
 

 

1

POSISI  DAN  PERAN  YLBHI – LBH  SEMARANG               DALAM  PEMENUHAN  RASA  
KEADILAN  UNTUK  MASYARAKAT 

 
Prolog  

LBH Semarang berdiri pada 20 Mei 1978 dengan nama LBH Peradin yang kemudian 
berafiliasi dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia [YLBHI] pada tahun 1985, 
selanjutnya bernama LBH Semarang. 

Pendirian lembaga ini didasarkan kepada kesadaran bahwa sesungguhnya hak untuk 
mendapatkan dan menikmati keadilan adalah hak setiap insan dan karena itu penegakannya, harus 
terus diusahakan dalam suatu upaya berkesinambungan membangun suatu sistem masyarakat 
hukum yang beradab dan berperikemanusian secara demokratis, di lain pihak, setiap kendala yang 
menghalanginya harus dihapuskan. Keadilan hukum sebagai 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. 

Karena keterkaitan secara struktural tersebut di atas, upaya penegakan keadilan hukum dan 
penghapusan kendala-kendalanya 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. Maka didasarkan kesadaran tersebut di atas, 
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.        
 
Sumber Daya Organisasi 
Kapasitas Personel  

Hingga saat ini, LBH Semarang didukung oleh 5 orang staf yang masing-masing memiliki 
kemampuan kepengacaraan [lawyer], pengorganisasian rakyat [Community Organizer], Mediasi 
[ADR], Investigasi dan Kampanye. Dalam proses kaderisasi, LBH Semarang mengembangkan 
rekrutmen kader melalui program Relawan. Perekrutan dilakukan melalui proses Karya Latihan 
Bantuan Hukum [KALABAHU] yang diadakan 2 tahun sekali. Saat ini, ada 6 orang relawan yang 
dilibatkan dalam kerja-kerja advokasi LBH Semarang [2 orang berpendidikan S1 dan 4 orang lainnya 
merupakan mahasiswa tingkat akhir dari PTN/PTS di Jawa Tengah].  

Disamping itu, untuk mendukung aktivitas advokasi LBH Semarang, terdapat 5 orang 
karyawan yang membidangi Keuangan, Administrasi, Indok, Driver dan Office Boy. Kesemua dari 
Pekerja Bantuan Hukum [PBH] di LBH Semarang bekerja secara penuh waktu. 

Tingkat pendidikan para Pekerja Bantuan Hukum [PBH], 4 PBH berpendidikan S-1 [1 orang 
baru saja diterima dalam program Magister Lingkungan, dan 1 orang sedang menempuh Magister 
Advokad]. 1 orang PBH berpendidikan ahli madya dan sedang menempuh S-1 Ilmu Hukum. 
Sedangkan untuk karyawan 2 orang berpendidikan S1, sisanya berpendidikan setara Sekolah 
Menengah Atas. 

Pengembangan kapasitas baik itu untuk karyawan, PBH dan relawan dilakukan secara 
internal dan eksternal. Secara internal melalui pelatihan-pelatihan maupun acara-acara yang 
dilakukan LBH Semarang. Secara eksternal dilakukan melalui pengiriman delegasi dalam berbagai 
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pelatihan, seminar, kursus dll yang dilakukan jaringan baik di tingkat lokal, regional maupun 
nasional.   
 
Struktur Organisasi LBH Semarang  

Direktur : Tandiono Bawor Purbaya, SH 
Ka. Bid. Operasional : Hendro Agung Wibowo, SH 
Ka. Bid  Internal  : Siti Rakhma MH, SH  
Staff / Pembela Umum : Teuku Raja Rajuandar, SH 
Staf Program : Sukarman, A.Md 
Advokat  : Hendro Agung Wibowo, SH    

Siti Rakhma MH, SH   
Tandiono Bawor Purbaya, SH 

Keuangan  : Dewi Susana, SE 
Administrasi : Nureka Yunianto, S.Sos 
Indok  : Scolastika Tirama 
Driver  Sugiyanto 
Office boy  : Slamet Riyadi 

 
Kapasitas Program  

Dalam memberikan Bantuan Hukum Struktural ini, LBH Semarang membagi program 
kerjanya secara fungsional ke dalam divisi-divisi, yaitu [sebagian besar dikerjasamakan dengan 
Yayasan Tifa yang meliputi bantuan hukum bagi kaum marginal, monitoring peradilan dan kampanye 
serta advokasi terhadap pelanggaran HAM] : 
1. Divisi Nelayan, Masyarakat Pesisir dan Lingkungan Hidup 

