulang Pidana, pasal 
303 KUHP 

Pendampingan 
di Polres 
Kabupaten 
Jayapura 

BAP  

36 Manotal Situmorang Pidana, pasal 
303 KUHP 

Pendampingan 
di Polres 
Kabupaten 
Jayapura 

BAP  

37 Sefnat Kaigere dan 
Rudolf Kaigere 

Pidana, 351 
ayat (3) KUHP 

Persidangan 
PN JPR 
pemeriksaan 
Saksi 

Berkas Displit 

38 Frans Imbiri Pidana, 244 
dan 245 KUHP 

Vonis 5 bulan 
penjara 

In Kracht 

39 Yonas Yenteriri Pidana, 244 
dan 245 KUHP 

Vonis 5 bulan 
penjara 

In Kracht 

40 Michael Refinus Reba Pidana, 244 
dan 245 KUHP 

Vonis 5 bulan 
penjara 
 

In Kracht 
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41 Anthon Wanggai Pidana, 244 
dan 245 KUHP 

Vonis 5 bulan 
penjara 

In Kracht 

42 Kelis Moai Pidana, 244 
dan 245 KUHP 

Sidang di PN 
Jayapura 

Tuntutan 13/12-
05 

43 Onesimus Moai Pidana, 244 
dan 245 KUHP 

Sidang di PN 
Jayapura 

Tuntutan 13/12-
05 

44 Santos Daonema Moai Pidana, 244 
dan 245 KUHP 

Sidang di PN 
Jayapura 

Tuntutan 13/12-
05 

45 Dorman Siori, Cs. 
Karyawan PT. Juta Daya 
Perkasa 

Perburuhan Pembayaran 
Gaji dan 
pesangon 

Menunggu 
pelelangan asset 
alat berat PT. juta 
Daya Perkasa 

46 Dance Abi Perdata Pemeriksaan 
Saksi 
Penggugat 

Sidang 12/12-05 

47 Miranti Dahlan Perdata Gugatan 
perceraian 

Sidang Verstek 

48 Irianto Yakobus Perdata, 
perbuatan 
melawan 
hukum 

Buat Gugatan 
dan didaftarkan 
di PN Jayapura 

Acara Sidang 
Pembuktian : 
Surat dan Saksi 

49 Elly Yarusabra Perdata Tanah 
SMU Neg. 2 
Maribu 

Buat Gugatan 
ke PN Jayapura 

Leges Surat 
Kuasa 

50 Naomi Papayungan Perdata, Klien 
digugat Cerai 
oleh suaminya 

Putusan: Cerai In Kracht 

51 Praperadilan terhadap 
Kalapas Abepura 

Pidana, 
Penahanan 
tidak sah 

Sidang di PN 
Jayapura 

Putusan Senin, 
8/8-05 
Permohonan NO 
(tidak dapat 
diterima) 

52 PILKADA KOTA 
JAYAPURA 

Gugatan 
Pilkada 

Putusan, 
memenangkan 
KPU Kota  
Jayapura 

In Kracht 

53 PILKADA MAPPI Gugatan 
Pilkada 

Putusan 
mengalahkan 
KPUD Mappi 

KPUD 
melakukan PK 

54 PILKADA KAIMANA Gugatan 
Pilkada 

Permohonan 
Dicabut oleh 
Pemohon 

Putusan KPUD 
Kaimana adalah 
Sah dan InKracht 

55 SAKA AWI Pidana, UU 
pasal 1 ayat (1) 
UU No 12  
Tahun 1951 

Sidang 
Pemeriksaan 
Saksi 

Tunda siadang 
hari Selasa 13/12- 
2005 
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56 ALFRED MANIA Pidana, pasal 
53 UU 
No.9/1992 
tentang 
Keimigrasian 

Pelimpahan 
berkas dari 
Polda Papua ke 
Kejaksaan 
Tinggi 

Menunggu 
pelimpahan 
berkas ke 
Pengadilan 
Negeri Jayapura 

57 DESMON ARAUW Pidana, pasal 
53 UU 
No.9/1992 
tentang 
Keimigrasian 

Pelimpahan 
berkas dari 
Polda Papua ke 
Kejaksaan 
Tinggi 

Menunggu 
pelimpahan 
berkas ke 
Pengadilan 
Negeri Jayapura 

58 PITA ALKUN Pidana, pasal 
53 UU 
No.9/1992 
tentang 
Keimigrasian 

 Pelimpahan 
berkas dari 
Polda Papua ke 
Kejaksaan 
Tinggi 

Menunggu 
pelimpahan 
berkas ke 
Pengadilan 
Negeri Jayapura 

59 MICHAEL MASI Pidana, pasal 
53 UU 
No.9/1992 
tentang 
Keimigrasian 

Pelimpahan 
berkas dari 
Polda Papua ke 
Kejaksaan 
Tinggi 

Menunggu 
pelimpahan 
berkas ke 
Pengadilan 
Negeri Jayapura 

60 ROBERT ARATI Pidana, pasal 
53 UU 
No.9/1992 
tentang 
Keimigrasian 

Pelimpahan 
berkas dari 
Polda Papua ke 
Kejaksaan 
Tinggi 

Menunggu 
pelimpahan 
berkas ke 
Pengadilan 
Negeri Jayapura 

61 David Burdam PHK sepihak 
oleh Toko 
Kawat di 
Jayapura 

Mengundang 
Toko Kawat 
dan Disnaker 
Kota Jayapura 
untuk 
membicarakan 
masalah tenaga 
kerja ini 

Toko Kawat dan 
Disnaker tidak 
hadir 

62 Daniel Waroy PHK sepihak 
oleh Toko 
Kawat di 
Jayapura 

Mengundang 
Toko Kawat 
dan Disnaker 
Kota Jayapura 
untuk 
membicarakan 
masalah tenaga 
kerja ini 

Toko Kawat dan 
Disnaker tidak 
hadir 

63 Samuel Wasapay PHK sepihak 
oleh Toko 
Kawat di 
Jayapura 

Mengundang 
Toko Kawat 
dan Disnaker 
Kota Jayapura 
untuk 

Toko Kawat dan 
Disnaker tidak 
hadir 
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membicarakan 
masalah tenaga 
kerja ini 

64 Silas Tusmain PHK sepihak 
oleh Toko 
Kawat di 
Jayapura 

Mengundang 
Toko Kawat 
dan Disnaker 
Kota Jayapura 
untuk 
membicarakan 
masalah tenaga 
kerja ini 

Toko Kawat dan 
Disnaker tidak 
hadir 

65 Adri Rorimpandey PHK sepihak 
oleh Toko 
Kawat di 
Jayapura 

Mengundang 
Toko Kawat 
dan Disnaker 
Kota Jayapura 
untuk 
membicarakan 
masalah tenaga 
kerja ini 
 

Toko Kawat dan 
Disnaker tidak 
hadir 

66 Yuli Tusmain PHK sepihak 
oleh Toko 
Kawat di 
Jayapura 

Mengundang 
Toko Kawat 
dan Disnaker 
Kota Jayapura 
untuk 
membicarakan 
masalah tenaga 
kerja ini 

Toko Kawat dan 
Disnaker tidak 
hadir 

67 Tri Subantu PHK sepihak 
oleh Toko 
Kawat di 
Jayapura 

Mengundang 
Toko Kawat 
dan Disnaker 
Kota Jayapura 
untuk 
membicarakan 
masalah tenaga 
kerja ini 

Toko Kawat dan 
Disnaker tidak 
hadir 

68 Richard Youwe PHK sepihak 
oleh Toko 
Kawat di 
Jayapura 

Mengundang 
Toko Kawat 
dan Disnaker 
Kota Jayapura 
untuk 
membicarakan 
masalah tenaga 
kerja ini 

Toko Kawat dan 
Disnaker tidak 
hadir 

69 Budi S. Basuki PHK sepihak 
oleh Toko 

Mengundang 
Toko Kawat 

Toko Kawat dan 
Disnaker tidak 
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Kawat di 
Jayapura 

dan Disnaker 
Kota Jayapura 
untuk 
membicarakan 
masalah tenaga 
kerja ini 

hadir 

70 Bertha Carolina Awi PHK sepihak 
oleh Toko 
Kawat di 
Jayapura 

Mengundang 
Toko Kawat 
dan Disnaker 
Kota Jayapura 
untuk 
membicarakan 
masalah tenaga 
kerja ini 
 

