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Posisi dan Peran LBH Bandar Lampung  
Dalam Promosi dan Perlindungan Hak-hak Ekosob Masyarakat  

 
 

Perjalanan panjang LBH Bandar Lampung selama satu dasawarsa  tidak bisa dipisahkan dari 
dinamika usaha-usaha advokasi hak asasi manusia dan demokrasi. Sekalipun di bawah tekanan 
iklim politik yang represif semasa rejim Orde Baru, LBH Bandar Lampung ternyata justru mampu 
membangun resistensinya dan mengembangkan advokasinya ke arah yang lebih strategis bagi 
proses upaya untuk mewujudkan tatanan sosial yang lebih adil. LBH Bandar Lampung tentu tidak 
sendirian dalam usaha-usaha tersebut. Pertumbuhan NGO yang bergerak di bidang yang sama 
selama kurun waktu tersebut, membuktikan bahwa resistensi terhadap berkembangnya sistem 
politik otoriterian semakin meluas. 
 
Pilihan LBH Bandar Lampung, untuk lebih memfokuskan diri pada  usaha-usaha dalam pembelaan 
kelompok-kelompok masyarakat yang tertindas, telah memungkinkan LBH Bandar Lampung untuk 
mendorong munculnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya  hak asasi manusia dan 
demokrasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Di samping itu, melalui berbagai 
kegiatan kampanye yang diselenggarakan telah pula memberikan tekanan yang signifikan  bagi 
proses perubahan kebijakan negara.  
 
Secara historis, dinamika peran dan posisi kelembagaan LBH Bandar Lampung,  dipengaruhi oleh 
bagaimana organisasi ini mempersepsi dan menyikapi realitas social-politik yang berkembang di 
luar dirinya. Demikian juga halnya dengan beberapa perubahan di tingkat metodologi kerja 
organisasi.  
 
Pada awal berdirinya, kegiatan bantuan hukum yang diselenggarakan LBH Bandar Lampung lebih 
memfokuskan diri pada aspek legal justice, seperti misalnya kecilnya akses rakyat miskin untuk 
mendayagunakan lembaga peradilan untuk membela hak-haknya. Sehingga kegiatan pemberian 
bantuan hukum memiliki karakter yang karitatif dan mengembangkan pola hubungan “patron-
client” dengan komunitas yang dibela.  
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Dalam perkembangan berikutnya, LBH Bandar Lampung secara kritis mulai mempersoalkan 
adanya struktur sosial yang dibangun justru untuk menindas dan memiskinkan sebagian besar 
rakyat. Cara pandang ini terus berkembang bersamaan dengan munculnya kesadaran bahwa 
pendekatan-pendakatan lama dalam pemberian bantuan hukum sudah tidak memadai lagi untuk 
merespon masalah ketidakadilan struktural.   
 
LBH Bandar Lampung kemudian harus melihat persoalan ketidakadilan dalam konteks yang lebih 
luas. LBH Bandar Lampung tidak cukup hanya melihat persoalan tidak adanya askes terhadap 
keadilan hukum sebagai persoalan utama rakyat miskin. LBH Bandar Lampung juga mulai melihat 
faktor politik, ekonomi dan budaya (ekosob) yang ikut mempengaruhi lahirnya kemiskinan. Hal ini 
dilatarbelakangi dengan masih rendahnya kemauan pemerintah dalam melakukan promosi dan 
perlindungan terhadap hak-hak ekosob berupa hak atas kesehatan (the right to health), hak atas 
pendidikan (the right to education), dan hak atas perumahan (the housing right), hak atas 
pekerjaan dan hak atas tanah. Selain itu yang juga yang menjadi perhatian adalah hak atas 
lingkungan. 
 
Karenanya kedepan, arah pengembangan organisasi LBH Bandar Lampung akan diarahkan pada 
perluasan pelayanan bantuan hukum kepada kelompok-kelompok masyarakat strategis di wilayah-
wilayah diperkotaan dan perdesaan atau kampung, Guna mendukung cita-cita perjuangan LBH 
Bandar Lampung dalam menegakkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial serta 
menghormati nilai-nilai HAM. 
 
