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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. 
 
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 : 
 
1. 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 akan berakhir pada tanggal 30 November 2004 
(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 dan telah diterima sebesar Rp. 186.600.000,00 
belum terkirim sebesar Rp. 65.350.000,00.   

 
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 dengan penerimaan dana 
pada termin pertama sebesar Rp. 320.823.330,00 belum terkirim sebesar Rp. 
665.164.170,00.   

 
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 
 
Telah diajukan supporting dana dari APBD Kota Surabaya dan APBD Propinsi Jawa Timur, 
akan tetapi hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya.  
 
2. 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). 

 
3. 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.   
 
4. RENCANA KEGIATAN FUND RISING 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). 
 
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) 
 Pengembangan Usaha Koperasi  Strategi 
 Pengembangan ALBHA Law Office.  

    (Partner telah berjalan 7 bulan)  



 Institutional fee dari kerjasama program dengan lembaga lain. 
 

 Event Organiser untuk kegiatan Pelatihan, Seminar, Workshop, 
Diskusi Publik, Penanganan Kasus Publik 

 

 Pembuatan rekening dana public 
  Akses dana Publik ke APBD Jatim 
 7. Akses dana Publik ke APBD Kota Surabaya. 

 Usaha Koperasi akan dikembangkan untuk memproduksi buku 
terbitan dan barang yang layak jual.  
 Kerjasama Law Office akan dikembangkan dengan cara 
mengalihkan penanganan kasus yang non struktural ke Law 
Office yang nilai perkaranya sedang dan tinggi. 
 Institutional saving untuk LBH Surabaya dari joint program. 
 Pelatihan diperuntukkan bagi lawyer profit dan calon lawyer 
dengan dikenakan biaya pelatihan Rp. 750.000 per peserta 
selama 2 hari 
 Penerbitan Rekening Publik yang disertai dengan pengemasan 
media komunikasi publik mengenai aktivitas LBH Surabaya.  

Teknik 

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

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

 
 

Jadual 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 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. Akhir Desember 
2005 

2. Akhir Nopember 
2005 

 
 
3. Pertengahan 

Nopember 2005 
4. Awal Nopember 

2005 

 Usaha Koperasi 
berupa  
 
Buku terbitan LBH 
Surabaya tahun 2004 : 
 
1. Potret Pelanggaran 

HAM di Jawa Timur 
tahun 2005 (Rp. 
30.000) 

2. Kondisi Pengupahan 
Buruh di Jawa Timur 
(Kota Surabaya, 
Kabupaten Sidoarjo, 
Kabupaten Gresik, 
Kabupaten 
Pasuruan, Kota 
Malang, Kabupaten 
Malang, Kota Batu) 
(Rp. 30.000) 

3. Peta Penguasaan 
Tanah Pertanian 
oleh Perkebunan 

 
Semua buku terbitan 
diharapkan dapat terjual : 
1. Rp. 30.000 x 500 

exp = 15.000.000 
2. Rp. 30.000 x 500 

exp = 15.000.000 
3. Rp. 30.000 x 500 

exp = 15.000.000 
4. Rp. 40.000 x 500 

exp = 20.000.000 
 
 
 
 
 
 
Total Pendapatan = 
Rp.65.000.000 
Dikurangi biaya 
Produksi             = Rp. 
45.000.000 
Laba                   = Rp. 



 
 
 

Besar (Negara dan 
Swasta) dan Kondisi 
Sosial Ekonomi 
Petani disekitarnya 
di Jawa Timur (Rp. 
30.000) 

4. 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) 

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. 37.500) 

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 
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 

 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. 

 
6. PEMBENTUKAN SISTEM KERJA. 
 
6.1. SOP DAN PROSEDURE ORTALA LBH SURABAYA 
 
Berdasarkan SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURABAYA 
NOMOR : 004/SKEP/LBH/IV/2004 diatur TENTANG STANDAR SISTEM, OPERASI, DAN 
PROSEDUR BIDANG ORGANISASI DAN TATA LAKSANA LEMBAGA BANTUAN HUKUM 
SURABAYA sebagai berikut : 
 
I.   ARAH DAN KEBIJAKAN LEMBAGA 
 
Lembaga Bantuan Hukum Surabaya mengakui bahwa pengembangan dasar-dasar kelembagaan 
menuju suatu organisasi hak asasi manusia dan bantuan hukum struktural yang efektif merupakan 
tuntutan organisatoris masa kini dan masa mendatang. 
 
Pengembangan dasar-dasar kelembagaan tersebut diharapkan mampu memfasilitasi serta 
melaksanakan kegiatan bantuan hukum struktural yang menitikberatkan pada pengembangan 
daya kritis rakyat dan organisasi masyarakat sipil agar memiliki kemauan untuk secara terus 
menerus dan berkesinambungan mampu melakukan kontrol terhadap gerak Negara dan Kapital. 
 
Kegiatan bantuan hukum struktural yang berorientasi pada pengembangan dan penguatan daya 
kritis rakyat dan organisasi masyarakat sipil untuk secara terus menerus dan berkesinambungan 
melakukan kontrol terhadap gerak Negara dan Kapital merupakan jawaban konkret Lembaga 
Bantuan Hukum Surabaya terhadap tuntutan obyektif kebutuhan hukum rakyat miskin. 
 
Sebagai konsekuensi logis dari upaya pencapaian tujuan tersebut di atas, maka program kerja 
Lembaga Bantuan Hukum Surabaya diarahkan pada upaya-upaya : 
 
1. Peningkatan daya kritis rakyat dan organisasi masyarakat sipil agar memiliki kemauan untuk 

secara terus menerus dan berkesinambungan mampu melakukan kontrol terhadap gerak 
Negara dan Kapital serta aktor domestik maupun asing yang memiliki pengaruh langsung 
dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan alokasi sumber daya. 

2. Peningkatan daya kritis rakyat dan organisasi masyarakat sipil agar memiliki kemauan untuk 
secara terus menerus dan berkesinambungan mampu melakukan kontrol terhadap 
kelembagaan dan peran dari lembaga ekstra yudisial dalam bentuk perlbagai komando 
teritorial, serta praktek-praktek yang menyimpang dari proses dan prosedur pemisahan TNI 
dan POLRI. 



3. Pembaharuan dan pengembangan hubungan-hubungan social yang lebih adil berkenaan 
dengan penguasaan, pemilikan dan penggunaan sumber daya. 

4. Transformasi ideologi yang ditandai dengan kejelasan ideology dan paradigma serta 
perspektif gender bagi gerakan social organisasi masyarakat sipil dalam posisi mereka 
sebagai bagian dari kekuatan sipil. 

 
Untuk mendukung usaha pencapaian tujuan tersebut diatas, perlu dilakukan upaya-upaya 
pembenahan manajemen sehingga memiliki daya optimal untuk memfasilitasi gerak organisasi 
Lembaga Bantuan Hukum Surabaya. 
 
Oleh karena itu, pembenahan manajemen tersebut harus memperhatikan aspek-aspek : 
 
a. Kejelasan tata hubungan fungsional antara fungsi organ-organ dalam kelembagaannya; 
b. Proses dan hubungan fungsional yang harus diatur sedemikian rupa sehingga memenuhi 

prinsip-prinsip : 
 

1. Tidak terlalu birokratis dan mampu menopang percepatan proses; 
2. Berdimensi kemandirian 
3. Berdaya guna dan berhasil guna 

 
Orientasi pola manajemen terpadu yang berdaya guna dan berhasil guna dikembangkan dengan 
berpijak pada landasan :  
1. Pengelolaan yang terpadu atas seluruh kefungsian organisasi, sehingga masing-masing 

fungsi dalam melaksanakan fungsi fungsionalnya terarah secara sistematis dan serempak 
menuju suatu pencapaian hasil yang telah ditetapkan; 

2. Pola manajemen harus mampu melaksanakan upaya pemanfaatan seluruh sumberdaya baik 
sumberdaya manusia maupun sumberdaya lainnya yang dimiliki maupun yang dapat digali 
oleh lembaga; 

3. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya organisasi harus diarahkan pada pengembangan 
potensi dan pengembangan jaringan kerja organisasi; 

4. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya keuangan harus berdsasarkan atas program 
yang telah ditetapkan, atau untuk kegiatan-kegiatan yang dianggap sangat penting dan 
relevan dengan kepentingan lokal maupun nasional, serta berdampak langsung pada tujuan 
organisasi; 

5. Pola manajemen harus mampu menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan tiap-tiap 
fungsi organisasi berkemampuan mengambil keputusan secara mandiri sesuai dengan status 
dan fungsinya dalam organisasi; 

6. Tiap-tiap organisasi harus diberikan kebebasan untuk mengembangkan kerjanya dalam 
mengemban misi pencapaian tujuan organisasi. 

 
Berdasarkan pola pengembangan manajemen tersebut di atas, dikembangkan aturan manajemen 
internal Lembaga Bantuan Hukum Surabaya sebagai berikut : 
 
Prinsip-prinsip Kerja : Pengambilan keputusan dan kontrol yang demokratis 
Pengambilan keputusan dan kontrol yang demokratis dalam konteks ini diartikan bahwa setiap 
Pengurus, Staf dan karyawan yang ada dalam lembaga memiliki peluang dan posisi yang setara 



untuk berpartisipasi menentukan keputusan-keputusan lembaga dan sekaligus melaksanakan 
kontrol atas setiap konsistensi pelaksanaan putusan lembaga tersebut. 
 
Namun demikian, dengan pengetrapan prinsip ini tidak dapat ditafsirkan bahwa semua Pengurus, 
Staf dan Karyawan berhak untuk mengatur semua hal pada semua tingkat dan kesempatan. Akan 
tetapi harus tetap menghormati tatanan manajerial berdasarkan status dan kefungsiannya dalam 
kelembagaan. Oleh karna itu, diperlukan adanya pembagian kerja yang jelas di antara masing-
masing fungsi kelembagaan beserta tatanan hierarkhi pengambilan keputusannya. 
 
Pada sisi lain, hierarkhi kepemimpinan dalam kelembagaan perlu dilakukan untuk menjamin 
konsistensi pelaksanaan putusan kelembagaan secara efektif dan efisien. Dalam konteks ini, harus 
dipahami bahwa mekanisme kontrol yang dikembangkan berpegang pada prinsip hierarkhi vertikal. 
Dengan pengetrapan prinsip hierarkhi vertikal ini berarti pengawasan pelaksanaan 
putusan/pekerjaan dilaksanakan secara hierarkhi vertikal, dimana pengambil keputusan tertinggi 
adalah di tangan fungsi-fungsi organisasi yang lebih tinggi kedudukannya. 
 