Divisi ini bertanggungjawab untuk melakukan pengorganisasian di tingkat basis nelayan, 
masyarakat pesisir dan komunitas korban perusakan- pencemaran lingkungan hidup. Proses 
pengorganisasian dilakukan bersamaan dengan pendidikan massa, kampanye, advokasi dan 
penangganan kasus. Divisi ini dalam Layar Nusantara bermitra kerja dengan Jaringan Nelayan 
Se-Jawa. Di tingkat nasional untuk issue nelayan dan masyarakat pesisir, LBH Semarang 
menjadi anggota Jaring PELA (Pesisir dan Laut). Untuk Kota Semarang, dalam rangka 
pensikapan terhadap berbagai kebijakan Pemerintah Kota dan dampaknya terhadap lingkungan, 
membangun jaringan LSM lingkungan kota Semarang (NEFOS) dan telah berkejasama dengan 
berbagai PTN/PTS di Kota Semarang untuk membangun wacana Penegakan Hukum 
Lingkungan.   

2. Divisi Petani 
Divisi ini bertanggungjawab untuk melakukan pengorganisasian di tingkat basis petani 

khususnya petani perkebunan dan hutan. Proses pengorganisasian dilakukan bersamaan 
dengan pendidikan massa, kampanye, advokasi dan penangganan kasus. Divisi tanah 
merupakan divisi yang memiliki jumlah korban pelanggaran HAM terbesar yang tersebar di 
seluruh wilayah Jawa Tengah. Divisi ini bermitra kerja dengan organisasi petani di tingkat Jawa 
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Tengah yaitu ORTAJA yang memiliki 2 organisasi tingkat Kabupaten yaitu FP2NBP Batang- 
Pekalongan dan FPPK Kendal, selain organ petani lokal di Kabupaten Semarang, dan Pati. 
Untuk Jawa Tengah bagian Selatan, menjadi mitra dengan Serikat  Tani Merdeka (SETAM). Di 
tingkat nasional, kedua organisasi ini merupakan anggota dari PETANI MANDIRI. Divisi ini 
berjaringan dengan Huma, Karsa, Kemala, Pokja SDA dll di tingkat nasional.   

3. Divisi Buruh 
  Divisi ini bertanggungjawab untuk melakukan pengorganisasian di tingkat basis buruh. 

Proses pengorganisasian dilakukan bersamaan dengan pendidikan massa, kampanye, advokasi 
dan penangganan kasus. Divisi ini bermitra kerja dengan organisasi buruh yaitu BPP FSBI 
[Federasi Serikat Buruh Independen], KPAP Ungaran [Komunitas Pembelajaran Antar Pabrik] , 
PARUH Girisonta [Pastoral Buruh] dan GERBANG [Gerakan Buruh Semarang]. Selain itu juga 
bekerjasama dengan beberapa organisasi buruh lainnya baik yang bersifat lokal, regional dan 
nasional. Saat ini bersama berbagai organisasi buruh dan LSM Perburuhan di Jawa tengah 
sedang mengorganisasi diri untuk gerakan melawan pasar buruh yang fleksibel.    

4. Divisi Miskin Kota 
Divisi termuda di LBH Semarang ini dibentuk pada tahun 2002 sebagai bentuk renspon 

terhadap pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang menimpa Kaum Miskin Kota di 
Semarang. Dalam kerjanya divisi ini bertanggung jawab untuk melakukan pengorganisasian di 
tingkat basis miskin kota dengan fokus kerja sampai saat ini pada Pedagang Kaki Lima. 
Pengorganisasian dilakukan bersamaan dengan pendidikan massa, kampanye, advokasi dan 
penangganan kasus. Divisi ini bermitra kerja dengan organisasi PKL  ARAK TOPENG [Aliansi 
Rakyat Tolak Penggusuran] di Kota Semarang yang baru mengadakan Konggres pertamanya. 
Divisi ini bekerjasama dengan NGO-NGO yang mendampingi PSK  [Pekerja Seks Komersial] 
dan organisasi–organisasi miskin kota yang telah ada. 

Selain kerja-kerja pengorganisasian dan advokasi kasus di tingkat divisi, LBH Semarang juga 
melaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung sebuah upaya untuk memperbaiki kondisi 
peradilan di negara kita, diantaranya : 
1. Pemantauan Korupsi di Lembaga Peradilan bekerjasama dengan Yayasan Tifa. 
2. Pemantauan Kejaksaan bekerjasama dengan MaPPI. 
3. Penelitian Proses Legislasi Daerah di DPRD Jawa Tengah bekerjasama dengan Koalisi 

Balegdanas. 
4. Membangun Mekanisme Penyelesaian Konflik Pertanahan di Jawa Tengah, bekerjasama 

dengan GGF. 
 