Toko Kawat dan 
Disnaker tidak 
hadir 

71 Simon Tusmain PHK sepihak 
oleh Toko 
Kawat di 
Jayapura 

Mengundang 
Toko Kawat 
dan Disnaker 
Kota Jayapura 
untuk 
membicarakan 
masalah tenaga 
kerja ini 

Toko Kawat dan 
Disnaker tidak 
hadir 
 

72 Jacob Burdam PHK sepihak 
oleh Toko 
Kawat di 
Jayapura 

Mengundang 
Toko Kawat 
dan Disnaker 
Kota Jayapura 
untuk 
membicarakan 
masalah tenaga 
kerja ini 

Toko Kawat dan 
Disnaker tidak 
hadir 
 
 
 
 

73 Zeth Wompere PHK sepihak 
oleh Toko 
Kawat di 
Jayapura 

Mengundang 
Toko Kawat 
dan Disnaker 
Kota Jayapura 
untuk 
membicarakan 
masalah tenaga 
kerja ini 

Toko Kawat dan 
Disnaker tidak 
hadir 

74 Abdul Wahid Usman, Cs PHK sepihak 
oleh 
Perusahaan 
Multi Grosir di 
Tanah Hitam 
Abepura 

Mengundang 
Pihak Multi 
Grosir untuk 
membicarakan 
masalah tenaga 
kerja ini 
 

Ada upaya damai 
dan semua buruh 
bisa kembali 
bekerja 
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75 DINA PAGAWAK Pidana 
Pembunuhan 
pasal primer 
338 KUHP, 
subsider pasal 
351 ayat (3) 
KUHP 

Pendampingan 
di Polres 
Kabupaten  
Jayapura di 
Sentani 

Proses BAP dan 
penandatanganan 
Surat Kuasa 

76 RONALD JOHN 
MARKUS 

PHK sepihak 
oleh Associated 
Mission 
Aviation 
(AMA) di 
Jayapura 

Mengundang 
AMA ke LBH 
Papua untuk 
membicarakan 
masalah tenaga 
kerja ini 
 

Undangan Jum`at 
16/12-05 

77 YUSUF MARLISSA Utang Piutang 
dengan Pak 
Sofyan dan Ibu 
Wa`ade 

Mengundang 
para pihak 
untuk upaya 
penuelesaian  

Undangan 
Pertemuan Kamis 
15/12-05 

78 Agus Foa Kasus Pidana, 
melanggar 
Pasal 1 Ayat 
(1) UU 
12/1951 

Mendampingi 
ketika 
pemeriksaan 
untuk BAP 

Pemilik senjata 
adalah oknum 
anggota polisi 
Polda Papua  

 
 
 

• KEGIATAN NON LITIGASI : 
 
Program LBH Papua, selain program Litigasi, maka juga dilaksanakan program Non 
Litigasi. Dari program  non litigasi yang direncanakan di tahun 2005, semua program-
kegiatan dapat dilaksanakan. 
 
Program LBH Papua bersama Yayasan TIFA Jakarta yang dilaksanakan adalah: 
 

1. Pendampingan  masyarakat korban kasus Abepura selama proses sidang di 
Pengadilan HAM di Makasar; 

2. Pendidikan Hukum dan HAM di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya 
pada tanggal 21 Februari 2005 

3. Seminar Sehari tentang Peran Masyarakat dalam Mencegah dan 
Menanggulangi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di 
Papua. Dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2005; 

4. Pelatihan dan Pembelaan Hukum dan HAM bagi Pengacara dan Aktivis 
Perempuan se-Papua. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2005 

5. Pendidikan Hukum dan HAM di Kabupaten Merauke. Dilaksanakan pada 
tanggal 15 – 17 Juli 2005. 
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6. Monitoring dan Investigasi kasus-kasus Pelanggaran HAM di Papua, 
seperti : di Merauke, Timika, Wamena dan Jayapura. 

7. Pendidikan Hukum dan HAM di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya 
pada tanggal 21 Februari 2005. 

8. Diskusi hukum dan HAM di Tingkat Distrik 
9. Sosialisasi Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa di Kabupaten Keroom, 

Kabupaten Sarmi, Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya. 
 
Program LBH Papua bersama Kemitraan yang telah dilaksanakan adalah : 
 

1. Survey Kinerja Kepolisian di 6 Polsek di Kota Jayapura dan Kabupaten 
Jayapura; 

2. Diskusi Terbatas hasil Survey 
3. Semiloka hasil Survey kinerja Polisi; 
4. Pembentukan Forum Pengawasan Kinerja Polisi di Jayapura; 
5. Dialog interaktif di RRI Jayapura. 

 
Kerjasama program Pembaharuan Hukum antara LBH Papua dengan Pusat Studi Hukum 
(PSHK), telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:  
 

• Penelitian tentang pembaharuan hukum di Kabupaten Merauke, Kabupaten 
Jayapura, Kabupaten Mimika, Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Biak. 

 
Selain program kerjasama dengan Lembaga Penyandang Dana dan Kerjasama program, 
LBH Papua juga mempunyai program kerjasama jaringan LSM di Papua. Kerjasama 
jaringan telah melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut: 
 

1. Pendampingan Korban kasus Pelanggaran HAM Berat Abepura di Pengadilan 
HAM di Makasar. 

2. Investigasi dan Advokasi kasus penolakan penambahan pasukan di 8 distrik di 
Jayapura. 

3. Peringatan Hari HAM di Jayapura. 
4. Melakukan Konferensi Pers. 
5. Monitoring kasus-kasus 
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Tabel  57 : Pelaksanaan Program 

 
 
 
NO 

 
KOMPONEN 
KEGIATAN 

 
WAKTU 
PELAKSANAAN 
PROGRAM 

 
INDIKATOR 
KEBERHASILAN 
YANG DIUKUR 

 
CATATAN 
PERKEMBANGAN 
KEGIATAN 

 
STATUS AKHIR HASIL 
PEMANTAUAN DAN 
KETERANGAN 

01 “Dialog Partisipatif 
Hukum, Demokrasi 
dan HAM bagi 
masyarakat” di Tiga 
Tempat : Depapre kab. 
Jayapura, Waris kab. 
Keerom, Bonggo kab. 
Sarmi. 

Kegiatan dilakukan di 
Depapre tanggal 16 
Desember 2004, Waris 
tanggal 17 Desember 
2004 dan Bonggo pada 
tanggal 24 Januari 2005. 

- Setelah kegiatan seluruh 
peserta mendapatkan 
pengetahuan tentang 
Hukum, Demokrasi dan 
HAM. 

- Peserta yang ikut dalam 
kegiatan terdiri dari stake 
Holder (Tokoh 
Masyarakat, Adat, Agama 
dan Perempuan) 

- Dari seluruh Peserta yang 
hadir 25% nya 
keterwakilan dari kaum 
perempuan. 

Di Distrik Depapre ketika 
kegiatan dialog berakhir, 
seorang peserta dialog 
menghubungi staf LBH 
Papua berkonsultasi 
tentang persoalan tanah 
adapt miliknya yang 
diambil alih oleh orang 
lain dan minta agar ada 
proses lanjut dalam bentuk 
gugatan perdata. 
Sebelumnya masalah ini 
telah pernah dikemukakan 
sampai pada proses hukum 
tapi tidak memberikan  
kepastian dalam 
memperoleh haknya 
kembali 

- Seluruh Kegiatan berjalan 
sesuai dengan rencana 

-  Peserta yang hadir sangat 
antusias mengikuti 
kegiatan. 

-  Adanya harapan dari 
peserta agar kegiatan-
kegiatan yang sama 
dilakukan secara 
berkelanjutan. 

02 “Debat Publik tentang 
Penegakan Hukum dan 
HAM” 

Kegiatan dilakukan pada 
tanggal 15 Desember 
2004 di Hotel Muspagco 
Jayapura 

- Adanya pemahaman dari 
masyarakat tentang 
Hukum dan HAM serta 
mekanisme proses 
penegakan hukum dan 
HAM 

Masyarakat adat Suku 
Dawir yang ikut dalam 
debat publik ini meminta 
agar proses penegakan 
Hukum dan Ham lebih 
transparan utamnay dalam 
persoalan menyangkut 

- Seluruh Kegiatan berjalan 
sesuai dengan rencana 

-  Peserta yang hadir sangat 
antusias mengikuti 
kegiata. 