Salah satu model pengetrapan prinsip kerja ini adalah dengan pengembangan model pengambilan 
keputusan dan kontrol melalui mekanisme rapat-rapat pengambilan keputusan kelembagaan 
sesuai dengan tingkatan-tingkatan instansi pengambil keputusan yang ada dalam lembaga 
 
Manajemen Terbuka 
 
Dalam prinsip manajemen terbuka ini diartikan bahwa setiap proses kerja kelembagaan beserta 
berbagai persoalan administrative yang berlangsung pada aktifitas keseharian semaksimal 
mungkin dapat diketahui secara terbuka oleh masing-masing Pengurus, Staf dan Karyawan sesuai 
dengan batasan status dan fungsinya dalam kelembagaan. 
 
II.   STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURABAYA 
 
A. STRUKTUR 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Surabaya Nomor : 
001/SKEP/LBH/IV/2004 tentang Susunan Organisasi dan Personalia Jabatan Lembaga Bantuan 
Hukum Surabaya, maka susunan organisasi dan personalia jabatan Lembaga Bantuan Hukum 
Surabaya adalah sebagai berikut : 
 

Direktur     :  Deddy Prihambudi, S.H. 
Wakil Direktur Bidang Internal  :  Agus Yunianto, S.H. 
Wakil Direktur Bidang Operasional :  Muji Kartika Rahayu, S.H. 

 
Staf Pekerja Bantuan Hukum : 
1. Andie Hermawan, S.H. (mengundurkan diri) 
2. Muhammad Syaiful Aris, S.H. 
3. Athoillah, S.H. 
4. Nur Hadi, S.H. 
 
 



Staf Kesekretariatan : 
1. Endang Marwati, B.A. :  Bendahara – Keuangan 
2. Lilik Subaidah  :  Staf Administrasi 
3. Abdul Isnin   :  Staf Administrasi (mengundurkan diri) 
4. Teguh    :  Tenaga Sopir 
5. Sukirjono   :  Tenaga Teknis 
6. Buniran   :  Tenaga Teknis 
 
B. PEMBAGIAN TUGAS POKOK, FUNGSI, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB 
Pembagian tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing pejabat adalah 
sebagai berikut : 
 
1. Direktur  

a) Menyusun struktur dan personalia Lembaga Bantuan Hukum Surabaya 
b) Melaksanakan tugas sehari-hari Direktur Lembaga Bantuan Hukum Surabaya 
c) Melakukan pengembangan kapasitas staf dan karyawan dalam melaksanakan program  
d) Penataan manajemen organisasi 
e) Mengkoordinasikan pengelolaan tugas-tugas internal, program dan advokasi 

(perencanaan, monitoring, evaluasi)  
f) Bertanggungjawab kepada Badan Pengurus, dan melaporkan kepada Badan Pengurus 

dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. 
 
2. Wakil Direktur Bidang Internal 

a) Mengkoordinir tugas perencanaan dan penyusunan program kerja internal kelembagaan 
b) Mengkoordinir tugas penyusunan laporan pelaksanaan program internal 
c) Melaksanakan tugas monitoring pelaksanaan program 
d) Membantu Direktur dalam melaksanakan upaya pengembangan sumberdaya manusia 

lembaga 
e) Bertanggungjawab kepada Direktur 

 
3. Wakil Direktur Bidang Program dan Advokasi 

a) Mengkoordinir tugas perencanaan dan penyusunan program kerja kelembagaan 
b) Mengkoordinir tugas penyusunan laporan pelaksanaan program 
c) Melaksanakan tugas monitoring pelaksanaan program 
d) Melaksanakan fungsi kehumasan bersama penanggungjawab kasus dan koordinator 

divisi  
e) Membantu Direktur dalam melaksanakan upaya pengembangan sumberdaya manusia 

kelembagaan 
f) Bertanggungjawab kepada Direktur 

 
4. Staf Program dan Advokasi 

a) Melaksanakan tugas perencanaan dan penyusunan program kerja 
b) Mengkoordinir pelaksanaan program kerja 
c) Melaksanakan tugas monitoring pelaksanaan program pada tingkat aksi  
d) Bertanggungjawab secara langsung atas pelaksanaan program pada tingkat aksi 
e) Bertanggungjawab atas pemakaian dan monitoring anggaran untuk kepentingan aksi 
f) Bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Bidang Program dan Advokasi 



 
5. Koordinator Sub Bidang Keuangan  

a) Melaksanakan tugas perumusan kebijakan anggaran kegiatan kelembagaan  
b) Melaksanakan tugas pengawasan dan monitoring pengajuan dan penggunaan anggaran 

untuk keperluan aksi 
c) Menyiapkan dan membuat laporan bulanan dan tahunan penggunaan anggaran 
d) Bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Bidang Internal 

 
6. Koordinator Sub Bidang Kesekretariatan 

a) Melaksanakan tugas perumusan kebijakan sub bidang administrasi 
b) Mengkoordinir pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi khusus 

penanganan perkara serta urusan kerumahtanggaan 
c) Melaksanakan tugas pengarsipan dan penginformasian putusan-putusan rapat lembaga 

dan informasi-informasi lainnya. 
d) Menyiapkan dan membuat laporan bulanan dan tahunan pelaksanaan dan pengelolaan 

administrasi 
e) Bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Bidang Internal 

 
7. Kepala Lembaga Bantuan Hukum Surabaya Pos Malang 

a) Melaksanakan tugas perencanaan dan penyusunan program kerja untuk wilayah Kota 
Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang 

b) Mengkoordinir pelaksanaan program kerja 
c) Melaksanakan tugas pengembangan sumberdaya lokal bagi kepentingan kelembagaan  
d) Melaksankaan tugas monitoring pelaksanaan program pada tingkat aksi 
e) Bertanggungjawab secara langsung atas pelaksanaan program pada tingkat aksi  
f) Bertanggungjawab atas pemakaian dan monitoring anggaran untuk kepentingan aksi 

bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Bidang Program dan Advokasi 
 
C. PENGURUS 
1. Ketentuan Umum 

a) Struktur pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang yang menduduki fungsi 
Direktur, 1 (satu) orang yang menduduki fungsi Wakil Direktur Bidang Program dan 
Advokasi, serta 1 (satu) orang yang menduduki fungsi Kepala Bagian Administrasi dan 
Keuangan 

b) Pengurus memperoleh gaji bulanan, dan bisa memperoleh honorarium dari pengelolaan 
program  

 
2. Kewajiban (lihat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) 

a) Pengurus wajib hadir di kantor Lembaga Bantuan Hukum Surabaya setidak-tidaknya .... 
jam seminggu 

b) Pengurus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua program dan proyek yang 
dilakukan oleh organisasi 

 
3. Kewenangan (lihat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) 

a) Pengurus melakukan penilaian atas kinerja staf 
b) Pengurus membuat perikatan hukum dengan pihak lain 

 



4. Hak (lihat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) 
a) Pengurus memperoleh gaji bulanan (lihat pada bagian Kesejahteraan Personalia) 
b) Pengurus memperoleh honorarium program ketika melaksanakan program yang 

didalamnya terdapat komponen honorarium 
c) Pengurus memperoleh uang transport, akomodasi dan konsumsi sesuai dengan standar 

Lembaga Bantuan Hukum Surabaya ketika melaksanakan tugas luar kota dan atau 
tugas yang mengharuskan untuk meninggalkan rumah lebih dari 1 (satu) hari kerja 
umum (8 jam) 

d) Pengurus memperoleh uang transport untuk tugas luar (di dalam wilayah Kota Surabaya) 
yang mengharuskan meninggalkan kantor lebih dari 3 (tiga) jam 

 
D. STAF ADMINISTRASI 
1. Ketentuan Umum 

a) Pemilihan dan pemberhentian staf dilakukan oleh Direktur dengan pertimbangan Wakil 
Direktur Bidang Internal dan Wakil Direktur Bidang Program dan Advokasi. 

b) Jumlah staf masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan pemenuhan tugas, dengan 
mempertimbangkan kondisi keuangan lembaga. 

c) Staf bisa berasal dari ...... 
d) Pemilihan staf diupayakan melalui rekruitmen terbuka, terkecuali bila kondisi mendesak 

atau ada pertimbangan khusus, bisa dilakukan dengan rekruitmen terbatas atau 
penunjukan 

e) Periode jabatan staf adalah sama dengan periode jabatan Pengurus 
f) Staf bisa dipilih kembali oleh Pengurus berikutnya 
g) Lama seseorang menjadi staf adalah maksimal 5 kali periode jabatan (5x2 tahun) 
h) Staf memperoleh gaji bulanan, dan bisa memperoleh tambahan honorarium dari 

pengelolaan program 
i) Pemilihan staf harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme 

 
2. Kewajiban, wewenang dan hak 

a) Kewajiban, wewenang dan hak staf ditentukan oleh Pengurus 
b) Kewajiban, wewenang dan hak tersebut harus ditentukan secara jelas dan transparan di 

depan dan disetujui oleh orang yang diangkat sebagai staf ditandai dengan tanda tangan 
kontrak bersangkutan), sebelum staf secara resmi bekerjta sebagai staf di Lembaga 
Bantuan Hukum Surabaya 

c) Staf memperoleh uang transport, akomodasi, dan konsumsi sesuai dengan standar 
Lembaga Bantuan Hukum Surabaya ketika melaksanakan tugas luar kota atau tugas 
yang mengharuskan untuk meninggalkan rumah lebih dari 1 (satu) hari kerja umum (8 
jam). 

d) Staf memperoleh uang transport untuk tugas luar (di dalam kota Surabaya) yang 
mengharuskan meninggalkan kantor lebih dari 3 (tiga) jam. 

 
E. STAF PROGRAM DAN ADVOKASI 
1. Ketentuan Umum 

a) Staf Program dan Advokasi adalah orang-orang yang bekerja untuk melaksanakan 
program, di luar staf administrasi 

b) Staf Program dan Advokasi bisa berasal dari .... 



c) Staf Program dan Advokasi direkrut dan diberhentikan sesuai dengan kebutuhan 
program 

d) Staf Program dan Advokasi tidak memperoleh gaji bulanan, tetapi memperoleh 
honorarium dari pengelolaan program 

e) Rekruitmen Staf Program dan Advokasi harus bebeas dari korupsi, kolusi dan 
nepotisme. 