Informasi dan Dokumentasi 
Kerja–kerja divisi pada khususnya, maupun lembaga pada umumnya didukung ketersediaan 

data dan informasi dalam bentuk perpustakaan yang memiliki koleksi buku, makalah, kliping, 
dokumentasi kasus dan lain-lain, yang telah tersistematis dengan sistem komputerisasi. Secara 
khusus perpustakaan LBH Semarang menyimpan dokumen–dokumen yang terkait dengan 
kebijakan pembangunan di Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di dalamnya dalam rentang 1987 
hingga saat ini. Sehingga LBH Semarang bisa dikatakan menjadi rujukan bagi para peneliti, lembaga 
pendidikan, akademisi dan mahasiswa baik dari strata 1 sampai strata 3.  

Dari hasil kerja divisi dan kerja-kerja informasi dan dokumentasi LBH Semarang dituangkan 
dalam bentuk penerbitan baik yang sifatnya reguler maupun insidental. Terbitan rutin LBH Semarang 
berbentuk buletin dengan nama Kritis dengan logo Setia Pada Fakta. Buletin ini sudah terbit 
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semenjak 1998, dan setahun terakhir penerbitannya di bantu oleh yayasan Tifa. Selain itu 
bekerjasama dengan Layar Nusantara, LBH Semarang menerbitkan dua edisi Kabar AmIS [Anti 
Kemiskinan Struktural], buletin khusus untuk Nelayan dan masyarakat Pesisir. 

Disamping itu juga sebagai bagian dari fund rising LBH Semarang sudah diterbitkan 
beberapa buku diantaranya yaitu : 
1. Atas Nama Pendidikan [Terkuburnya Hak-Hak Petani], berisi pengalaman advokasi LBH 

Semarang bersama-sama petani yang tergabung dalam PMGK (Paguyuban Gunung kamulyan) 
melawan PT. Pagilaran dan UGM; 

2. Main Kayu Pembangunan, Potret Buram Industrialisai di Jawa, yang merupakan refleksi 
perjuangan LBH Semarang bersama Petani tambak, nelayan, buruh PT. KLI melawan arogansi 
PT. KLI; 

3. Bekerjasama dengan ORTAJA (Organisasi Tani Jawa Tengah) menerbitkan profil kasus-kasus 
tanah yang ditangani sejak tahun 1997 – 2005 dengan judul Cukup Sudah!!! Jangan Lagi 
kalian Injak Harga Diri Kami.  

4. Membaca dan Memahami Aturan Perburuhan, berisi tentang tiga aturan pokok perburuhan 
yang mengatur mengenai hak berorganisasi, hak dan kewajiban buruh dan pengusaha serta 
penyelesaian sengketa perburuhan. 

5. Tiga Kebijakan Perburuhan di Indonesia, yang berisi tiga kebijakan perburuhan di Indonesia 
sepert UU No. 02 Tahun 2004 Tentang PPHI, UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 
UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta beberapa Keputusan 
Menteri Tenaga Kerja yang mengatur mengenai beberapa kebijakan tersebut. 

Selain itu semenjak 1998 sampai saat ini LBH Semarang setiap tanggal 10 Desember 
memberikan laporan Kondisi HAM Di Jawa Tengah, yang berisi refleksi pelaksanaan HAM di Jawa 
Tengah. 
 
Layanan Bantuan Hukum 

Disamping bantuan hukum struktural, LBH Semarang tetap menerima konsultasi hukum yang 
bersifat individual yang ditanggani oleh 3 advokat, atau merujuknya kepada lembaga-lembaga yang 
sevisi dengan LBH Semarang atau kepada advokat yang menjadi jejaring LBH Semarang. 
Keberadaan pengadilan sebagai salah satu jalur penyelesaian sengketa digunakan sebagai 
kampanye dan pendidikan hukum bagi masyarakat korban dan masyarakat pada umumnya 
terhadap kasus- kasus struktural. Sedangkan untuk kasus individual rata-rata LBH Semarang 
melayani rata-rata 20 kasus. Terhadap kasus-kasus individual ini di tanggani dengan pola : 
1. Diberikan konsultasi dan dirujuk ke kantor pengacara yang dimiliki oleh Alumni LBH Semarang; 
2. Diberikan konsultasi dan dipantau penyelesaian kasusnya; 
Penggalian Dana 
 Koperasi 

Untuk meningkatkan kesejahteraan personel dan mitra LBH Semarang, pada tahun 2001 
mendirikan koperasi bernama Dana Mitra Bantuan Hukum LBH Semarang. Koperasi ini masih 
terbatas pada lingkungan internal dan terbatas pada unit simpan pinjam dan penyediaan Alat 
Tulis Kantor, serta penjualan bahan-bahan pustaka. Namun demikian keberadaan lembaga ini 
sangat membantu LBH Semarang maupun para pekerja Bantuan Hukum ketika harus melewati 
masa-masa krisis keuangan. Sehingga koperasi yang saat ini sudah beromset 40 juta, sedang di 
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bahas untuk dikembangkan sebagai unit usaha yang akan melakukan suport terhadap kerja-
kerja kelembagaan.  