Organisasi LBH Bandar Lampung  
 
Sejak berdirinya pada tanggal 23 Pebruari 1995 LBH Bandar Lampung telah mengalami proses 
regenerasi. Dan sampai saat ini, LBH Bandar Lampung didukung oleh 10 personel dan 2 orang 
lawyer dengan pola kerja Full time yang terdiri dari Divisi Advokasi, Divisi Ekosob, Divisi Sipol, Biro 
Fundraising, Biro Keuangan dan Kesekretariatan.  
 
Personel yang diterima oleh LBH bukanlah personel yang sepenuhnya siap bekerja untuk LBH, 
baik mereka yang lulusan perguruan tinggi maupun sekolah menengah atas. Proses rekruitmen 
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dan pengembangan sumber daya manusia di LBH merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 
upaya penanaman idiologi (visi-misi) dan garis perjuangan LBH. 
 
Status bangunan LBH Bandar Lampung sampai saat ini berstatus sewa.  
Dalam satu tahun terakhir LBH Bandar Lampung telah melaksanakan program tahunan dalam 
rangka Memperkuat Kapasistas politik rakyat melalui Bantuan Hukum Struktural (BHS) sebagai 
upaya membangun tatanan hukum demokratis, berkeadilan dan menghormati Hak Asasi Manusia 
 
Berkaitan dengan sumber pendanaan LBH Bandar Lampung belum memiliki sumber pendanaan 
baik dari donor langsung, sektor swasta/pribadi, penanganan kasus maupun dari pemerintah 
daerah.  
 
Dalam satu tahun terakhir kasus yang masuk LBH Bandar Lampung berjumlah 17 kasus dengan 
jenis kasus sebagai berikut : 

No. Jenis Kasus Korban 

1 
 
 
 
 
2 
3 
4 
5 

Kasus Agraria  
1. Desa Tanjung Sari Kec. Natar Lam-Sel 
2. Desa MalangSari Kec. Tj. Bintang Lam-Sel 
3. Register 19 G. Tataan  Lam-Sel 
4. Desa Sridadi Kec. Natar Lam-Sel 

Kasus Pencemaran Lingkungan (TPA Bakung) 
Kasus Kesehatan (TPA Bakung) 
Kasus Penangkapan Sewenang-wenang  
Kasus Perburuhan  

 
200 KK 
159 Orang 
600 KK 
152 Orang 
5600 Orang 
200 Orang 
3 Orang 
2 Orang 

 
Selebihnya adalah kasus penipuan, harta gono gini, perceraian dan lain-lain. Terhadap kasus-
kasus ini upaya yang dilakukan melalui konsultasi hukum. 
  
Terdapat tiga pola penaganan kasus yang diterapkan oleh LBH Bandar Lampung terdiri dari: 

1. Konsultasi dan memberikan saran/advise 
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2. Advokasi antara lain: Investigasi lapangan, mediasi, negoisasi, pendampingan aksi, 
mengirim surat ke instansi terkait, siaran pers. 

3. Menjadi kuasa hukum   
 
Terkait dengan persoalan struktural dalam hal advokasi kebijakan upaya yang telah dilakukan 
melalui siaran pers, public hearing dan lain-lain. Advokasi kebijakan yang telah dilaksankan oleh 
LBH Bandar Lampung : 

1. Alokasi dana pendidikan sebesar 20% dalam APBD tahun 2005 di Lampung. 
2. Pemindahan lokasi tempat pembuangan sampah TPA Bakung.   
3. Penolakan Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 
 
Dalam upaya mewujudkan visi dan misi LBH Bandar Lampung tentu tidak sendirian. Hal ini 
dilakukan bekerjasama dengan akdemisi, LSM ditingkat lokal maupun di tingkat nasional yang 
dianggap memiliki komitmen yang yang sama. Sedangkan jaringan yang telah terbentuk antara 
lain : 
 

• TIKT Tim Independen Kaji Tindak (bidang Lingkungan) Jaringan menuntut 
pencemaran sampah TPA Bakung  

• Lampung Ikhlas (bidang kemanusiaan) jaringan ini dimaksudkan untuk membantu 
korban Gempa dan Tsunami di Aceh dan Sumattera Utara. 

• Koalisi Rakyat Tolak Penggusuran (bidang Agraria) koalisi ini dimaksudkan untuk 
menolak diberlakukannya Perpres No. 36 Tahun 2005. 
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