 
2. Kewajiban, Wewenang dan Hak 

a) Kewajiban, wewenang dan hak Staf Program dan Advokasi ditentukan oleh Pengurus 
b) Kewajiban, wewenang dan hak tersebut harus ditentukan secara jelas dan transparan di 

depan, dan disetujui oleh orang yang diangkat sebagai Staf Program dan Advokasi 
(ditandai dengan tanda tangan kontrak), sebelum orang tersebut secara resmi bekerja. 

c) Staf Program dan Advokasi memperoleh uang transport, akomodasi dan konsumsi 
sesuai dengan standar Lembaga Bantuan Hukum Surabaya ketika melaksanakan tugas 
luar kota dan atau tugas yang mengharuskan untuk meninggalkan rumah lebih dari 1 
(satu) haris kerja umu (8 jam) 

d) Staf Program dan Advokasi memperoleh uang transport untuk tugas luar (di dalam Kota 
Surabaya) yang mengharuskan meninggalkan kantor lebih dari 3 jam) 

 
F. SUKARELAWAN 
1. Ketentuan Umum  

a) Sukarelawan adalah orang yang direkrut oleh Pengurus untuk membantu menyelesaikan 
tugas-tugas Program dan Advokasi, dan atau tugas-tugas Administrasi. 

b) Sukarelawan bisa berasal dari .... 
c) Sukarelawan dipilih dan diberhentikan oleh masing-masing Wakil Direktur Bidang 

Internal ataupun Wakil Direktur Bidang Program dan Advokasi 
 
2. Kewajiban dan Hak 

a) Kewajiban, wewenang dan hak sukarelawan ditentukan oleh Pengurus 
b) Kewajiban, wewenang dan hak tersebut harus ditentukan secara jelas dan transparan di 

depan dan disetujui oleh orang yang diangkat sebagai sukarelawan (ditandai dengan 
tandatangan kontrak), sebelum orang tersebut secara resmi bekerja sebagai 
sukarelawan di Lembaga Bantuan Hukum Surabaya 

c) Sukarelawan berhak menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan organisasi 
d) Sukarelawan berhak mendapatkan tunjangan transportasi bulanan dengan angka 

nominal yang ditetapkan oleh Pengurus. 
e) Sukarelawan berhak memperoleh uang transport, akomodasi dan konsumsi sesuai 

dengan standard Lembaga Bantuan Hukum Surabaya ketika melaksanakan tugas luar 
kota dan atau tugas yang mengharuskan untuk meninggalkan rumah lebih dari 1 (satu) 
hari kerja umum (8 jam) 

f) Sukarelawan memperoleh uang transport untuk tugas luar (di dalam kota Surabaya) 
yang mengharuskan meninggalkan kantor lebih dari 3 (tiga) jam. 

 
III.   RAPAT-RAPAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN 
Rapat-rapat pengambilan di Lembaga Bantuan Hukum Surabaya diatur sebagai berikut : 
A. Jenis Rapat 

1. Rapat Kerja Daerah 



2. Rapat Konsultasi 
3. Rapat Pleno 
4. Rapat Bidang 
5. Rapat Gelar Perkara 

 
B.  Status dan Fungsi Rapat 
1.   Rapat Kerja Daerah 
 

 Fungsi Rapat Kerja Daerah : 
o Menetapkan arah dan kebijakan lembaga 
o Mengesahkan program kerja 
o Menetapkan struktur dan tata kerja 

 Peserta Rapat Kerja Daerah 
o Rapat Kerja Daerah diikuti oleh Seluruh staf dan karyawan, dan apabilan diperlukan 

dapat mengundang Ketua atau Anggota Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan 
Hukum Indonesia 

 Penyelenggara Rapat Kerja Daerah 
o Rapat Kerja Daerah diselenggarakan setiap 1 (satu) tahun sekali, selambat-lambatnya 

1 (satu) bulan sebelum bulan perhitungan periode program 
 Pimpinan/Penanggungjawab Rapat Kerja Daerah 

o Pimpinan/Penanggungjawab Rapat Kerja Daerah adalah Direktur Lembaga Bantuan 
Hukum Surabaya, yang dapat didelegasikan kepada Wakil Direktur Bidang Internal dan 
atau Wakil Direktur Bidang Operasional 

 
2.   Rapat Konsultasi 
 

 Fungsi Rapat Konsultasi 
o Mengambilan keputusan tentang persoalan yang menjadi kewenangan Rapat Kerja 

Daerah, yang bersifat mendesak 
 Peserta Rapat Konsultasi 

o Rapat Konsultasi diikuti oleh Seluruh staf dan karyawan, dan apabilan diperlukan dapat 
mengundang Ketua atau Anggota Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum 
Indonesia  

 Penyelenggara Rapat Konsultasi  
o Rapat Konsultasi diselenggarakan menurut kebutuhan yang bersifat mendesak 

 Pimpinan/Penanggungjawab Rapat Konsultasi 
o Pimpinan/penanggungjawab rapat konsultasi adalah Direktur Lembaga Bantuan 

Hukum Surabaya 
 
3.   Rapat Pleno 

 
 Fungsi Rapat Pleno 

o Mengambil input operasional pelaksanaan program hasil Rapat Kerja Daerah 
o Mengevaluasi dan mengambil langkah-langkah pemecahan sehubungan dengan 

pelaksanaan program (tugas-tugas operasional lembaga) 
 Peserta Rapat Pleno 

o Seluruh staf/aparat pekerja bantuan hukum 



 Penyelenggara  
o Rapat Pleno diselenggarakan tiap 3 (tiga) bulan sekali 

 Pimpinan/Penanggunjawab Rapat Pleno 
o Rapat Pleno dipimpin oleh Direktur, yang dapat didelegasikan kepada wakil Direktur 

Bidang Internal dan atau Wakil Direktur Bidang Program dan Advokasi 
 
4.   Rapat Bidang  

 
 Fungsi Rapat Bidang 

o Mengevaluasi dan menentukan langkah taktis operasional yang menyangkul 
penanganan program dan atau proyek sesuai dengan bidang kerja masing-masing 

o Mengajukan saran dan atau usul untuk pembahasan persoalan yang dianggap aktual, 
pelik, mempunyai dampak luas, dan memiliki relevansi kuat dengan kepentingan 
lembaga 

 Peserta Rapat Bidang 
o Rapat Bidang diikuti oleh staf Pekerja Bantuan Hukum dan karyawan administrasi, 

sesuai dengan sifat rapat dan bidangnya masing-masing. 
 Penyelenggara 

o Rapat bidang diselenggarakan setiap 1 (satu) bulan sekali atau sesuai dengan 
kebutuhan 

 Pimpinan/penanggungjawab 
o Rapat Bidang dipimpin oleh Wakil Direktur Bidang Internal dan atau Wakil Direktur 

Bidang Program dan Advokasi yang dapat didelegasikan kepada divisi dan atau 
koordinator sub bidang terkait. 

 
5.   Rapat Gelar Perkara 
 

 Fungsi Rapat Gelar Perkara 
o Transformasi informasi perkembangan penanganan perkara  
o Mengambil masukan taktis penanganan suatu perkara 
o Mengajukan saran dan usul untuk pembahasan kasus yang dianggap aktual dan pelik 

mempunyai dampak luas dan mendesak untuk memperoleh penanganan lembaga 
 Peserta Rapat Gelar Perkara 

o Rapat Gelar Perkara diikuti oleh seluruh Pekerja Bantuan Hukum, khususnya Bidang 
Program dan Advokasi 

 Penyelenggaraan Rapat Gelar Perkara  
o Rapat Gelar Perkara diselenggarakan setiap 2 (dua) minggu sekali atau sesuai dengan 

kebutuhan  
 Pimpinan/Penanggungjawab 

o Rapat Gelar Perkara dipimpin oleh Wakil Direktur Bidang Program dan Advokasi, yang 
dapat didelegasikan kepada Divisi atau koordinator sub bidang terkait. 

 
IV.   KESEJAHTERAAN PENGURUS DAN STAF 
 
Honorarium Bulanan 
Hanya Pengurus yang memperoleh gaji bulanan di Lembaga Bantuan Hukum Surabaya 
Besar honorarium bulanan di Lembaga Bantuan Hukum Surabaya adalah : 



Pengurus 
Direktur sebesar ..... sebulan 
Wakil Direktur Bidang Internal sebesar ...... 
Wakil Direktur Bidang Program dan Advokasi sebesar .... 
Karyawan  
Besar honorarium karyawan ditentukan oleh pengurus, dengan jumlah minimal sebesar Upah 

Minimum Regional Surabaya 
 
Uang Transport, Akomodasi dan Konsumsi 
Uang transport diberikan kepada setiap personel Lembaga Bantuan Hukum Surabaya yang 

bertuas di luar kantor, lebih lama dari 3 jam 
 
PERDIEM (Transport Lokal, Akomodasi dan Kosumsi di Luar Surabaya) 
a) Perdiem akan diberikan untuk tugas luar kantor, yang mengharuskan personil Lembaga 

Bantuan Hukum Surabaya meninggalkan rumah lebih dari 8 (delapan) jam. 
b) Perdiem dihitung berdasarkan jumlah hari semenjak ia meninggalkan Surabaya, sampai yang 

bersangkutan kembali ke Surabaya 
c) Ketentuan perdiem tidak berlaku jika biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi personel 

yang bertugas tersebut dibiayai oleh lembaga lain berdasarkan at cost 
d) Ketentuan per diem 
e) Besar perdiem adalah sebagai berikut : 
 
Dana Asuransi Kesehatan 
a) Lembaga Bantuan Hukum Surabaya menyediakan dana asuransi yang dikelola sendiri 
b) Bentuk penyediaan dan asuransi berupa alokasi sejumlah tertentu dana yang dikeluarkan 

setiap bulan (dibukukan sebagai cadangan biaya asuransi). Diatasnamakan tiap individu, 
yang tidak boleh digunakan untuk keperluan lain, sebagai dana asuransi Pengurus, Karyawan 
atau Staf Program. 

c) Individu yang terkena musibah (kecelakaan atau sakit, hingga masuk rumah sakit) akan 
menerima dana asuransi, minimal sebesar biaya yang ia keluarkan untuk penyembuhan atau 
pemulihan dan maksimal sebesar dana asuransi akumulasi atas namanya 

d) Dana asuransi yang tidak terpakai setelah seseorang tidak menjadi Pengurus, Karyawan atau 
Staf Program, akan dikembalikan ke Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, dan bisa dibukukan 
sebagai pendapatan biaya yang tidak dikeluarkan atau pendapatan lain-lain. 

 
Dana Pensiun 
a) Lembaga Bantuan Hukum Surabaya menyediakan dana pensiun yang dikelola sendiri 
b) Penyediaan dana pensiun adalah melalui pengalokasian sejumlah tertentu dana yang 

dialokasikan setiap bulan (dibukukan sebagai cadangan biaya pensiun) yang diatasnamakan 
tiap individu, yang tidak boleh digunakan untuk keperluan lain, dan hanya akan digunakan 
sebagai dana pensiun bagi Pengurus, Karyawan dan Staf Program. 

c) Individu yang telah habis masa kepengurusannya, atau masa kerjanya, dan atau keluar dari 
Lembaga Bantuan Hukum surabaya (yang tidak disebabkan oleh penyelewengan) berhak 
menerima dana pensiun ini. 

 
 
 



Honorarium Pengelolaan Proyek/Program 
a) Pengurus, Karyawan dan Staf program akan memperoleh honorarium pengelolaan 

program/proyek, 
b) Honorarium pengelolaan program/proyek diberikan kepada Pengurus yang mengerjakan 

proyek, setelah dipotong maksimal sebesar  35% dari honorarium yang tertera dalam 
kontrak/dokumen proyek, 

c) Besaran pasti persentasi pemotongan diputuskan bersama oleh Pengurus; 
d) Bagi karyawan, honorarium pengelolaan program/proyek diberikan, setelah dipotong terlebih 

dahulu untuk sumbangan Lembaga Bantuan Hukum Surabaya; 
e) Besar potongan honorarium karyawan diputuskan oleh Pengurus; 
f) Bagi staf program, honorarium pengelolaan program/proyek diberikan, setelah dipotong 

terlebih dahulu untuk sumbangan Lembaga Bantuan Hukum Surabaya; 
g) Besar potongan honorarium staf program diputuskan oleh Pengurus. 
 