-  Adanya harapan dari 
peserta agar kegiatan-
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proses peradilan terhadap 
hak ulayat (tanah adat)  
masyarakat.   

kegiatan yang sama 
dilakukan secara 
berkelanjutan. 

03 “Kegiatan Pendidikan 
Hukum dan HAM di 
Wamena”. 

Kegiatan dilakukan di 
Bethesda Hom-hom,  
tanggal 21-24 Februari 
2005. 

- Setelah kegiatan seluruh 
peserta mendapatkan 
pengetahuan tentang 
proses Hukum terhadap 
penangkapan, penahanan 
dan penyidikan menurut 
KUHAP serta advokasi 
kasus pelanggaran HAM 
dan instrument HAM. 

- Peserta yang ikut dalam 
kegiatan terdiri dari stake 
Holder (Tokoh 
Masyarakat, Adat, Agama 
dan Perempuan) 

- Dari seluruh Peserta yang 
hadir 25% nya 
keterwakilan dari kaum 
perempuan. 

Di Distrik Wamena ketika 
kegiatan pelatihan ini 
berakhir, seorang peserta 
menghubungi staf LBH 
Papua berkonsultasi 
tentang persoalan 
penyerangan gudang 
senjata Kodim Wamena 
yang mengakibatkan 
sejumlah warga sipil 
menjadi korban dan minta 
agar ada proses hukum 
terhadap pelaku anggota 
militer tersebut.  

- Seluruh Kegiatan berjalan 
sesuai dengan rencana 

-  Peserta yang hadir sangat 
antusias mengikuti 
kegiatan. 

-  Adanya harapan dari 
peserta agar kegiatan-
kegiatan yang sama 
dilakukan secara 
berkelanjutan, juga 
dilakukan di kabupaten 
baru hasil pemekaran 
seperti Kabupaten 
Yahukimo dan 
Pegunungan Bintang  

04 “Seminar Sehari 
Tentang Peran 
Masyarakat Dalam 
mencegah Dan 
Menanggulangi Tindak 
Kekerasan Terhadap 
Perempuan dan Anak 
Di Papua” 

Kegiatan dilakukan pada 
tanggal 23 Maret 2005 di 
Hotel Relat Indah 
Jayapura 

- Adanya pemahaman dari 
masyarakat tentang apa 
yang menjadi bagian 
tindak Kekerasan 
Terhadap Perempuan dan 
Anak serta cara 
pencegahannya. 

Bahwa ada pemahaman 
yang diberikan kepada 
masyarakat pencari 
keadilan terhadap 
Kekerasan seksual 
(zinah/pemerkosaa) yang 
dilakukan oleh seorang 
oknum anggota Polda 
Papua terhadap istri 
seorang Guru,  
 LBH melakukan 

- Seluruh Kegiatan berjalan 
sesuai dengan rencana 

-  Peserta yang hadir sangat 
antusias mengikuti 
kegiatan. 

-  Adanya harapan dari 
peserta agar ada tindak 
lanjut dari kegiatan ini 
dalam bentuk pelatihan 
bagi Pendamping 
Perempuan dan Anak 
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pendampingan agar ada 
proses hukum terhadap 
Polisi tersebut, karena 
akibat kekerasan seksual 
ini anak dari suami istri itu 
menjadi terlantar.   

korban kekerasan. 

 
05 

 
“Pelatihan Pembelaan 
Hukum dan HAM Bagi 
Pengacara dan Aktivis 
Perempuan Di Papua ”. 

 
Kegiatan dilakukan di 
Hotel Mahkota Hamadi 
Jayapura  tanggal 16-17 
Mei 2005. 

 
- Setelah kegiatan seluruh 

peserta mendapatkan 
pemahaman tentang 
Pembelaan Hukum dan 
HAM Bagi Pengacara dan 
Aktivis Perempuan Di 
Papua pengetahuan tentang  
proses Hukum terhadap 
pelaku yang melakukan 
tindak kekerasan terhadap 
perempuan dan anak.. 

- Peserta yang ikut dalam 
kegiatan terdiri dari aktivis 
LSM yang peduli terhadap 
masalah perempuan dan 
anak dan Advokat. 

- Dari seluruh Peserta yang 
hadir 70% nya adalah 
kaum perempuan. 

 
Bahwa yang terjadi ketika 
peserta dari daerah Biak, 
Wamena, Timika 
membicarakan soal kasus 
kekerasan yang terjadi di 
daerahnya masing-masing 
ada kecenderungan bahwa 
proses hukum yang 
ditangani tidak berjalan 
sebagaimana mestinya 
karena kadangkala korban 
tidak mau mengungkapkan 
masalah kekerasan yang 
dialaminya karena 
dianggap merupakan aib 
bagi keluarga. Para aktivis 
dan Advokat yang 
mengikuti kegiatan ini 
kemudian memahami 
bahwa korban itu harus 
diprotek oleh Aparat 
Negara dan proses hukum 
harus dilakukan terhadap 
orang yang melakukan 
kekerasan. Demikian juga 

 
- Seluruh Kegiatan berjalan 

sesuai dengan rencana 
-  Peserta yang hadir sangat 

antusias mengikuti 
kegiatan. 

-  Adanya harapan dari 
peserta agar kegiatan-
kegiatan yang sama 
dilakukan secara 
berkelanjutan, juga 
dilakukan di kabupaten 
baru hasil pemekaran 
seperti Kabupaten 
Keerom, dan Yahukimo 
dan Tolikara serta 
pegunungan Bintang. 
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diharapkan pihak 
kepoisian dapat 
menerapkan UU 
No.23/2004 dalam 
penyidikan tindak pidana 
kekerasan dalam keluarga. 

06 “Pendidikan Hukum 
dan HAM di Merauke” 

Kegiatan berlangsung  
pada tanggal 15-17 Juli 
2005 di Hotel di Hotel 
Akat Isakod Jalan 
Prajurit Gang IV 
Merauke  

- Setelah kegiatan seluruh 
peserta mendapatkan 
pengetahuan tentang 
proses Hukum terhadap 
penangkapan, penahanan 
dan penyidikan menurut 
KUHAP serta advokasi 
kasus pelanggaran HAM 
dan instrument HAM. 

- Peserta yang ikut dalam 
kegiatan terdiri dari stake 
Holder (Tokoh 
Masyarakat, Adat, Agama 
dan Perempuan) 

- Dari seluruh Peserta yang 
hadir 25% nya 
keterwakilan dari kaum 
perempuan.  

- Bahwa yang terungkap 
dari permasalahan awal 
yang dihadapi peserta 
meliputi Bidang Hukum, 
Perburuhan, Pengelolaan 
sumber daya alam, bidang 
pendidikan dan Hak-hak 
Ekosob yang merupakan 
kewajiban Negara untuk 
memberikan pemenuhan 
dan perlindungan terhadap 
hak-hak masyarakat di 
Merauke.  
- Masyarakat semakin 
kritis dan memahami 
bahwa itu adalah hak  
mereka yang diakui oleh 
Negara. 

- Seluruh Kegiatan berjalan 
sesuai dengan rencana 

-  Peserta yang hadir sangat 
antusias mengikuti 
kegiatan. 

-  Adanya harapan dari 
peserta agar ada tindak 
lanjut dari kegiatan ini 
dalam bentuk pelatihan 
dapat dilakukan di daerah 
pedalaman, karena di 
daerah ini tingkat 
kekerasan HAM sangat 
sering terjadi 

07 “Seminar Tentang 
Hak-hak Tersangka 
dalam Proses 
Penangkapan, 
Penahanan dan 
Penyidikan” 
 

Kegiatan dilakukan di 
Aula Tabita Sentani, 
Hari Rabu 24 Agustus 
2005. 

