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LAPORAN RAKERNAS YLBHI TAHUN 2005 
KANTOR LBH PADANG 

 
I. Pendahuluan 
 
Satu tahun 5 bulan pasca rapat kerja nasional  (Rakernas) YLBHI di Bandung, YLBHI-LBH kantor 
tidak ada perubahan yang signifikan. Ketika itu, LBH Kantor serta YLBHI mendeklarasikan bahwa 
LBH sudah keluar dari krisis bahkan adanya kesepakatan bahwa LBH akan menfokuskan diri 
dalam mempromosikan pemenuhan hak-hak ekosob dimasing-masing kantor selain program 
menahun YLBHI-LBH Kantor seperti Akses to Justice, Legal Reform dan Democration Assesment. 
Menariknya, ketika itu kita semua tidak membrake down rumusan program secara menditeil,  
pembagian peran dan srategi apa yang akan dilakukan. Seiring dengan itu, LBH Kantor banyak 
yang terikat kontrak pelaksanaan program dengan lembaga donor. Antara program YLBHI dengan 
kantor yang bekerjasama dengan donor tidaklah singkron satu sama lain. Sehingga, peran 
mendasar YLBHI untuk memfasilitasi kampanye isue LBH kantor tidaklah terjadi. Ibarat anak ayam 
kehilangan induk, itulan perumpamaan yang paling tepat dalam permasalahan ini. Permasalahan 
lainnya yang mendera LBH adalah minimnya konsolidasi antara YLBHI dengan LBH Kantor dan 
minimnya pengembangan kapasitas anggota kantor LBH yang dilakukan oleh YLBHI. Kalaupun 
ada, konsolidasi hanya dilakukan tiap tahun (Rakernas) dan website LBH.  Ironis kondisi lokomotif 
pro demokrasi (YLBHI) yang disegani oleh NGO yang lain. 
 
Apa yang disebutkan diatas sebenarnya tidaklah buruk sekali jika dibandingkan dengan kondisi 
NGO lain yang mengalami kesulitan-kesulitan serupa. YLBHI masih bisa dibanggakan, terutama 
personil YLBHI yang tegar dalam keterbatasan. Walaupun tanpa gaji dan dibawah tekanan 
“cemehan”, mereka masih bisa menegakan bendera YLBHI. Setidaknya, dalam jangka waktu 1 
bulan ada 2 hingga 3 kali wajah Ketua Badan Pengurus keluar dimedia massa. Walaupun bisa 
dikategorikan jumlah ini kecil dibandingkan dengan LBH kantor seperti LBH Jakarta. Mengingat 
kata-kata dari salah satu badan penguruh YLBHI, siapa yang bisa menjalankan lembaga “besar” 
ini tanpa gaji ? hanya kita yang bisa. Elo aja mungkin ngak bisa. Ng..... Lo !? 
 
Akan tetapi, tidaklah ada salahnya jika kita mengharapkan hal yang terbaik dari lembaga yang kita 
naungi saat ini.  Untuk itulah kita harus merefleksikan kembali apa kesalahan yang telah kita 
lakukan untuk direkomendasikan apa solusinya.  
 
Disamping permasalahan minimnya koordinasi dan konsolidasi masing-masing kantor dengan 
YLBHI sebagai lembaga induk. Kita juga disulitkan juga dengan “blak campign” yang ditujukan 
kepada YLBHI dan LBH Kantor yang menyatakan bahwa LBH sebagai garda terdepan demokrasi 
hanyalah dikuasasi oleh satu dewan pembina saja dan banyak banyak alumni LBH yang 
bermasalah ketika telah keluar dari LBH.  
   
Selama 1 tahun kebelakang, apa yang direncanakan dalam rakernas bandung tidaklah linear 
dalam pelaksanaan dilapangan. Apa yang direncanakan tidaklah berjalan sebagaimana mestinya. 
   