6.2. SOP BIDANG KEUANGAN LBH SURABAYA.  
LBH Surabaya juga berhasrat untuk menyusun semacam Pokok-pokok Kebijakan Standard 
Operational Procedure (SOP) Bidang Keuangan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, 
sebagai berikut : 
 
BAB I Asas 
Pengelolaan keuangan LBH Surabaya dilakukan dengan asas transparansi, akuntabilitas, efisien, 
partisipatif, procedural, cermat, dan kehati-hatian 
 
BAB II Anggaran 

1. Dalam setiap periode kepengurusan, LBH Surabaya menetapkan anggaran biaya program 
dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 

2. Anggaran disiapkan oleh Direktur, dibahas dan disahkan oleh Rakerda 
3. Setiap pengeluaran LBH Surabaya mengacu pada anggaran yang sudah disahkan 
4. Perubahan anggaran di tengah periode diperbolehkan dengan sepersetujuan Direktur 
5. Anggaran biaya program yang telah disepakati oleh Lembaga Dana harus disampaikan 

kepada Direktur 
 
BAB III  Batasan Pengeluaran 

1. Rakerda menetapkan batasan pengeluaran yang menjadi otoritas Direktur., 
2. a. Untuk pengeluaran di bawah Rp 1.000.000,00 mesti mendapat persetujuan Wakil      
           Direktur Bidang Internal 

b. Untuk pengeluaran di atas Rp 1.000.000,00 mesti mendapat persetujuan Direktur 
3. Direktur mendelegasikan otoritas  penandatanganan  pengeluaran  kepada Wakil Direktur 

Bidang Internal untuk pembelian/pengeluaran  uang sehari-hari seperti yang tercantum 
dalam anggaran biaya program yang telah disahkan 

4. Untuk pengeluaran yang tidak tercantum  dalam anggaran biaya program tahunan yang 
telah disahkan, dengan jumlah lebih dari Rp 1.000.000,00, harus mendapat persetujuan 
Direktur 

5. Untuk pengeluaran  modal dan atau sewa jangka panjang yang nilainya lebih dari Rp 
2.000.000,00, diperlukan adanya penawaran harga tertulis dari 3 (tiga) penawar. 

 
 



BAB IV Transaksi Kas 
1. Direktur harus menerapkan prosedur-prosedur yang layak untuk menjaga keamanan 

uang. 
2. Prosedur yang dimaksudkan dalam ayat (1) di atas di antaranya : 

a. Penerimaan kas langsung dihitung  dan dicatat sesegera mungkin 
b. Setiap transaksi kas harus ditandatangani dan melibatkan minimal 2 (dua) orang 

pejabat Pengurus LBH Surabaya 
c. Uang disimpan dalam tempat dan prosedur  yang hanya bisa diakses oleh Pengurus 

LBH Surabaya yang sah 
d. Uang dalam jumlah yang signifikan harus segera disimpan dalam rekening  bank untuk 

menghindari  jumlah kas di tangan yang berlebihan 
e. Jumlah kas kecil lembaga maksimal  adalah Rp 2.000.000,00 
f. Penerima uang muka harus menandatangani tanda terima. 
g. Pertanggungjawaban  uang muka harus dibatasi waktunya. 

 
3. Surat-surat berharga  yang terkait dengan LBH Surabaya harus disimpan di dalam Save 

Deposit Box di Bank. 
 
BAB V Pengaturan Uang Kas 

1. Untuk keperluan program dapat disediakan kas kecil dan kas besar 
2. Kas kecil disediakan dalam jumlah yang kecil untuk keperluan rutin (misalnya  belanja Alat 

Tulis Kantor/ATK, bayar listrik, air dan koran, serta kebutuhan  logistic sehari-hari) 
3. Kas besar diambil secara programatik menjelang hari pelaksanaan kegiatan sesuai 

dengan penjadwalan program yang ada. 
 
BAB VI Pembukaan Rekening dan Operasionalisasi di Bank 

1. Untuk keperluan pembiayaan program dan operasional kantor dapat dibuka nomor 
rekening di bank. 

2. Nomor rekening di bank dapat berbentuk rekening koran, deposito, tabungan, ataupun 
bentuk lain yang tidak bertentangan  dengan maksud dan tujuan LBH Surabaya 

3. Untuk setiap proyek atau program yang harus dipisahkan manajemen keuangannya 
dengan program dan atau proyek yang lain, maka diadakan rekening tersendiri. 

4. Rekening di Bank harus diatasnamakan LBH Surabaya 
5. Pembukaan rekening dapat menggunakan dan dilakukan dengan otoritas dan atas nama 3 

(tiga) orang nama Pengurus LBH Surabaya, yang terdiri  atas Direktur dan atau 
penanggungjawab program. 

6. Pengurus LBH Surabaya yang namanya dijadikan sebagai pemegang rekening, harus 
menandatangani surat pernyataan bahwa rekening tersebut  adalah milik LBH Surabaya,  
dan bukan milik pribadi. 

7. Surat pernyataan tersebut ditandatangani di atas materai yang cukup dan disimpan oleh 
Direktur dalam Save Deposit Box 

 
BAB VII Otoritas Penandatangan Cek 

1. Direktur menetapkan otoritas pejabat yang berwenang menandatangani cek dan bukti 
pengambilan uang di bank, dengan salah satu di antaranya adalah Wakil Direktur Bidang 
Internal. 



2. Wakil Direktur Bidang Internal memberikan laporan secara tertulis kepada Direktur 
maksimal 1 (satu) hari setelah pengambilan uang dari bank 

3. Wakil Direktur Bidang Internal kemudian menyerahkan uang kepada Bagian Keuangan 
LBH Surabaya atau kasir program untuk dikelola sesuai dengan anggaran yang telah 
disetujui. 

4. Setidak-tidaknya harus ada 2 (dua) orang dari 3 (tiga) orang pemegang otoritas untuk 
menandatangani setiap transaksi, misalnya  cek pengeluaran dan atau bukti pengambilan 
uang. 

5. Dalam hal penandatangan cek dan atau bukti pengambilan uang tidak bisa dilakukan oleh 
2 (dua) orang bersamaan, maka Direktur memberikan kuasa kepada yang ditunjuk secara 
tertulis untuk memegang otoritas penandatangan bukti pengambilan uang di bank. 

 
BAB VIII Aplikasi Anggaran 

1. Aplikasi anggaran diajukan oleh pelaksana program, yang disetujui dan diklarifikasi oleh 
Wakil Direktur Bidang Program dan Advokasi 

2. Apabila Wakil Direktur Bidang Program dan Advokasi  berhalangan, maka persetujuan  
dan klarifikasi bisa dimintakan kepada Wakil Direktur Bidang Internal 

3. Aplikasi anggaran dilakukan dengan menggunakan Lembar Pengajuan Anggaran dalam 
waktu yang berdekatan dengan hari pelaksanaan program kegiatan tersebut. 

4. Penggunaan anggaran harus dilakukan seefisien mungkin dan hanya dipergunakan 
dalam usaha-usaha dan atau kegiatan-kegiatan program LBH Surabaya dengan disertai 
bukti pembelanjaan/pengeluaran (misal : bon, kuitansi, nota, tanda terima) yang valid, dan 
bilamana perlu ditambah dengan bukti pendukung lainnya (slip order, kontrak, 
Memorandum of Understanding, penawaran, uang muka/tanda jadi). 

 
BAB IX Laporan Keuangan 
A. Reguler 

1. Laporan penggunaan keuangan segera dilaporkan dalam tempo 3 (tiga) hari setelah 
kegiatan oleh pelaksana kegiatan kepada Bagian Keuangan. 

2. Laporan penggunaan keuangan harus dilakukan dengan disertai bukti-bukti belanja yang 
valid, dan kalau perlu disertai dengan  bukti pendukung lainnya, termasuk laporan 
kegiatan. 

3. a.  Apabila pelaksana kegiatan tersebut belum melaporkan anggaran yang digunakan,  
           maka yang bersangkutan tidak diperkenankan mengajukan aplikasi anggaran lagi, 

b. Ketentuan dalam pasal 4 (a) tersebut diatas dapat disimpangi bilamana telah mendapat 
persetujuan Wakil Direktur Bidang Operasional, dan atau Wakil Direktur Bidang 
Internal. 

c. Bagian Keuangan berhak mempertanyakan dan memperoleh penjelasan  laporan 
penggunaan keuangan yang bukti-buktinya meragukan, dan atau tidak jelas. 

d. Apabila pelaksana kegiatan tersebut telah selesai melaporkan keuangan tanpa 
masalah, maka yang bersangkutan  wajib menandatangani laporan keuangan 
terserbut. 

 
B. Mekanisme Pelaporan. 

 
1. Bagian Keuangan  berkewajiban mengelola laporan keuangan  dengan menggunakan 

metode dan system akuntasi yang mudah dipahami. 



2. Setelah secara keseluruhan laporan keuangan telah selesai dikelola, maka Bagian 
Keuangan  berkewajiban melaporkan  hasil laporan yang dikerjakannya  kepada Direktur 
dan Wakil Direktur Bidang Internal. 

3. Terhadap laporan keuangan tersebut, Direktur dan Wakil Direktur Bidang Internal 
berwenang memeriksa, dan sesudah dianggap benar wajib  menandatangani laporan 
tersebut. 

4. Wakil Direktur Bidang Internal wajib melakukan pelaporan keuangan regular, yaitu setiap 3 
(tiga) bulan. 

5. Laporan keuangan regular tersebut harus disampaikan kepada Direktur, maksimal pada 
tanggal 15 setelah akhir triwulan. 

 
C. Laporan Keuangan Kepada Pemberi Dana 
 

1. Laporan keuangan yang dibuat Bagian Keuangan  dan yang telah ditandatangani oleh 
Direktur dan atau Wakil Direktur Bidang Internal dikirimkan kepada Pemberi dana  sebagai 
laporan keuangan 

2. Laporan tersebut merupakan bukti tanggungjawab keuangan secara kelembagaan antara 
penerima dana dengan pemberi dana 

3. Pertanggungjawaban  keuangan secara kelembagaan  ada pada Direktur dan atau Wakil 
Direktur Bidang Internal sesuai dengan kontrak atau Memorandum of Understanding  yang 
ditandatangani antara penerima dana  dengan pemberi dana 

 
BAB X  Audit Keuangan 

1. Pengawasan keuangan pada dasarnya dilakukan oleh Direktur. 
2. Dalam hal keperluan yang dirasa mendesak, serta untuk kepentingan 

pertanggungjawaban keuangan dan efektifitas program bisa dilakukan audit (pemeriksaan 
keuangan). 