- Setelah kegiatan seluruh 
peserta mendapatkan 
pemahaman tentang Hak-
hak tersngka dalam proses 
penangkapan, penahanan 
dan penyidikan; serta 
praperadilan; pengetahuan 
tentang  proses Hukum 

Bahwa yang terjadi ketika 
peserta mempertanyakan 
bahwa proses hukum yang 
ditangani pihak kepolisian 
tidak berjalan sebagaimana 
mestinya karena ada 
sejumlah kasus pidana 
yang merupakan tindak 

- Seluruh Kegiatan berjalan 
sesuai dengan rencana 

-  Peserta yang hadir sangat 
antusias mengikuti 
kegiatan. 

-  Adanya harapan dari 
peserta agar kegiatan-
kegiatan yang sama 
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sampai pada pengadilan 
- Peserta yang ikut dalam 

kegiatan terdiri dari 
Tokoh-tokoh adat, 
pemuda, wanita dan LSM 

- Dari seluruh Peserta yang 
hadir, komposisi antara 
laki-laki dan kaum 
perempuan adalah 
berimbang. 

pidana murni, tetapi tidak 
dilakukan proses hukum 
sampai ke pengadilan 
karena ada upaya 
penyelesaian kekeluargaan 
yang difasilitasi oleh 
polisi. Demikian juga 
diharapkan pihak 
kepolisian dapat 
menerapkan UU KUHAP 
UU no.8/1981 dalam 
penyidikan tindak pidana 
sampai pada proses   
persidangannya. 
 
 

dilakukan secara 
berkelanjutan, juga 
dilakukan di kabupaten di 
tingkat distrik dan 
kampung-kampung. 

08 “Pendidikan Hukum 
dan HAM di Timika” 

Kegiatan berlangsung 
pada tanggal 12-14 
Oktober 2005 di 
Marannu Hotel Timika 

- Setelah kegiatan seluruh 
peserta mendapatkan 
pengetahuan tentang 
proses Hukum terhadap 
penangkapan, penahanan 
dan penyidikan menurut 
KUHAP serta advokasi 
kasus pelanggaran HAM 
dan instrument HAM. 

- Peserta yang ikut dalam 
kegiatan terdiri dari stake 
Holder (Tokoh 
Masyarakat, Adat, LSM 
Mitra LBH Papua) 

- Dari seluruh Peserta yang 
hadir 25% nya 

- Bahwa yang terungkap 
dari permasalahan awal 
yang dihadapi peserta 
meliputi Bidang Hukum, 
Perburuhan, Pendidikan, 
bidang Pengelolaan 
sumber daya alam dan 
bidang pelayanan Publik 
yang merupakan 
kewajiban Negara untuk 
memberikan pemenuhan 
dan perlindungan terhadap 
hak-hak masyarakat di 
Timika.  
-Masyarakat semakin kritis 
dan memahami bahwa 

- Seluruh Kegiatan berjalan 
sesuai dengan rencana 

-  Peserta yang hadir sangat 
antusias mengikuti 
kegiatan. 

-  Adanya harapan dari 
peserta agar ada tindak 
lanjut dari kegiatan ini 
dalam bentuk rencana 
pembuatan jaringan 
pemantau penegak 
hukum, setelah 
dikoordinasikan dengan 
pimpinan lembaga-
lembaga yang mengutus 
para peserta 
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keterwakilan dari kaum 
perempuan.  

permasalah hukum dan 
HAM harus diproses 
sampai tuntas dan itu 
merupakan kewajiban  
Negara. 
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Tabel 58 : Outrecht Hak-hak Tersangka 

 
 
NO 

 
KOMPONEN 
KEGIATAN 

 
WAKTU 
PELAKSANAAN 
PROGRAM 

 
INDIKATOR 
KEBERHASILAN 
YANG DIUKUR 

 
CATATAN 
PERKEMBANGAN 
KEGIATAN 

STATUS AKHIR HASIL 
PEMANTAUAN DAN 
KETERANGAN 

01 “Mapping Hak-hak 
Tersangka dalam Proses 
Penangkapan, 
Penahanan ” 
 

Mapping Hak-hak 
Tersangka 
dilaksanakan di 
Distrik Waris 
Kabupaten Keerom, 
Distrik Bonggo 
Kabupaten Sarmi, 
Distrik Assologaima 
Kabupaten Jayawijaya 
dan di Merauke, pada 
Minggu keempat 
bulan November  
2005. 

- Setelah kegiatan Mapping 
dilakukan Tim sosialisasi 
mendapatkan gambaran 
menyeluruh tentang kondisi 
daerah dan pemahaman 
masyarakat  tentang Hak-hak 
tersngka dalam proses 
penangkapan, penahanan dan 
penyidikan; serta praperadilan 
pokoknya pengetahuan 
masyarakat tentang  proses 
Hukum sampai pada pengadilan 
- Peserta yang ikut dalam 
kegiatan terdiri dari tokoh-tokoh 
kunci seperti, Tokoh-tokoh adat, 
tokoh agama dan kepala suku 

Bahwa yang terjadi ketika 
peserta mempertanyakan  
proses hukum yang 
ditangani pihak kepolisian 
tidak berjalan sebagaimana 
mestinya karena ada 
sejumlah kasus pidana yang 
merupakan tindak pidana 
murni, tetapi tidak 
dilakukan proses hukum 
sampai ke pengadilan 
karena ada upaya 
penyelesaian kekeluargaan 
yang difasilitasi oleh polisi. 
Demikian juga diharapkan 
pihak kepoisian dapat 
menerapkan KUHAP UU 
no.8/1981 dalam 
penyidikan tindak pidana 
sampai pada proses   
persidangannya. 

- Seluruh Kegiatan 
berjalan sesuai dengan 
rencana 

-  Tokoh-tokoh kunci yang 
diwawancarai  sangat 
antusias memberikan 
data dan kasus yang 
pernah dialami oleh 
masyarakat di 
kampungnya 
menyangkut “kel;akukan 
polisi” dalam al 
penangkapan dan 
penahanan terhadap 
orang yang disangka 
melakukan tindak 
pidana. 

-  Adanya harapan dari 
tokoh-tokoh kunci agar 
kegiatan-kegiatan yang 
sama dilakukan secara 
berkelanjutan, juga 
dilakukan di Kampung-
kampung. 
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02 “Sosialisasi Hak-hak 
Tersangka” 

Kegiatan Sosialisasi 
Hak-hak Tersangka 
juga dilaksanakan di 
Distrik Waris 
Kabupaten Keerom, 
Distrik Bonggo 
Kabupaten Sarmi, 
Distrik Assologaima 
Kabupaten Jayawijaya 
dan di Merauke, pada 
akhir Minggu 
keempat bulan 
November  2005. 
 

-Bahwa setelah kegiatan selesai 
seluruh peserta sosialisai hak-hak 
tersangka mendapatkan 
pengetahuan tentang apa dan 
bagaimana proses Hukum 
terhadap penangkapan, 
penahanan dan penyidikan 
menurut KUHAP. 
-Peserta yang ikut dalam kegiatan 
terdiri dari warga masyarakat, 
Tokoh adat, Tokoh Agama, 
Kepala suku dan ada juga pelajar 
-Bahwa dari seluruh Peserta yang 
hadir keterwakilan dari kaum 
perempuan telah memadai.  

- Bahwa yang terungkap 
dari permasalahan awal 
yang dihadapi peserta 
adalah di lingkungan 
masyarakat sering terjadi 
tindak pidana, masyarakat 
tidak mengetahui tentang 
hak-hak tersangka ,  
masyarakat kurang tahu 
tentang bantuan hukum, 
dan masyarakat tidak atau 
belum mendapat 
penyuluhan hukum dari 
instansi pemerintah.  
 
- setelah sosialisasi Hak-
hak tersangka masyarakat 
semakin memahami bahwa 
seseorang yang disangka 
melakukan tindak pidana 
mempunyai hak yang harus 
diperhatikan oleh aparat 
negara, termasuk soal 
bantuan hukum bagi yang 
tidak mampu dan diancam 
hukuman di atas 5 tahun 
wajib ditunjuk Penasihat 
Hukum oleh pejabat yang 
berwenang dalam proses 
tersebut 

- Seluruh Kegiatan berjalan 
sesuai dengan rencana 

-  Peserta yang hadir sangat 
antusias mengikuti 
kegiatan sosialisasi ini. 