 Dana Publik 
Ditengah-tengah segala keterbatasan dan tingginya permintaan masyarakat atas 

pelayanan Bantuan Hukum, maka untuk beberapa program yang muncul dan menjadi 
kebutuhan masyarakat secara insidental LBH Semarang mencoba untuk menggali dana publik.  

Selama tahun 2004–2005, LBH Semarang sudah 3 kali menggali dana publik pertama 
penerbitan buku Main Kayu Pembangunan, Potret Buram industrialisasi di Pulau Jawa, 
Buku ini diterbitkan dengan sokongan masyarakat sebesar Rp. 6 Juta. Kedua Seminar dan 
Training Paralegal Mau Kemana Pengelolaan Lingkungan kota Semarang, pada Desember 
2004 diadakan dengan sokongan publik sebesar RP. 10 juta, di tambah bantuan berupa barang 
antara lain Atk ketiga Membantu pelaksanaan Konggres Arak Topeng, selain dana publik yang 
relatif kecil, konggres ini didukung oleh swadaya Arak Topeng sebagai organisasi tingkat basis.  

 Biaya Pendaftaran Klien 
Setiap klien yang akan berkonsultasi dengan LBH Semarang untuk pertama kali dan 

terakhir kali diminta untuk membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 20.000. namun demikian  
ketentuan ini tidak kaku diterapkan, karena akibat ketidak mampuan ataupun alasan-alasan lain, 
maka biaya ini kadang-kadang tidak dipungut. 

 Jasa Pelayanan data Pustaka dan Dokumentasi 
Perpustakaan LBH Semarang memberikan layanan jasa untuk penyediaan data dan 

dokumentasi, termasuk juga keberadaan buletin Kritis yang ternyata dibutuhkan oleh banyak 
pihak dan menjadi sumber data. Untuk itu pada tahun 2006 di harapkan buletin Kritis meningkat 
penampilan dan manajemennya sehingga lebih layak untuk di jual. 

 
Visi & Misi  
Untuk melaksanakan kegiatan tersebut diatas maka tentunya dibutuhkan suatu kerangka berpikir 
bagi seluruh personel anggota LBH Semarang yang di manifestasikan kedalam Visi dan Misi, 
adapun visi dari LBH semarang adalah sebagai berikut :  
1. Terwujudnya suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan hubungan sosial 

yang adil dan beradab/berperikemanusiaan secara demokratis;  
2. Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tata-cara dan 

lembaga-lembaga dimana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum;  
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;  

Agar Visi tersebut di atas dapat terwujud, LBH Semarang akan melaksanakan seperangkat 
kegiatan sebagai berikut : 
1. Menanamkan, menumbuhkan dan menyebarluaskan nilai-nilai negara hukum yang berkeadilan, 

demokratis serta menjungjung 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 mampu merumuskan, 
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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. 

 
Prinsip-Prinsip Advokasi  

Disamping itu untuk melaksanakan setiap kegiatan, maka LBH Semarang memandang 
perlunya sebuah kepastian bagi seluruh personelnya untuk melaksanakan kerja-kerjanya dengan 
prinsip-prinsip advokasi sebagai berikut : 
a. Memastikan bahwa pembelaan yang dilakukan terkait dengan kepentingan kaum lemah yang 

tertindas oleh sistem perekonomian yang eksploitatif dan relasi jender yang tidak adil.  
b. Memfasilitasi terbangunnya kesadaran kritis rakyat baik melalui pendidikan hukum kritis, 

pengorganisasian maupun bantuan hukum struktural untuk  tujuan peningkatkan kapasitas 
pribadi maupun kelompok kaum lemah sehingga secara setara mampu meraih hak-hak 
ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik yang berkeadilan jender. 

c. Menjadikan fakta pelanggaran HAM berat dan konflik horizontal sebagai ancaman terbesar yang 
berpotensi mengakibatkan pengorbanan rakyat secara massal sebagai pondasi untuk kerangka 
advokasi.  

d. Memastikan bahwa advokasi yang dilakukan dapat mendorong transformasi sistem hukum dan 
kebijakan untuk kepentingan kaum lemah yang berdasar pada prinsip-prinsip demokrasi dan 
penghormatan pada Hak Asasi Manusia. 

 
Alamat Kantor : 

Jl. Parang Kembang No. 14 – Tlogosari, Semarang, Jawa Tengah 
Telp/fax : [024] 6710687 / 6710495 

Email : lbhsmg@indosat.net.id 