3. Audit dilakukan untuk sebagian atau menyeluruh oleh Akuntan Publik, yang ditunjuk oleh 
pemberi dana yang disepakati  secara partisipatoris oleh penerima dana, serta memiliki 
kompetensi dan tersumpah. 

4. Penunjukan Akuntan Publik, dalam situasi tertentu, dapat dilakukan secara sepihak oleh 
Direktur. 

5. Audit dilakukan  pada akhir masa periode setiap program 
6. Hasil audit  juga harus diberikan kepada lembaga yang diaudit 

 
BAB XI Pemeliharaan Catatan dan Bukti Pembukuan 

1. Bagian Keuangan melakukan pembukuan terhadap setiap transaksi keuangan, 
penerimaan maupun pembelanjaan 

2. Pembukuan tersebut selain dipergunakan untuk laporan kepada pemberi dana, juga 
disimpan  untuk kepentingan dokumentasi dan audit. 

3. Direktur dan Wakil Direktur Bidang Internal LBH Surabaya wajib memelihara catatan 
keuangan dan bukti pendukungnya. 

4. Kewajiban tersebut berlaku mutlak untuk catatan keuangan dan bukti pendukungnya yang 
belum berumur 8 tahun. 

 
 
 



BAB XII Transparansi dan Kejujuran dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan 
1. Dalam mengelola keuangan LBH Surabaya, Direktur wajib menjunjung tinggi transparansi, 

akuntabilitas dan nilai-nilai kejujuran. 
2. Dalam hal-hal yang memerlukan tingkat kerahasiaan tinggi, Direktur memiliki kewenangan 

untuk menjaga kerahasiaan pelaksanaan pengelolaan keuangan. 
3. Kewenangan seperti tersebut pada pasal 1 di atas berlaku baik ke dalam dan keluar LBH 

Surabaya 
 
BAB XIII Penggalian Dana dan Sumber Keuangan 
1. Untuk menjaga kelangsungan hidup LBH Surabaya, Direktur wajib melakukan penggalian 

dana dan sumber keuangan, antara lain dengan cara : 
a) Bekerja sama dengan lembaga dana yang memiliki visi dan misi sesuai dengan LBH 

Surabaya 
b) Merintis pembukuan unit usaha 
c) Mengusahakan donasi, baik dari anggota maupun dari pihak luar 
d) Memotong honorarium dari pelaksanaan program 
e) Usaha-usaha lain yang disetujui oleh rapat anggota 
 

2. Sumber keuangan yang bisa digali oleh Direktur berasal dari : 
a) Dana subsidi dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) 
b) Hasil usaha yang tidak bertentangan  dengan maksud dan tujuan LBH Surabaya 
c) Dana swadaya masyarakat mitra maupun masyarakat lain yang peduli 
d) Dana public di APBN dan APBD yang nota bene berasal dari masyarakat 
e) Dana public sukarela  lain baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang 

memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
      e.1. tidak mengikat 
      e.2. bukan berasal dari pihak yang melanggar Hak Asasi Manusia dan Demokrasi, 
      e.3. bukan berasal dari pihak yang merusak lingkungan hidup. 

 
 

6.3. STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PERJALANAN DINAS LBH SURABAYA 
LBH Surabaya juga berkehendak untuk menyusun SOP perjalanan dinas, seperti berikut ini: 
 
1.  Perjalanan Dinas  
Pengertian: 
1. Perjalanan dinas adalah perjalanan untuk mengerjakan tugas-tugas dinas yang dibiayai oleh 

Program, Sekretariat atau Lembaga lain.   
2. Komponen biaya perjalanan adalah transportasi pesawat/ laut (at cost), transportasi darat 

(at cost), biaya penginapan dan hotel (at cost), pembelian peralatan lapangan (at cost), 
perdiem dan biaya komunikasi lapangan 

3. Pembiayaan perjalanan dalam wilayah Kota di Kota Surabaya dan sekitarnya  masuk kategori 
transport lokal. 

 
Ketentuan: 
1. Setiap perjalanan dinas harus disosialisasikan terlebih dahulu dalam Rapat Rutin atau minimal 

kepada Wakil Direktur  
2. Kepala divisi (atau person in charge) harus mengajukan TOR perjalanan dinas yang dilampiri 



budget anggaran kepada Wakil Direktur. 
3. Jika dianggap perlu, Wakil Direktur akan menyiapkan waktu khusus untuk rapat internal  

presentasi TOR rencana perjalanan dinas.  
4. Pengajuan uang untuk perjalanan dinas diajukan kepada Bagian Keuangan selambat-

lambatnya 1 hari sebelum tanggal keberangkatan.  
5.   Biaya perjalanan di Kota Surabayamengacu kepada kelayakan biaya yang mungkin terjadi  
6. Kepala divisi (atau person in charge) akan menerima uang tunai sejumlah budget anggaran 

yang telah disetujui. 
7. Kepala divisi (atau person in charge) harus membuat laporan hasil perjalanan/kegiatan dan 

laporan pemakaian dana maksimal 3 hari untuk laporan narasi dan laporan keuangan  
8. Setiap laporan pemakaian dana perjalanan dinas harus disertai dengan bukti-bukti 

pendukungnya. 
9. Setiap hasil laporan narasi final diserahkan kepada Wakil Direktur  untuk diarsip sebagai 

dokumen milik LBH SURABAYA. 
10. Kepala divisi (atau person in charge) secara otomatis tidak akan dilayani permohonan 

pengajuan perjalanan dinas berikutnya selama belum  menyelesaikan kewajibannya pada 
point 8.  

11. Budget untuk perjalanan dinas diluar Kota Surabayadisesuaikan dengan jarak tempuh, 
keuangan LBH SURABAYA dan  kondisi. 

 
2.  Tentang Perdiem 
Pengertian: 
Perdiem adalah biaya-biaya yang sifatnya untuk keperluan hidup yang meliputi: biaya konsumsi,  
sumbangan dan biaya biaya pribadi lainnya. 
 
Ketentuan :   
1. Perdiem hanya berlaku untuk untuk staf yang bekerja. 
2. Besarnya total biaya perdiem disesuaikan dengan jumlah hari actual dan kondisi keuangan 

LBH SURABAYA.  
 
3.  Tentang Biaya Komunikasi Dinas:   
Ketentuan: 
1. Biaya komunikasi dinas melalui wartel diganti sesuai dengan kuitansi pendukung. 
2. Biaya komunikasi (handphone) Staf di dalam Kota di Kota Surabayaat cost diganti sesuai 

keperluan dinas.  
3. Biaya handphone dengan sistem prabayar tidak dapat diganti oleh LBH SURABAYA. 
4. Untuk mendapat penggantian biaya penggunaan handphone, Staf menghubungi Bagian 

Keuangan dengan membawa bukti perincian biaya komunikasi  
5. Handphone dinas LBH SURABAYA digunakan hanya untuk kepentingan dinas dan dengan 

prinsip ‘kerahasiaan’. 
6. Penggunaan handphone dinas LBH SURABAYA harus atas persetujuan dari Wakil Direktur 

LBH SURABAYA. 
 
 
 



4.  Waktu Kerja dan Aktivitas  
Ketentuan : 
1. Jam Kantor  adalah pukul  08.30-16.30 berlaku setiap hari Senin hingga Jum’at.  
2. Setiap aktivitas dan ketidakhadiran Staf harus dilaporkan kepada Wakil Direktur untuk dicatat 

dalam buku aktivitas harian para staf. 
3. Ketidakhadiran Staf harus dapat dijelaskan dan diterima dalam rapat rutin LBH SURABAYA.  
4. Setiap aktivitas (pekerjaan lain) Staf diluar pekerjaan resminya di LBH SURABAYA harus 

dilakukan atas persetujuan Wakil Direktur. Sebaliknya, setiap aktifitas (pekerjaan lain) Wakil 
Direktur diluar tugas resminya di LBH SURABAYA juga harus disetujui melalui rapat LBH 
SURABAYA yang dihadiri oleh Staf setingkat Kepala Divisi.   

 
5.  Rapat-Rapat Internal 
Pengertian: 
1. Rencana dan aktivitas setiap Staf dilaporkan dalam rapat rutin. 
2. Jadwal rapat rutin mingguan adalah setiap hari Jumat yang wajib diikuti oleh setiap Staf. 
3. Perubahan waktu rapat rutin mingguan akan diberitahukan oleh Wakil Direktur . 
4. Notulensi rapat rutin dibuat oleh Wakil Direktur  dan didistribusikan kepada setiap Staf sehari 

setelah rapat rutin.  
5. Rapat internal program diusulkan oleh Kepala Divisi dan berkoordinasi dengan Wakil Direktur .  
 
6.  Cuti Staf  
Ketentuan: 
1. Setiap Staf berhak untuk mengambil cuti umum maksimal 16 hari kerja setahunnya. 
2. Diluar cuti umum Staf berhak mengambil cuti khusus yang meliputi cuti sakit, cuti kelahiran, 

dan cuti urusan keluarga. 
3. Pengambilan cuti umum oleh Staf harus berdasarkan persetujuan Wakil Direktur LBH 

SURABAYA.  
4. Sebelum  staf mengambil cuti harus disampaikan terlebih dahulu kepada Wakil Direktur untuk 

dibawa dalam rapat rutin. Kalau disetujui maka Koordinator akan menunjuk adinterim. 
5.     Ketentuan tentang Libur disesuailkan dengan hari libur nasional 
 
7.  Fasilitas Kesehatan untuk Staf  
Ketentuan: 
1. LBH SURABAYA memberikan fasilitas kesehatan untuk Staf yang disesuaikan dengan 

kemampuan finansial LBH SURABAYA. 
2. Bantuan kesehatan yang dapat diberikan kepada Staf disesuaikan dengan keuangan LBH 

SURABAYA 
 
8.  Masa Kerja Staf 
Ketentuan: 
1. Staf LBH SURABAYA adalah personil yang diangkat oleh oleh Direktur. 
2. Masa kerja otomatis berakhir pada waktu yang telah ditetapkan sesuai surat keputusan atau 

ada keputusan lain , perpanjangan masa kerja dilakukan sesuai dengan kebutuhan LBH 
SURABAYA. 

3. Setiap perekrutan tenaga konsultan dan volunteer oleh Kepala Divisi harus melalui 
persetujuan dari  Wakil Direktur LBH SURABAYA.  

4. Setiap Kepala divisi yang memerlukan bantuan tenaga konsultan atau voluunter diwajibkan 



menyiapkan draft kontrak kerja.  
 
9.  Akhir Masa Kerja 
Ketentuan:  
1. Masa kerja Staf berakhir jika masa pengabdiannya habis, diberhentikan atau berhenti atas 

kehendak sendiri.  
2. Perpanjangan masa kerja dilakukan berdasarkan hasil  LBH SURABAYA.  
3. Pemberhentian secara tidak hormat dilakukan setelah Staf yang bersangkutan mendapat 2 kali 

surat peringatan. 
4. Referensi kerja dapat diberikan oleh LBH SURABAYA sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. 
 