-  Adanya harapan dari 
peserta agar ada tindak 
lanjut dari kegiatan ini 
dalam bentuk sosialisasi 
di Kampung-kampung 
mereka 

- Masyarakat 
menginginkan agar Buku 
Saku tentang Hak-hak 
Tersangka dapat 
diberikan kepada 
masyarakat kampung. 
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Tabel  59 : Pelaksanaan Program  Kepolisian 

 
CAPAIAN OUTPUT DALAM PERIODE MONEV 

“PENGUATAN ELEMEN SIPIL DALAM RANGKA PENGAWASAN KINERJA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA 
DI KOTA DAN KABUPATEN JAYAPURA, PROPINSI PAPUA” 

 
 

No Aktivitas Out Put Tahapan Waktu Tempat 
1 Survey Mengenai 

Persepsi Publik tentang 
Kinerja Kepolisian 
Daerah di Papua dalam 
Menjalankan 3 (tiga) 
Peran dan Fungsi 
Utamanya 
 
 
 
Merampungkan Hasil 
Survey dalam Sebuah 
Laporan Tertulis 

Untuk mendapatkan 
hasil nyata tentang 
persepsi publik 
terhadap kinerja 
kepolisian dalam 
menjalankan tiga peran 
dan fungsi utamanya di 
Kota Jayapura dan 
Kab. Jayapura-Sentani. 

1.Bentuk Tim Kerja 
2.Buat TOR; 
3.Buat Surat 
   Pemberitahuan 
   ke Kampung; 
4.Konfirmasi 
   anumenator; 
5.Siapkan materi; 
6.Pelaksanaan; 
7.Pelaporan. 

IV Mei – IV 
Agustus 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Distrik Jayapura    
   Utara; 
2.Distrik Abepura; 
3.Distrik Sentani Kota; 
4.Distrik Depapre; 
5.Distrik Genyem; 
6.Distrik Demta  
 

2 Seminar Terbatas untuk 
Menguji Hasil Survey 
 

Sebagai bahan 
masukan bagi 
kepolisian untuk 
menuju kepolisian yang 
lebih professional 
dalam mejalankan 
trifunsinya; 
 
 

1.Bentuk Panitia; 
2.Buat TOR; 
3.Buat Undangan; 
4.Konfirmasi 
   Peserta dan Nara 
   Sumber; 
5.Siapkan materi; 
6.Pelaksanaan; 
7.Pelaporan. 
 
 

29 Sept 2005 Kota Jayapura 
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3 Lokakarya Pembentukan 
Forum Pengawasan 
Kinerja Kepolisian 
Daerah Papua (Papua 
Police Watch) Dalam 
Rangka Peningkatan 
Profesionalisme 
Kepolisian Daerah di 
Papua 

Terbentuknya sebuah 
wadah pengawasan 
kinerja kepolisian 
daerah Papua (Papua 
Police Watch). 
 

1.Bentuk Panitia 
2.Buat TOR; 
3.Buat Undangan; 
4.Konfirmasi 
   Peserta dan Nara 
   Sumber; 
5.Siapkan materi; 
6.Pelaksanaan; 
7.Pelaporan 
 

29 - 30 Nop. 
2005 

Kota Jayapura 

4 
 

Dialog Interaktif di RRI 
Nusantara V Jayapura 
dengan Thema: 
“Pembentukan Forum 
Pengawasan Kinerja 
Kepolisian Daerah Papua 
dalam Menjalankan 
Tugas-tugas Pengawasan 
Terhadap Tri Fungsi dan 
Peran Utama Kepolisian 
di Papua Menuju 
Prorfesionalismenya” 
 

Sebagai sarana 
sosialisasi yang efektif 
kepada masyarakat di 
Papua bahwa telah 
terbentuknya sebuah 
wadah pengawasan 
kinerja kepolisian 
derah papua (Papua 
Police Watch). 

1.Bentuk Panitia 
2.Buat TOR; 
3.Buat Undangan; 
4.Konfirmasi 
   Peserta dan Nara 
   Sumber; 
5.Siapkan materi; 
6.Pelaksanaan; 
7.Pelaporan 
 
 

22 Des 2005  Jayapura 
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 TABULASI  
KASUS-KASUS KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK 

BULAN JANUARI s/d DESEMBER 2005 
 

 
HAK-HAK  ANAK 

 
Tabel 60: TABULASI PELANGGARAN HAK-HAK ANAK TAHUN 2005 

KATEGORI JUMLAH KASUS 
 
 

JENIS PELANGGARAN 
BAWA 
LARI 

ANAK 

PERKOSAAN PENCABULAN KDRT PERDAGANGAN 
ANAK 

PENGANIAYAAN PUTUS 
SEKOLAH

7 
 

42 21 10 - 3 - 
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Tabel 61 : PELANGGARAN HAK-HAK ANAK TAHUN 2005 

KATEGORI PELAKU 
 
 
 
 
 
PELAKU 
 

 
JENIS PELANGGARAN 

 KEKERASAN 
ANAK 

PERKOSAAN PENCABULAN KDRT PERDAGANGAN 
ANAK 

PENGANIAYAAN PUTUS 
SEKOLAH 

        
POLISI/BRIMOB -  - - - - - 

TNI AD 
 

- - - - - - - 

TNI AU 
 

- - - - - - - 

TNI AL 
 

- - - - - - - 

APARAT 
BIROKRASI 
 

- - - - - - - 

PARLEMEN 
 

- - - - - - - 



 254

PENGADILAN 
 

- - - - - - - 

KEJAKSAAN 
 

- - - - - - - 

PERUSAHAAN 
 

- - - - - - - 

INDIVIDU 
 ( ABUSER) 
 

4 25 22 12 1 20 - 

RUMAH 
SAKIT/MAJELIS 
KEDOKTERAN 

- - - - - - - 

KOMUNIKASI 
ADAT 
 

- - - - - - - 

PREMAN 
 

- - - - - - - 

LAIN-LAIN 
 

- - - - - - - 
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HAK – HAK PEREMPUAN 

 
 

Tabel 62 :  PELANGGARAN HAK – HAK PEREMPUAN 2005 
KATEGORI JUMLAH KASUS 

 
 
 
 

JENIS PELANGGARAN 

PERCOBAAN 
PERKOSAAN 

PERKOSAAN PENCABULAN KDRT ANCAMAN 
 

PENGANIAYAAN 
PEREMPUAN 

PEMBUNUHAN JANJI 
KAWIN 

5 7 2 63 3 49 2 4 
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Tabel 63 : TABULASI PELANGGARAN HAK-HAK PEREMPUAN TAHUN 2005 
KATEGORI PELAKU 

 
 

 
PELAKU 
 

 
JENIS PELANGGARAN 

 PELECEHAN PERKOSAAN PENCABULAN KDRT PERDA
GANG
AN 
PEREM
PUAN 

PENGANI
AYAAN/ 
KEKERAS
AN 

JANJI 
KAWIN 

POLISI/BRIMOB  2      
TNI AD 
 

       

TNI AU 
 

       

TNI AL 
 

       

APARAT 
BIROKRASI 
 

      1 

PARLEMEN 
 

      1 

PENGADILAN 
 

       

KEJAKSAAN 
 

       



 257

PERUSAHAAN 
 

       

INDIVIDU ( 
ABUSER) 
 

11 47 25 52 1 103  

RUMAH 
SAKIT/MAJELIS 
KEDOKTERAN 
 
 

       

KOMUNIKASI 
ADAT 
 

       

PREMAN 
 

       

LAIN-LAIN 
 

 1      
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MATRIKS TABULASI KASUS 
 KORBAN  DAN  KEJAHATAN 

HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK YANG DILAKUKAN OLEH TNI DAN POLRI 
 

1. Kasus Makar “ Pengibaran Bendera Bintang Kejora  dan Kelompok 
Organisasi Papua Merdeka “ Di Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura  
(Belum termasuk kasus-kasus makar yang dilakukan di kabupaten lain). 

  
Penanganan kasus Makar untuk tahun ini ada 4 kasus. Namun kalau di catat kasus 
Makar yang terjadi di Papua ada 11 Kasus. Dari 4 kasus Makar yang ditangani 
baru 2 kasus yang telah diputuskan, sementara 2 kasus lainnya masih dalam 
proses kasasi. 