10.  Keadministrasian dan surat-menyurat 
Ketentuan: 
1. Setiap surat keluar (surat dan fax messages) harus dibuat dengan mengikuti bentuk baku 

(Lihat Lampiran tentang Format Surat dan Fax) dan mengikuti petunjuk penomoran yang 
telah ditentukan. 

2. Untuk kegiatan pengarsipan, semua surat keluar (diluar fax messages) harus dibuat dalam 
rangkap dua.  

3. Setiap surat masuk (surat dan fax) akan dibubuhi tanggal penerimaan, distribusi kopi surat 
akan dilakukan kepada Staf oleh Wakil Direktur . 

4. Setiap kiriman paket bacaan (bulletin, majalah dan sejenisnya) akan dibubuhi tanggal 
penerimaan dan akan didisplay paling lama 1 minggu dari tanggal penerimaan. 

5. Pengiriman surat-menyurat, pencatatan nomor surat masuk/keluar, pembubuhan tanggal 
penerimaan dan pengarsipan surat masuk/keluar/paket kiriman dilakukan oleh Wakil Direktur .  

 
11.  Pembelian Peralatan 
Ketentuan: 
1. Permohonan pembelian peralatan diajukan oleh Kepala Kantor LBH SURABAYA/person in 

charge kepada Bagian  Keuangan (lihat lampiran  tentang form permohonan dana). 
2. Semua pembelian peralatan harus disetujui oleh Wakil Direktur LBH SURABAYA. 
3. Setiap pembelian peralatan dilakukan oleh Wakil Direktur atau yang ditunjuk. 
4. Setiap peralatan milik LBH SURABAYA diinventarisir oleh Wakil Direktur 
 
12.  Penggunaan dan Pemeliharaan Peralatan  
Ketentuan: 
1. Setiap Staf wajib menjaga dan menghindari kerusakan peralatan milik LBH SURABAYA.  
2. Wakil Direktur akan menentukan teknisi untuk memelihara dan memperbaiki peralatan milik 

LBH SURABAYA. 
3. Semua biaya pemeliharaan, perawatan dan penambahan (upgrade) peralatan milik LBH 

SURABAYA harus dimintakan persetujuan dari Bagian Keuangan. 
4. Di luar peralatan kantor, semua peralatan milik LBH SURABAYA disimpan di Ruang dan 

Gudang . 
5. Asuransi terhadap peralatan LBH SURABAYA dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan faktor 

resiko. 
6. Cacat, kerusakan dan kehilangan peralatan milik LBH SURABAYA harus dilaporkan oleh 

pengguna kepada Wakil Direktur 
 



13.  Penggunaan  Peralatan Kantor 
Ketentuan: 
1. Setiap penggunaan telepon dinas/pribadi harus dicatat dalam buku yang sudah disediakan, 

dengan berpatokan pada prinsip efisiensi percakapan. 
2. Penggunaan komputer pada jam kantor diprioritaskan untuk pekerjaan LBH SURABAYA .   
3. Setiap pengguna harus mengecek koneksi ke saluran e-mail (disconect) setelah selesai 

melakukan e-mail dan down-load.  
4. Penggunaan peralatan kantor (komputer, telepon, fax, e-mail, printer dan atk) oleh non Staf 

harus dengan seizin Staf. 
 
14.  Peminjaman dan Penghibahan Peralatan/ Buku 
Ketentuan: 
1. Penggunaan peralatan LBH SURABAYA diprioritaskan untuk keperluan program-program LBH 

SURABAYA. 
2. Setiap peralatan dan buku milik LBH SURABAYA yang dipinjam harus diketahui dan seizin 

dari Wakil Direktur  atau Staf yang ditunjuk. 
3. Setiap peralatan yang dipinjam harus dikembalikan sesuai dengan tanggal perjanjian.  

Pelanggaran terhadap aturan ini harus dapat dijelaskan secara tuntas oleh peminjam. 
4. Setiap peralatan dan buku yang dipinjam/dipakai harus dicatat  dalam nota peminjaman alat 

(lihat lampiran  tentang form peminjaman barang). 
5. Untuk keperluan equipment history internal, setiap barang yang dipinjam harus dicatat dalam 

Log Book. 
6. Peralatan LBH SURABAYA yang dapat dikeluarkan dengan disposisi Wakil Direktur atau 

person in charge. 
7. Setiap peralatan yang dipinjam harus dicheck keutuhannya pada saat dikembalikan. 
8. Daftar peralatan yang tidak dapat dipinjamkan (ke luar kantor): 
 
PERALATAN 
Komputer Komputer   
 Printer  
 Scanner  
Audio visual Kamera   
 Tape recorder 
 LCD Proyektor/in focus 
   
9. Setiap peminjaman alat oleh non Staf harus disertakan dengan surat permohonan peminjaman 

alat yang ditujukan kepada Kepala Rumah Tangga 
10. Kerusakan dan kehilangan peralatan LBH SURABAYA diatur dalam kesepakatan pinjam-pakai 

alat. 
 
15.  Pengarsipan dan database 
Ketentuan:  
1. Semua dokumen-dokumen penting manajemen (surat masuk/keluar, buku-buku, literatur,  

TOR serta laporan perjalanan) akan diarsipkan oleh Wakil Direktur  dan Kepala Divisi Indok. 
2. Semua hasil dokumentasi audiovisual (film, slide, foto cetak, cassete rekaman dan sejenisnya) 

akan diarsipkan oleh Bagian Indok. 
3. Penyimpanan dokumen-dokumen penting dilakukan di loker atau tempat lain yang disediakan. 



4. Penyimpanan hasil dokumentasi audiovisual dilakukan di Ruang Arsip dan Gudang.  
5. Semua pengarsipan akan dilakukan dengan standar database. 
 
16.  Pinjaman Finansial untuk Staf 
Ketentuan  
1. Dapat/ tidaknya dilakukan pinjaman oleh Staf disesuaikan dengan kondisi keuangan LBH 

SURABAYA. 
2. Pinjaman untuk Staf diajukan kepada Bagian Keuangan (lihat form untuk Pinjaman Staf) 
3. Persetujuan terakhir permohonan pinjaman Staf berada pada Wakil Direktur. 
4. Maksimal pinjaman setiap Staf adalah 2 kali dari gaji pokoknya. 
5. Pinjaman kepada Staf dilakukan dengan bunga 0%. 
6. Pembayaran pinjaman oleh Staf dilakukan dengan sistem pemotongan gaji, maksimal untuk 

jangka waktu 12 bulan. 
 
17.  Penggajian  
Ketentuan 
1. Komponen penggajian di LBH SURABAYA meliputi : gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan 

transportasi (optional).  
2. Jika terdapat kenaikan gaji, akan diberitahukan oleh Wakil Direktur BP LBH SURABAYA 

dalam sebuah surat pemberitahuan resmi. 
3. Staf akan menerima  gaji setiap tanggal 27 sampai 30.  
4. Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) disesuaikan dengan kondisi keuangan LBH 

SURABAYA.  
 
18.  Proposal Program 
Pengertian: 
Proposal program adalah sebuah rencana kerja LBH SURABAYA yang merupakan mandat  LBH 
SURABAYA,  harus dikerjakan dalam periode waktu tertentu oleh  LBH SURABAYA, dan 
merupakan flagship LBH SURABAYA. 
Ketentuan:  
1. Penanggung jawab dari proposal program adalah Wakil Direktur LBH SURABAYA.  
2. Untuk beberapa kasus, penanggung jawab proposal program dapat didelegasikan kepada 

Kepala Divisi. 
3. Proposal program dibuat oleh Kepala Divisi bersama dengan timnya  
4. Rencana pembuatan proposal program telah disosialisasikan dan didiskusikan dalam Rapat 

Rutin LBH SURABAYA/ Rapat Internal Program. 
5. Setiap proposal program yang dimintakan dana kepada pihak lain harus diketahui dan disetujui 

oleh Wakil Direktur. 
6. Pembuatan anggaran proposal menggunakan format pembiayaan yang baku   
 
19.  Hubungan Kerja Kemitraan  
Pengertian: 
Mitra LBH SURABAYA adalah lembaga  yang bekerja secara resmi (ditunjukkan secara tertulis 
dalam rencana kerja program atau dokumen lainnya) dan intensif yang diawali dengan program 
bersama dan memiliki semangat yang sama untuk mewujudkan visi dan misi LBH SURABAYA. 
Ketentuan:  
1. Pendahuluan pemilihan calon mitra dilakukan lewat sebuah proses assessment  mitra meliputi 



assessment program dan assessment manajemen. 
2. Hasil assessment  didiskusikan dalam rapat rutin LBH SURABAYA/ rapat internal program. 
3. Jika diperlukan, LBH SURABAYA akan melakukan capacity building berbentuk pelatihan 

kepada mitra kerjanya. 
 
20.  Acara Seminar, Lokakarya dan Pressbriefing (disingkat: S/L/P) yang diorganisir oleh 
LBH SURABAYA 
Ketentuan 
1. Penanggung jawab S/L/P adalah kepala divisi yang bersangkutan.  
2. Kepala divisi menyiapkan TOR dan budget anggaran S/L/P. 
3. Ketua Panitia S/L/P berasal dari Staf/non Staf yang ditunjuk  oleh kepala divisi.  
4. Ketua Panitia bertanggung jawab atas pengajuan uang muka (minimal 6 hari sebelum S/L/P) 

dan pelaporan penggunaan dana kepada Bagian Keuangan LBH SURABAYA. 
5. Ketua Panitia akan menerima dana  sesuai dengan budget yang disetujui. 
6. Kepala divisi bertanggung jawab terhadap laporan yang dihasilkan dari S/L/P. 
 
21.  Website : <www.surabaya.lbh.or.id>     
Ketentuan 
1. Materi yang ada di Website bersifat penjelasan tentang LBH SURABAYA serta 

mengkampanyekan ide dan program LBH SURABAYA. 
2. Setiap Kepala divisi diwajibkan untuk membuat artikel ringkas untuk materi Website. 
3. Pemilihan topik artikel untuk materi website dibahas dalam rapat rutin/rapat internal.  
4. Setiap materi yang akan muncul dalam Website akan direview oleh Wakil Direktur. 
5. Manajemen LBH SURABAYA akan menunjuk Web master dan translator bahasa Inggris. 
 
22.  Penerbitan dan Publikasi LBH SURABAYA 
Ketentuan  
1. Materi penerbitan dan publikasi bersifat mengkampanyekan ide-ide dan program kerja LBH 

SURABAYA. 
2. Penyiapan materi dilakukan oleh tim yang ditunjuk dan telah ditetapkan. 
3. Setiap publikasi dan penerbitan LBH SURABAYA harus mencantumkan secara lengkap 

informasi tentang LBH SURABAYA. 
4. Final draft penerbitan dan publikasi LBH SURABAYA harus direview oleh Wakil Direktur. 
5. Distribusi penerbitan dan publikasi LBH SURABAYA dilakukan oleh Wakil Direktur .  
 
23.  Keamanan  
Ketentuan 
1. Pengawasan setiap harinya dari pukul 19.00 wib hingga 06.00 wib. 
2. Setiap sore hari dilakukan pengecekan terhadap komputer (shut down), kabel-kabel listrik, 

penutupan jendela, kunci pintu (hanya pintu utama yang masih terbuka) kantor.  
3. Pintu belakang hanya digunakan untuk kebutuhan mendesak saja. 
4. Jika sedang tidak digunakan, Ruang kerja, Ruang Arsip dan Gudang harus selalu dikunci pada 

saat diluar jam kantor. 
5. Kunci ruang kerja, ruang Ruang Arsip dan Gudang  dimiliki oleh Wakil Direktur, Wakil Direktur  

dan Kepala Divisi. 
 
 



24.  Kebersihan dan Penerimaan Tamu 
Ketentuan 
1. Setiap pagi hari dilakukan pembersihan kantor LBH SURABAYA oleh staf dan di koordinasikan 

oleh Kepala Rumah Tangga 
2. kebersihan meliputi ruang kerja, ruang rapat/tamu, ruang dapur, ruang TV dan ruang tidur, 

paling lambat pukul 09.30 WIB sudah selesai semua. 
3. Setelah selesai dipakai gelas/cangkir, piring, kasur lipat, bantal, koran, majalah dan sejenisnya 

harus dikembalikan ke tempatnya semula dalam kondisi baik. 
4. Merokok diperbolehkan dengan tetap memperhatikan kaidah kebersihan.  
5. Untuk menerima tamu Wakil Direktur  yang mengkonsolidasikannya.  
 
25. Peserta Magang dan Tempat Riset 
Ketentuan 
1. Peserta Magang dan Peneliti akan didampingi oleh Wakil Direktur setelah mendapatkan 

persetujuan dari Direktur. 
2. Peserta Magang wajib mengikuti seluruh peraturan yang ada di LBH SURABAYA, termasuk 

jam kerja. 
3. Peserta magang dan peneliti wajib memberikan 1 (satu) copian laporan kepada LBH 

SURABAYA. 
4. Penggunaan data dan informasi bagi peserta magang dan peneliti hanya pada Wakil Direktur 

atau koordinator atau orang yang ditunjuk. 
 
 
7. REGENERASI DAN KADERISASI. 
 
Mengingat masa masa kepengurusan LBH Surabaya 2003-2006 akan berakhir tepat tanggal 2 
Juni 2006, maka perlu diambil langkah-langkah regenerasi dan kaderisasi di tubuh LBH Surabaya. 
Hal tersebut sudah dilakukan dengan melakukan Karya Latihan Bantuan Hukum, yang dapat 
digambarkan dan dimuat dalam PEDOMAN REKRUTMEN DAN KADERISASI LBH SURABAYA 
Jl. Kidal 6 Surabaya (031) 5022273, 5024826 Fax (031) 5024717 Email: lbhsby@telkom.net 
sebagai berikut : 

 
1. DASAR PEMIKIRAN. 
 
Para aktifis yang disebut Human Right Defender di Indonesia semakin resah ketika dihadapkan 
pada fakta pelanggaran Hak Asasi Manusia yang semakin meningkat. Beban tersebut semakin 
memprihatinkan ketika ditambah dengan kenyataan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu 
yang tak juga menemukan ujung pangkalnya. Selalu saja proses maupun hasilnya tidak memenuhi 
rasa keadilan korban. Proses peradilan yang sarat dengan dominasi logika politik dan berdampak 
pada putusan yang ringan bahkan bebas, semakin menjauhkan hukum dari keadilan sang korban.  
 
Di Jawa Timur sendiri, dalam catatan LBH Surabaya, belum ada satupun pelanggaran HAM, baik 
terhadap petani, buruh, miskin kota maupun aktifis mahasiswa yang mendapat respon positif untuk 
diselesaikan. Di sektor petani, penembakan petani tanpa prosedur tidak pernah diproses, bahkan 
sebaliknya, yang dilakukan oleh negara justru peng-kriminal-an terhadap kaum petani yang 
memperjuangkan haknya. Di sektor miskin kota, bisa dilihat adanya perda tentang PKL yang 



bernuansa “pungutan” dan menjadi legalisasi bagi penggusuran PKL. Di sisi lain, tidak ada konsep 
tentang penanganan PKL yang partisipatif. Penggusuran juga dilakukan terhadap penghuni stren 
kali. Komunitas miskin kota yang lain juga sarat dengan perlakuan yang double standart ini. 
Diabaikan saat mempertahankan hak miliknya, dan dimobilisasi ketika dibutuhkan.  
 
Perlakuan pengabaian keberadaan komunitas informal baik melalui kebijakan maupun perilaku 
negara, menjadi keprihatinan dan kepedulian LBH Surabaya. LBH Surabaya memandang bahwa 
hak asasi manusia tidak memandang perbedaan. Setiap manusia berhak mendapatkan keadilan. 
Oleh karenanya LBH Surabaya melakukan beberapa upaya advokasi untuk mempromosikan hak 
rakyat atas keadilan, melalui kampanye, kerja pendampingan, aksi bersama, maupun pembelaan 
hukum di depan pengadilan.  
 
LBH Surabaya menyadari bahwa pembelaan terhadap korban pelanggaran HAM, tidak mudah 
sehingga harus dilakukan oleh banyak orang dan banyak pihak. Oleh karenanya kami memandang 
urgent untuk melakukan disseminasi wacana maupun gerakan  pembelaan HAM, terutama 
dikalangan mahasiswa. 
 
Dalam tataran teknis, disseminasi wacana maupun gerakan pembelaan HAM dilakukan melalui 
beberapa aktifitas, seperti pelatihan, seminar, diskusi maupun program magang. Dalam proposal 
ini, LBH Surabaya hendak melakukan salah satu pilihan strategis itu, yaitu pelatihan yang disebut 
Karya Latihan Bantuan Hukum (selanjutnya disebut KALABAHU) 

 
2. KALAMBAHU 
KALAMBAHU adalah kepanjangan dari karya latihan mahasiswa bantuan hukum yang merupakan 
program periodik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya . Kalambahu disajikan secara 
sistematis  dan berstruktur dalam bentuk teori dan praktek  pelatihan hukum dalam kerangka 
bantuan hukum struktural (BHS).  
 
Kalambahu merupakan kegiatan sebagai bagian kegiatan rutin LBH Surabaya, namun tak pernah 
sekalipun tampil monoton. Kalambahu selalu  berupaya tampil up to date dengan materi dan 
pembicara yang up to date pula, dan selalu berupaya menghindari pengulangan dari apa yang 
diberikan di bangku kuliah fakultas hukum manapun di Indonesia. Visi dan misi yang diemban 
dalam setiap penyelenggaraan Kalambahu disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik 
yang ada.  
 
Dari tahun ke tahun Kalambahu selalu dijadikan ajang perdebatan maupun panggung di dalam 
mempertunjukkan  falsafah hukum yang dianut masing-masing individu. Perdebatan dan 
pertengkaran  antar individu -seringkali dalam arti yang sesungguhnya- kerapkali justru tak 
terelakkan. Pihak Panitia selalu menyediakan fasilitas yang memadai, pembicara menyajikan 



materi yang teruji. Namun jika peserta pasif, tak banyak bertanya, bahkan tanpa pertentangan, 
maka Kalabahu akan tanpa makna.  
 
3. TUJUAN. 
Kalambahu  diselenggarakan secara terbuka  bagi masyarakat  umum, khususnya mahasiswa 
hukum. Tujuan umum dari penyelenggaraan ini  adalah :  
 

1. memberikan wawasan konseptual ihwal bantuan hukum structural (BHS) kepada para 
mahasiswa hukum  

2. memberikan pengetahuan dasar dan latihan perihal berbagai strategi hukum, terutama 
untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan public interests cases (PIC), advokasi, 
dan pembelaan HAM kepada mahasiswa hukum yang berminat menjadi Pekerja 
Bantuan Hukum (PBH); 

3. menguatkan pemahaman, kepekaan dan daya kritis mahasiswa hukum terhadap 
realitas penegakan hukum dan kenyataan social yang ada yang terjadi. 

4. Sosialisasi visi dan misi  LBH Surabaya  kepada masyarakat,  sehingga akan terjalin 
hubungan kerjasama  yang sinergis dalam rangka mewujudkan keadilan social.  

 
Sedangkan tujuan khusus yang mau dicapai dengan Kalambahu ini adalah : adanya 30 (tigapuluh) 
mahasiswa hukum yang bersedia menjadi sukarelawan (sukwan) Bantuan Hukum Struktural 
(BHS). tanpa perlu menjadi staf tetap LBH Surabaya. Dengan demikian, penyelenggaraan 
Kalambahu  ini juga merupakan  bagian dari proses seleksi untuk menjadi  sukarelawan (sukwan) 
BHS di  LBH Surabaya.    
 
4. Secara spesifik, tujuan dari Kalambahu adalah :  
1.  Memberi gagasan berpikir  kepada masyarakat hukum atau profesi hukum  tentang BHS, yaitu 

kegiatan advokasi yang dilakukan baik secara litigasi maupun non litigasi  kepada kaum 
miskin, buta hukum, dan tertindas, sehingga tercipta pembaruan paradigma hukum dan 
penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia ; 

2.   Membentuk karakter dan paradigma  para advokat agar berwawasan BHS ; 



3.   Merupakan sarana rekruitmen  sukarelawan BHS  yang befungsi sebagai asisten   pengacara 
publik di LBH Surabaya.    

 
5. KRITERIA PESERTA  

Para aktifis sosial, khususnya mahasiswa Fresh graduate atau semester akhir atau sudah 
tidak memiliki banyak beban kuliah; Berasal dari fakultas Hukum, Memiliki concern terhadap 
persoalan sosial; Mengutamakan kerja tim; Memiliki pengalaman berorganisasi; Memiliki 
perspektif gender; Mengirimkan lamaran, yang dilampiri dengan : Curiculum Vitae, 
Pengalaman Organisasi, Pas photo terakhir, ukuran 3x4  dua lembar berwarna, Paper tentang 
strategi perubahan sosial atau politik hukum di Indonesia, minimal 2 lembar folio spasi 1, 
ukuran huruf 12. 

6. METODE DAN PENDEKATAN PELATIHAN  
Metode yang digunakan dalam KALAMBAHU adalah metoder diskusi dan aksi –partisipatif dengan 
pendekatan studi kasus-fakta. Melalui metode dan pendekatan tersebut, diharapkan dapat 
melahirkan proses diskusi 2 arah dan merangsang munculnya berbagai perdebatan antar individu 
perihal perspektif perubahan sosial dan hukum. Rancangan metode tersebut dimulai dari 
penggalian kebutuhan belajar, proses rekruitmen calon peserta, pelaksanaan pendidikan kelas 
dengan menggunakan kurikulum yang dibangun bersama, program kerja lapang baik di 
komunitasnya sendiri maupun kerja magang di komunitas lain, dan akhiri dengan proses refleksi 
mengambil pelajaran-pelajaran terpenting. 
 