 
Tabel  64  

 Kasus Makar         
No. Nama Klien Jenis Kasus Vonis Keterangan 
1 Drs. Filep Semuel Karma Pidana Makar 15 Tahun 

Penjara dan 
Dipecat dari 
Pegawai 
Negeri Sipil 

Terhadap Putusan 
Pengadilan Negeri 
Jayapura ini 
dikuatkan oleh 
Pengadilan Tinggi 
Jayapura. Saat ini 
perkara dalam 
Tingkat Kasasi 

2 Yusak Pakage SH, S.Th Pidana Makar 10 (sepuluh) 
Tahun Penjara 

Terhadap Putusan 
Pengadilan Negeri 
Jayapura ini 
dikuatkan oleh 
Pengadilan Tinggi 
Jayapura. Saat ini 
perkara dalam 
Tingkat Kasasi 

3 Moses Aspalek Pidana Makar 6 (Enam) 
Tahun Penjara 

Terhadap Putusan 
Pengadilan Negeri 
Jayapura ini 
dikuatkan oleh 
Pengadilan Tinggi 
Jayapura. Saat ini 
perkara dalam 
Tingkat Kasasi 

4 Moses Holago Pidana Makar 4 (Empat) 
Tahun Penjara 

Terhadap Putusan 
Pengadilan Negeri 
Jayapura ini 
dikuatkan oleh 
Pengadilan Tinggi 
Jayapura. Saat ini 
perkara dalam 
Tingkat Kasasi 
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2. DATA PENGANIAYAAN OLEH POLISI 
 
Penganiayaan dan Penangkapan sewenang-wenang oleh Polisi terhadap masyarakat 
sipil dengan tuduhan kelompok Papua Merdeka di Kampung Uyupi Distrik Mulia 
Kabuapten Jayawijaya 
 
 
Sejumlah anggota TPN/OPM yang diduga dari kelompok Goluat Tabuni, pada hari 
minggu ,10/4/05 dibekuk aparat kepolisian. Setidaknya 9 orang berhasil ditangkap, 
sedangkan dua lainya kabur ke tengah hutan. Satu diantaranya bernama Tolino Iban Gire 
(59) akhirnya tewas setelah ditembus timah panas aparat. Mereka ditangkap Tim Reskrim 
Polres Persiapan Puncak Jaya dan  Brimob BKO Polda Papua disekitar kampong Uyupi. 
Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. 
 
Kesembilan anggota TPN/OPM pimpinan Dinggi Wonda yang masuk dalam kelompok 
Guliat Tabuni dan warunggai itu masing-masing adalah : 
 
 
 
 
 

Tabel  65 
Masyarakat yang Menjadi korban kekerasan Polisi 

 
 
1 Yulene Tabuni 25  
2 Muwekme Telenggen 24  
3 Dingging Wonda alias Enumbi 24  
4 Kotianus Telenggen 21  
5 Yomirom Wonorengga  21  
6 Bikie Wonda 19  
7 Tekius Enumbi 36  
8 Dekius Enumbi 39  
9 Tolino Iban Gire  Mati ditembak 
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Penganiayaan oleh Oknum Anggota Polisi terhadap masyarakat sipil sewaktu menghadapi  massa yang berdemo di Depan 
Pengadilan Negeri Jayapura di Abepura – Jayapura pada tanggal 10 Mei 2005 
 
 
 

Tabel  66 
Nama-Nama korban peristiwa 10 Mei  2005. 

 
 

No NAMA KORBAN UMUR PELAKU KETERANGAN 
1 Hermanus Wanimbo 

Mahasiswa 
22 Thn Polisi dari PORESTA 

JAYAPURA 
1.Tiga jahitan bagian kepala 
2.Luka bagian paha kiri dan kanan 
3.Bengkak bagian belakang dan tulang pungkung 
Akibat: 
-Karet Mati,Balok 5x5, Batu  

2  Meky Kobai 
Mahasiswa 

21 Thn Idem 1. Tiga jahitan bagian kepala Lutut kiri dan kanan masing-
masing 5x  jahitan 
Akibat :  
- Karet mati , balok 5x5,popor senjata 

3 Warius Inumbi 
Mahasiwa 
 

23 Thn Idem 1. Tiga jahitan bagian kepala 2.Perut diinjak akhirnya kena 
limpah 
3.Bagian belakang dipukul dengan popor senjata. 
- Akibat : 
Ditendang,karet mati dan balok. 

3 Raga Kogoya 
Mahasiswi 

21 Thn Idem 1.Bagian kepala bengkak akibat injak 
2.Suntik dgn jarum di bagian leher 
3.Tendang dibelakang dan dimuka 
Akibat : Tendangan  dgn sepatu laras dan pukulan tongkat 
karet mati. 

4  Milca Siep 
Mahasiswi 

  1.Retak tulang belakang karena dipukul oleh Hakim A. Lakoni 
Harnie 
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 2.ditendang  dan diseret oleh polisi 
 

5 Debora Penggu 
Mahasiswi 

  1.Ditendang, ditarik/diseret dan dipukul dengan karet mati 
pada bagian perut ,belakang dan di suntik 

6 Heni Lani/ Mahasiswi   Ditendang dan dipukul dengan karet mati  

7 Ice Dogopia/Mahasiswi  Polisi .Luka dibagian kepala  12  jahitan 

8 Amandus Kane/ Mahasiswa  Idem Luka bagian kepala, 6 jahitan 

9 Marten Mote/mahasiswa 23 Thn Idem Luka kepala dan belakang 

10 Amos Pikome 20 Thn Idem Tiga jahitan bagian kepala 

11 Yan Kayame/tani 35 Thn  Idem Penganiayaan dan penyiksaan 

12 Martinus Adi  Idem Sda 

13 Yairus Kayame  Idem Sda 

14 Abner Dekey  Idem Sda 

15 Merly Kogoya  Idem Sda 

16 Melianus Pakage  Idem Sda 

17 Pilius Wenda  Idem Sda 

18 Neles Elopere  Idem Sda 
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19 Jefta Kalakmabin 23 Thn Idem  Patah dagu, gigi rontok 3 biji disuntik dgn jarum biasa, 
ditendang pada tulang belakang, bengkak tangan kiri. 
Akibat : Karet mati,Balok, dan tendangan sepatu laras. 

20 Yuli Mote/ Tani 32 Thn Idem Luka Kepala dan punggung belakang 

21 Ali Boma 21 Thn Idem Sda 

22 Kene Bahabol 24 Thn Idem Sda 

23 Alpius Muyapa 23 Thn Idem Kena pentungan di kepala dan badan 

24 Petrus Tenouye 21 Thn  Idem Sda 

25 Yermia Kayame 25 Thn  Idem Sda 

26 Amos Pigome 20 Thn Idem Sda 

27 Markus You 25Thn  Idem Sda 

28 Deki Yobe  Idem Sda 

29 Yotan Kogoya 24 Thn Idem Sda 

30 Lima Moap  Idem Sda 

31 Nelius Kogoya  Idem Sda 
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3. PENGANIAYAAN OLEH OKNUM TENTARA REPUBLIK INDONESIA 
(TNI) DARI SATUAN KOSTRAD 

 
Adanya langkah serius dari pihak TNI untuk mereformasi diri, ternyata tidak sepenuhnya 
mendapat dukungan dari Aparat TNI yang bertugas di lapangan dan di daerah-daerah 
yang dianggap daerah “konflik”.  
 
Seperti halnya di Papua, ternyata kekerasan, arogansi dan tindakan sewenang-wenang 
masih melekat erat pada anggota TNI yang bertugas di daerah-daerag Papua. 
 
Tercatat  ada 6 (enam) kasus kekerasan TNI yang sempat didata oleh LBH Papua. Tetapi 
dengan melihat kondisi Papua sekarang ini,maka dapat dipastikan masih sangat banyak 
tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh TNI, namun tidak terpantaukan. 
 