Proses pendidikan kelas akan berjalan selama 6 Hari, dilanjutkan program kerja lapang selama 2 
bulan. Pada saat awal kegiatan pendidikan kelas berjalan, peserta berbagi pengalaman dan 
mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan belajarnya ke depan. Dari situ kemudian dirancang 
susunan kebutuhan belajar bersama yang dianggap akan mencukupi kebutuhan belajar, baik teori, 
metodologi, maupun skill tertentu. 
 
8. TAHAPAN-TAHAPAN DALAM KALAMBAHU : 

a. Kalambahu kelas ( 1 Minggu) 
b. In clas ( 1 bulan) 
c. Out clas ( 3 bulan) 



d. Screaning yang dilakukan dalam setiap kegiatan untuk mengukur output kegiatan 
 
A. KALAMBAHU KELAS ( 1 MINGGU)  
KURIKULUM  
Walaupun porsi dan sub pokok bahasannya tidak selalu sama, pengalaman Kalambahu selama ini 
dapat dideskripsikan secara umum sebagai suatu kebutuhan belajar yang telah digunakan sebagai 
kurikulum pendidikan kelas, yaitu :  

A. TEORI-TEORI SOSIAL 
1. Ideologi dan perubahan sosial 
2. Kemiskinan struktural dan teori pembangunan 
3. Militerisme 
4. Gender dan perubahan sosial 

B. HAK ASASI MANUSIA 
1. Sejarah dan perkembangan hak asasi manusia 
2. Hak sipil dan politik 
3. Hak ekonomi, sosial dan budaya 
4. Pencarian fakta dan pendokumentasian pelanggaran HAM 
5. Peradilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) 

C. PENDIDIKAN HUKUM KRITIS 
1. Politik hukum 
2. Bantuan hukum structural (BHS), visi dan misi LBH  
3. Problematika hukum pertanahan 
4. Problematika hukum perburuan 
5. Problematikan hukum lingkungan  

D. PEMAHAMAN TEKNIS DALAM KASUS 
1. Perencanaan Strategis sebagai hybrid mutakhir dari Analisa SWOT kemudian 

Analisa Sosial. 
2. Dasar-dasar advokasi  
3. Strategi advokasi publik interest case 
4. Class action, legal standing, citeyen law suit dan legal drafting 
5. Strategi litigasi (pidana) 
6. Strategi litigasi (perdata) 
7. Alternative Dispute Resolution (ADR) 
8. Etika profesi bantuan hukum 
9. Teknik legal opini dan kampanye media (Siaran pers, surat terbuka, dll) 

E. COMMUNITY ORGANIZER 
1. Investigasi, analisa social dan participatory action research 
2. Metode pendidikan dan pengorganisasian basis 

 
Dengan demikian, kurikulum penyelenggaraan Kalambahu pada 2004 ini dibagi menjadi 3 (tiga) 
klasifikasi,yaitu :  

1. Materi dasar , yaitu materi-materi yang bersifat universal dan mengandung muatan 
ideologis. 



2. Materi penunjang, yaitu materi-materi yang ruang lingkup pembahasannya pada pola 
dekonstruksi hukum dan tanggapan terhadap isu-isu praktis  yang berkembang di 
masyarakat. 

3. Materi alat, yaitu materi-materi yang pembahasanya menitikberatkan  pada hukum dalam 
tatanan praktis.   

  
II. EKSTERNAL REPORT. 
 
1. KASUS YANG MASUK LBH SURABAYA. 
Jumlah kasus yang ditangani LBH Surabaya hingga 30 Juni 2005 tercatat sebagai berikut :  
 

Bulan No Jenis Kasus 
Jan Feb Mar Apr Mei Jun 

Jmlh Prosenta
se 

01 Perdata 17 13 9 15 5 10 69 34 % 
02 Pidana 3 9 7 9 4 4 46 23 % 
03 Perkawinan 5 4 8 7 4 9 37 18 % 
04 Buruh 3 7 2 4 3 6 25 12 % 
05 Perumahan - 1 3 3 1 - 08 04 % 
06 Tanah - - - - 2 - 2 01 % 
07 Kepegawaian - 1 - 2 - - 3 01 % 
08 Korupsi - - - - - 1 1 - 
09 Perempuan - - - - 1 - - - 
10 Konsumen - - - - 1 - 1 - 
11 Lain-lain 1 1 3 - 4 - 9 04 % 
 Jumlah       204 100 % 
 
Jumlah orang yang mengadu ke LBH Surabaya pada tahun 2005 mengalami peningkatan jika 
dibandingkan tahun 2004 yang tercatat sebagai berikut : 
 
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 % 
 



 
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.  

 
1. Sejak SMA Saudara Ardhi sudah sering diminta masyarakat untuk mengobati penyakit (di 

daerah Malang) ; 
 

2. 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 ; 

 
3. 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 ; 

 
4. 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 : 

 
1.   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.  

 
- 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. 

 
5. Lain-lain. 



- Semua kegiatan di atas didukung oleh : 
A. Bagian Umum yang meliputi : 

 
a. Urusan Dapur ;  
b. Urusan Kebersihan ;  
c. Urusan Keamanan ;  
d. 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 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.  
 

6. 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)  

    
7. 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) 

 
8. Tanggal 12 Mei 2005, Radar Bromo memuat judul “dua buku yang resahkan umat Islam”. 

Surya memuat judul “ngeseks di YKNCA”. (Sumber: Radar Bromo, Surya) 
 



9. Tanggal 12-19 Mei 2005, banyak tamu datang bertanya tentang isi buku, istri, masalah 
seksual, tidak sholat dll. (Sumber : Pengurus YKNCA) 

 
10. 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: 

 
a. Menindak tegas Ardhi Husain dan penulis buku MGMT 2 ; 
b. Menindak tegas semua penyunting buku MGMT 2 ; 
c. Melarang peredaran buku MGMT 2 dan semua buku yang terkait ; 
d. Ajaran Ardhi Husain sebagai ajaran terlarang ; 
e. Menutup dan membubarkan YKNCA. (Sumber : Fatwa MUI). 

 
11. Tanggal 17 Mei 2005, (Info dari saudara Nahrowi dari Krampilan) bahwa Kepala Desa 

Krampilan Imam Juharsad memanggil berapa pemuda diantaranya : An Samaki, Andi, 
Halim, 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) 

 
12. 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) 
 

13. 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) 

 
14. 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)        

 
15. 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 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 : 
 

a. Agar Mengamankan Saudara Pardi dan semua pengurus YKNCA 
b. Menutup dan membekukan semua kegiatan yang ada di dalamnya 
c. Menarik buku Menembus Gelap Menuju Terang 2 yang telah beredar.  

 
Pernyataan ini ditandatangani oleh : 
 

1. HM. Zuhri Zain, Pengasuh PP. Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo 
2. H. Nurudin, Pengasuh PP. Nurul Kodim, Kalijajar, probolinggo 
3. Hasan, Ponpes Genggong 
4. H. Mahfud Syamsul, Ponpes 
5. H. Dasan Ismail Al Muhdor, Pembina Ashabul Mustofa 
6. Abd. Rahman, Pengurus Masjid Ar Rahmani, Alas Tengah 
7. Hasan Assyadili Abdullah, Pengasuh PP Zainul Anwar, Alas Sumur 
8. H. Yasin, Sp, Msi, Humas FUIB 
9. H. Ahmad M. Banawir, Wakil ketua FUIB/Al Irsyad 
10. Budiono, SH. CN, Wakil Ketua FUIB dari Muhammadiyah 
11. H. Misbah Chalili, Pengasuh PP Assyuja, Jember 
12. Sayyid Bukhori, Probolinggo 
13. Muhammad Masyhud, NU Paiton 
14. Drs. Hasanuddin, Pengasuh NU Kraksaan 
15. Masrur As’ad, Ketua PP Nurul Qodim 
16. KH. Fauzi Hasyim 
17. H. Lutfi H., Ketua FPI 
18. Slamet SH, sekretaris PD II Muhammadiyah, Probolinggo 

 
 

16. 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) 

 
17. 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). 

 
18. 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) 

 
19. Pada tanggal 1 Juni 2005,YKNCA minta bantuan ke LBH Surabaya dan tanggapan LBH 

sangat berarti bagi YKNCA (sumber : Pengurus YKNCA) 
 

20. 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 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)  

 
21. 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) 
 
22. 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.  

 
23. 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.  

 
24. Tanggal 15 Juni 2005, Berkas MGMT 2 dilimpahkan ke Kejaksaan. Kejaksaan 

mempelajari dan melakukan penelitian berkas (Sumber : Jawa Pos)    
 

25. 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 : 
 

1. TK 1 orang terpaksa pindah ke Semarang. 
2. SD 1 orang terpaksa pindah ke Semarang. 
3. SD 2 orang terpaksa pindah ke Gilimanuk. 
4. SD 2 orang terpaksa pindah ke Bojonegoro. 
5. SD 3 orang terpaksa pindah ke Malang. 
6. SD 1 orang terpaksa pindah ke Pajarakan (antar kecamatan) 
7. SMP 1 orang terpaksa pindah ke Situbondo 
8. SMP 1 orang terpaksa pindah ke Gilimanuk 
9. SMP 4 orang terpaksa pindah ke Malang 



10. SMA 1 orang terpaksa pindah ke Lamongan 
11. SMA 2 orang terpaksa pindah ke Malang 
12. 1 anak dewasa tetap kuliah di UNZHA (Universitas Zainul Hasan) 
13. 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 : 
 

1. Agus (dipecat sebagai guru di SD Al Irsyad di Kraksaan Probolinggo) 
2. Dr. Adi Nugroho (dimutasi dari Kepala Puskesmas Besuk) 
3. Ir. Hermanto (aset-asetnya diambil oleh adik dan orang tuanya) 
4. 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.  
    
 
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 :  
 
(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing  dan untuk beribadat menurut 

agamanya dan kepercayaannya itu.  
(2) 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 : 
 
a. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut; 
 
b. penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan 

sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia; 



 
c. pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan 

didengar kesaksiannya. 
 
d. pemanggilan saksi untuk dimintai dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu dimintai 

untuk menyerahkan bukti yang diperlukan; 
 
e. peninjauan di tempat kejadian dan tempat yang lainnya yang dianggap perlu; 
 
f. pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan 

dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan. 
 
g. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang 

diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan  persetujuan Ketua Pengadilan ; dan 
 
h. 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.   
REKOMENDASI LBH SURABAYA UNTUK RAKERNAS : 
 
 

    
 

  
 

 
 
 
 
 
 