Tabel 67  
Kasus Kekerasan Aparat Negara 

 
No NAMA KORBAN Umur PELAKU 

 
Keterangan 

01 SIPRIANUS 
Laki-Laki 

 Anggota 
KOSTRAD di 
Tanah Miring 
Meraukke 

Kejadian dari tanggal 27 April s/d 1 
Mei 2005, ditangkap, disiksa, 
diborgol, ditodong, dtendang hingga 
luka-luka, diancam akan dibunuh 

02 BARTOL 
Laki-Laki 

 Anggota Kostrad 
Tanah Miring di 
Tanah Merah 
Merauke 

idem 

03 PERINUS WENDA 
Laki-Laki 
Pekejerjaan Tani 

45 tahun IDI, Anggota 
Kostrad 411 
Kimbim di 
Wamena 

Pada tanggal 22 Juli 2005 di siksa, 
dipukul, dikurung dan diancam 
dituduh sebagai kelompok Organisasi 
Papua Merdeka. 

04 KIKAME TABUNI 
Laki-laki 
Pekerjaan : Petani 

27 Tahun Anggota 
Konstrad 411 
Kimbim di 
Wamena 
 

Idem 

05 JHON TABUNI,  
Laki – Laki 
Tempat Desa 
Bolakme – Wamena 

27 Tahun KALEB 
GOMBO 
40 Thn. Anggota 
TNI-AD Pangkat 
Kopral dan 
Anggota 
KOSTRAD 411 

Pada tanggal 6 September 2005, 
Korban di pukul dan dilempar dengan 
batu berkali-kali hingga tak sadar diri, 
lalu dibawah ke Markas KOSRAD 
411 dan dianiayai lagi dan kemudian 
disuruh pulang pada tanggal 7 
September 2005. Latar belakang 
kejadian disebabkan oleh Anggota 
TNI-AD dari Koramil memintah 
bantuan kepada korban untuk 
memberikan beberapa ekor babi, 
namun karena korban tidak mau 
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membantu lalu dipukul. 
 

06 LIBERIUS OKA 33 Tahun Praka Lubis 
Anggota TNI 
Satuan Infantri 
Di Asiki-Tanah 
Merah – 
Kab.Boven 
Diguel 

Korban di tembak mati oleh Oknum 
TNI, akibat korban mengetahui 
adanya hubungan perselingkuan 
dengan isteri orang. 

 
 
 

III. HAMBATAN-HAMBATAN 
 
Dalam melaksanakan program, masih dijumpai beberapa hambatan, yang dapat 
diklasifikasikan dalam 2 bagian, yakni Hambatan Internal dan Hambatan Ekternal. 
 
Hambatan Internal : 
 
Jika melihat kondisi Daerah Papua, dan dengan melihat pada ketersediannya tenaga kerja 
pada LBH Papua, maka sangat tidak sebanding, begitu pula dengan pembiayaan yang 
ada. Hal-hal yang diangap sebagai hambatan internal terdiri dari : 
 

1. Keterbatasan Tenaga Kerja di LBH Papua; 
2. Tertebatasan Dana untuk mendukung kerja-kerja; 
3. Masih kurangnya kemampuan Staf  dalam melaksanakan pekerjaan yang 

ada; 
4. Adanya sifat apatis antara staf dan karyawan dalam melaksanakan tugas-

tugas. 
5. Belum ada Lembaga Donor tetap yang dapat mendukung program-

program LBH Papua secara jangka panjang; 
6. Dukungan dari YLBHI semakin melemah dan  nyaris hilang. 

 
 
Hambatan Eksternal 
 
Sementara pada hampatan ekternal juga  dijumpai beberapa hal yang adalah sebagai 
berikut : 
 

1. Dana yang diperoleh dari Lembaga Dukungan Dana tidak dapat dialihkan 
untuk kegiatan lain; 

2. Pemberian dukungan dana tidak sesuai dengan kondisi riil yang diusulkan, 
telah mengganggu pelaksanaan program; 

3. Situasi social dan politik daerah cukup menghambat dilakukan kegiatan-
kegiatan; 

4. Masih ada stiqma bahwa LBH Papua merupakan bagian dari Organisasi 
Papua Merdeka baik oleh Aparat (TNI/Polri), dan sebagian  masyarakat; 

5. Kondisi daerah yang sangat luas dan biaya tinggi; 
6. Kerja jaringan LSM HAM melemah. 
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Hambatan-hambatan yang tersebut diatas, sangat dirasakan dalam tahun 2005, namun 
LBH Papua mencoba untuk mencari jalan keluar dari himpitan hambatan tersebut, 
meskipun secara jujur terkadang hambatan yang ada tidak dapat diatasi. 
 
Masih juga ditemui hambatan-hambatan lama (hambatan cerita lama), yakni masalah 
keuangan yang belum terpecahkan hingga saat ini. Bagi LBH Papua, hal ini perlu 
mendapat perhatian besar, agar nantinya tidak mengganggu kerja-kerja  dan visi serta 
misi Lembaga. 
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YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA 
 

(YLBHI) 
 
 
YLBHI merupakan organisasi masyarakat sipil yang mengkaji penyelenggaraan negara 
agar selalau didasari pada upaya perlindungan dan penjaminan bagi rakyat dalam 
memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, budaya (Ekosob) serta kebebasan-kebebasan dasar 
manusia. Tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi pinsip-prinsip keadilan sosial, hak 
asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi, merupakan tekat nasionalisme yang selama ini di 
perjuangkan.  
 
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) didirikan atas gagasan dalam Kongres Persatuan 
Advokast Indonesia (Peradin) ke III tahun 1969. Gagasan tersebut mendapat persetujuan 
dari Dewan Pimpinan Pusat Peradin melalui Surat Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 
tanggal 26 Oktober 1970 yang isi penetapan pendirian Lembaga Bantuan 
Hukum/Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970.  
 
Setelah beroperasi salam satu dasawarsa, pada 13 Maret 1980 status hukum LBH 
ditingkatkan menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan 28 
Oktober tetap dijadikan sebagai Hari Ulang Tahun YLBHI. Gagasan pendirian lembaga 
ini untuk memberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu 
memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin yang digusur, dipinggirkan, di 
PHK, dan didalam kesehariannya telah dilakukan pelanggaran atas hak-hak asasi mereka. 
 
VISI   
  

1. Terwujudnya suatu suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan 
hubungan sosial yang adil dan beradab/berprikemanusiaan secara demokratis (A 
just, humane and democratic socio-legal system); 

2. Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan 
tata-cara (prosedur-prosedur) dan lembaga-lembaga melalui mana setiap pihak 
dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum (A fair and transparant 
institutionalized legal-administrative system); 

3. Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik dan budaya yang membuka akses bagi 
setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan 
kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap 
menghormati dan menjunjung tinggi HAM (An open political-economic system 
with a culture that fully respects human rights). 

 
 
MISI   
  

1. Menanamkan, menumbuhkan dan menyebarluaskan nilai-nilai negara hukum 
yang berkeadilan, demokratis serta menjunjung tinggi HAM kepada seluruh 
lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali; 

2. Menanamkan, menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan potensi 
lapisan masyarakat yang lemah dan miskin sedemikian rupa sehingga mereka 
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mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan serta mempertahankan hak-
hak dan kepentingan mereka baik secara individual maupun secara kolektif; 

3. Mengembangkan sistem, lembaga-lembaga serta instrumen-instrumen pendukung 
untuk meningkatkan efektifitas upaya-upaya pemenuhan hak-hak lapisan 
masyarakat yang lemah dan miskin; 

4. Memelopori, mendorong, mendampingi dan mendukung program pembentukan 
hukum, penegakan keadilan hukum dan pembaharuan hukum nasional sesuai 
dengan Konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia 
(Universal Declaration of Human Rights); 

5. Memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi 
keadilan dalam bidang politik, sosial-ekonomi, budaya dan jender, utamanya bagi 
lapisan masyarakat yang lemah dan miskin. 

 

NILAI-NILAI DASAR ORGANISASI  

1. Bahwa sesungguhnya hak untuk mendapatkan dan menikmati keadilan adalah hak 
setiap insan dan karena itu penegakannya, di satu pihak, harus terus diusahakan 
dalam suatu upaya berkesinambungan membangun suatu sistem masyarakat 
hukum yang beradab dan berprikemanusian secara demokratis, dan di lain pihak, 
setiap kendala yang menghalanginya harus dihapuskan; 

2. Bahwa keadilan hukum adalah salah-satu pilar utama dari masyarakat hukum 
dimaksud yang secara bersama-sama dengan keadilan ekonomi, keadilan politik, 
keadilan sosial dan keadilan (toleransi) budaya menopang dan membentuk 
keadilan struktural yang utuh saling melengkapi; 

3. Bahwa karena keterkaitan secara struktural tersebut di atas, upaya penegakkan 
keadilan hukum dan penghapusan kendala-kendala nya harus dilakukan 
berbarengan dan sejalan secara proporsional dan kontekstual dengan penegakan 
keadilan dan penghapusan kendala-kendala terkait dalam bidang-bidang ekonomi, 
politik, sosial dan budaya; 

4. Bahwa memperjuangkan dan menghormati Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) 
merupakan tugas dan kewajiban yang suci karena HAM adalah kodrat dan 
anugerah dari Tuhan Yang Maha Pengasih sehingga tidak seorangpun dapat 
merampas hak-hak yang melekat pada manusia sejak lahir itu; 

5. Bahwa mengamalkan perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang tercela 
adalah inti dari penegakan kebenaran dan hati-nurani masyarakat dalam suatu 
tata-hubungan pergaulan sosial yang adil, dan karena itu, penyuaraan dan 
penegakan kebenaran di hadapan kekuasaan yang menyeleweng merupakan sikap 
dan perbuatan yang terpuji; 

6. Bahwa pemberian bantuan hukum bukanlah sekedar sikap dan tindakan 
kedermawanan tetapi lebih dari itu, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 
kerangka upaya pembebasan manusia Indonesia dari setiap bentuk penindasan 
yang meniadakan rasa dan wujud kehadiran keadilan yang utuh, beradab dan 
berprikemanusiaan; 

7. Bahwa kebhinekaan masyarakat dan bangsa Indonesia mengharuskan suatu 
pemberian bantuan hukum yang tidak membeda-bedakan Agama, Kepercayaan, 
keturunan, suku bangsa, keyakinan politik maupun latar-belakang lainnya (prinsip 
imparsialitas), dan bahwa keadilan harus tetap ditegakkan walaupun 
berseberangan dengan kepentingan diri-sendiri, kerabat ataupun teman sejawat. 
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TUJUAN STRATEGIS 

 Mendesak dan menilai kinerja lembaga-lembaga demokrasi formal baik institusi-
institusi negara maupun infrastruktur demokrasi. 

 Membangun dan meletakan kerangka yuridis agar hak-hak rakyat tersebut dapat 
dijamin dalam legalitas formal. 

 Mendorong dan menyediakan sistem hukum kepada rakyat agar dapat 
memperoleh hak-hak dasar, melalui mekanisme-mekanisme legal formal.  

 Mempublikasikan program yang dijalankan sebagai refleksi kemasyarakat luas 
demi tercapainya keadilan merata.  

  
Program Umum 
  
Pendekatan bantuan hukum struktural didasarkan pada argumentasi bahwa kegiatan 
bantuan hukum tidak semata-mata memberikan pelayanan terhadap kasus-kasus yang 
ditangani, tetapi juga harus dapat mendorong terwujudnya kondisi-kondisi bagi efektifitas 
pelaksanaan hak-hak masyarakat miskin. Karena itu fokus kerja-kerja bantuan hukum 
struktural salah satunya adalah penelitian mengenai kebutuhan-kebutuhan hukum 
masyarakat miskin di wilayah-wilayah pedesaan untuk menjadi dasar pembentukan 
mekanisme hukum yang dapat melindungi dan memenangkan kepentingan masyarakat 
miskin, atas dasar itu menjadi mutlak dilakukannya pengorganisasian masyarakat lapis 
bawah, dengan bekerja sama dengan berbagai organisasi yang bergerak di sektor 
pengembangan komunitas (community development). 
 
Terlepas dari sejumlah perdebatan mengenai pendekatan bantuan hukum struktural, 
sampai saat ini pendekatan tersebut masih menjadi pegangan dalam kerja-kerja bantuan 
hukum – terutama YLBHI – dalam melakukan aktivitas advokasi. Advokasi kebijakan 
menjadi salah satu kegiatan yang saat ini banyak dilakukan, selain advokasi litigasi 
(beracara) dan pengorganisasian dan pendampingan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut yang 
kemudian membutuhkan kemampuan teori dan analisa sosial sebagai alat utama untuk 
mendukung kerja-kerja advokasi bantuan hukum. Kajian-kajian dan pengetahuan 
mengenai masyarakat dan dinamika yang melingkupinya, menjadi syarat mutlak bagi 
pemahaman dan kemampuan analisa sosial bagi para pekerja bantuan hukum sampai saat 
ini. 
 
Pendampingan advokasi yang dilakukan YLBHI terhadap kasus-kasus yang dihadapi 
masyarakat Indonesia ditanggapi dengan menyebarluaskan LBH (Lembaga Bantuan 
Hukum) ke masing-masing kota besar di Indonesia, yang merupakan follow up jalannya 
advokasi kebijakan, program kampanye, dan supporting program demi tercapainya 
keadilan yang berkesinambungan. Tersebarnya 14 kantor LBH di kawasan strategis 
Indonesia menunjang loyalitas hukum negeri ini berdasarkan UUD 1945, yang sekarang 
ini sudah dijalankan di masing-masing daerah, seperti : Banda Aceh, Medan, Padang, 
Palembang, Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bali, 
Makasar, Manado dan Papua. YLBHI sebagai sebuah organisasi masyarakat sipil 
memandang bahwa penyelenggaraan negara haruslah didasari pada upaya perlindungan 
dan penjaminan bagi rakyat dalam memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, budaya serta 
kebebasan-kebebasan dasar manusia. 
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Dengan menganut system voluntary organization yang didalamnya memuat  keterlibatan 
semua kalangan yang menunjang tercapainya tujuan organisasi, secara logika dan hukum, 
organisasi ini tidak dimiliki oleh siapapun, karena kekuasaan berada di tangan 
anggotanya atau di tangan konstituennya. Walaupun pengelolaan organisasi ini dikelola 
secara sukarela oleh dewan pengurus dan bekerja secara independen dari pemerintah, 
namun bukan berarti semua staffnya adalah volunteer, dan cara seperti ini dapat 
melengkapi sumber daya lembaga dalam menangani kasus dan menjalankan 
perkerjaannya.   
 
Keluarga atau kekerabatan merupakan lembaga yang terdiri dari sekumpulan peranan 
yang saling tergantung dan saling melengkapi, dimana masyarakat Indonesia merupakan 
masyarakat yang kental dengan sistem kekeluargaan dan kekerabatan, sehingga 
merangkai ikatan-ikatan yang membentuk unit pengorganisasian bagi aksi maupun 
mobilisasi untuk mendukung proses litigasi (peradilan). Maka dari situlah memfokuskan 
advokasi antara komunitas dan lingkungan dengan melihat sisi perbedaan budaya antar 
komunitas pada suatu daerah-daerah yang terpencil  ataupun terisolir, hingga tingkat buta 
huruf yang tinggi, dan penduduknya lebih konservatif terlebih dahulu di banding dengan 
komunitas yang tinggal di daerah pertanian yang lebih berinteraksi dengan komunitas 
lainnya. Bukan berarti komunitas kota merupakan komunitas yang tidak bisa menjadi 
contoh, sebenarnya individu-individu di kota cenderung lebih terisolir dan anonim, tidak 
mengenal satu dengan lainnya dan sampai saat ini sangat menumbuhkan solidaritas sosial 
yang spontan ataupun tidak terstruktur. 
 
Pencarian data-data oleh YLBHI dilakukan dalam menjalani program riset dan 
pendidikan guna memberikan gambaran, analisa, termasuk atas rekomendasi atas 
situasi dan kondisi demokrasi, HAM dan rule of law di Indonesia. Dari hasil riset 
dan pendidikan yang dilakukan YLBHI membuka pandangan advokasi terhadap 
hak-hak utama masyarakat sesungguhnya, yang dikategorikan dalam hak-hak 
ekonomi, sosial, budaya dan kebebasan-kebebasan manusia, yang diantaranya 
adalah advokasi kasus dan kebijakan atas  (1) Hak atas pendidikan; (2) Hak atas 
pekerjaan; (3) Hak atas tanah; (4) Hak atas lingkungan; (5) Hak untuk memilih 
keyakinan dan agamanya.      
 
 

 