 “Badai pasti berlalu kalau kita hadapi bersama-sama”. Ini bukan hanya sekedar moto dan 
isapan jempol belaka. Karena, jika kita lihat awal krisis YLBHI pada awal tahun 2002 yang 
berimbas pada LBH-LBH kantor hampir semua aktifitas kerja menjadi berkurang, namun pasca 
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awal tahun 2004 krisis tersebut mulai berangsur-angsur normal  dan praktis segala aktifitas  mulai 
dari program dan kegiatan pemberian konsultasi serta pendampingan hukum masyarakat pencari 
keadilan di kantor-kantor LBH daerah mengalami peningkatan.  
 
Untuk tahun 2005 hingga bulan Oktober kedepan   LBH Padang telah menjalan Program masing – 
masing ; program pertama “Pemberdayaan Masyarakat Marginal Dalam Membangun Sistem 
Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam”, program dua “Penguatan Masyarakat Dalam 
Mengakses dan Mengontrol Sistem Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam” dan program tiga 
“Peningkatan Kesadaran Pemilih untuk Memilih Calon Kepala Daerah yang Berintegritas dan 
Akuntable dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2005”. Hingga sekarang baru program tiga yang 
sudah selesai pelasanaannya.  
 
Apa yang telah dikerjakan  bukan menjadi kita puas dan lupa diri, karena tantangan kedepan 
masih panjang. Pencapaian visi dan misi LBH-YLBHI  belumlah selesai, karena masyarakat masih 
membutuhkan eksitensi LBH-YLBHI  dengan segala problem yang mereka hadapi. 
 
II. Kondisi Kantor 
 
Seperti yang telah dijelaskan diatas, kondisi Internal kantor juga   mengalami peningkatan dari 
tahun  lalu. Dengan adanya Intitusional Suport (IS) dan Program yang diberikan Yayasan TIFA Mei 
2004 telah dapat mendanai biaya-biaya internal dan operasional kantor sebagai penunjang 
aktifitas kegiatan kantor. Dan kondisi ini tidak boleh dibuat lupa diri karena kedepan Yayasan TIFA 
akan membantu LBH-LBH kantor untuk lebih mandiri dalam mendanai IS dengan metode 
pengembangan unit-unit usaha. 
 
Berikut isian laporan LBH Padang  : 
 
A. Umum  
 
Nama Kantor  :  
 
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia  (YLBHI) kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 
Padang 
 
Tanggal Berdiri :  
 
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang berdiri pada tanggal 20 Januari 1982. 
 
Lawyers   :  
 
Saat ini LBH Padang diperkuat dengan 7 Orang PBH yang mempunyai kartu Advokad.  
 
Karyawan   :  
 
4 Orang 
 
Pemagang/Volunteer :  
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4 Orang 
 
Pola Kerja  :  
 
Seluruh Pengabdi Bantuan Hukum (PBH) bekerja secara Full Time. 
 
Status Kantor :  
 
Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang hingga sekarang masih menyewa dan telah 
diperpanjang pada tanggal 1 Juli 2005 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. 
 
 
 
 
Kaderisasi  :  
 
Kaderisasi yang dilakuka oleh LBH Padang dilakukan secara formal. Kegiatan kaderisasi tersebut 
dilakukan dengan mekanisme Latihan Bantuan Hukum (Latbakum). Latbakum di LBH Padang 
telah                             dilakukan 4 kali dan terakhir dilakukan tahun 2005  
 
Program kerja  :  
 
Program kerja LBH Padang disusun secara dalam jangka waktu  1 (satu) tahunan yang bertepatan 
dengan dilakukannya Renstra.                            Restra kantor dilakukan pada bulan Februari 2005.                             
Namun kendala yang dihadapi adalah  program                            kerja tahunan  sulit dicapai 
karena para PBH juga                             harus menjalankan program yang telah disepakati                             
dengan Yayasan TIFA.  Sehingga berbenturan dengan aktivitas rutin yang dilakukan oleh kantor 
LBH Padang. 
   
B. SUMBER PENDANAAN  
 
Sumber pendanaan LBH padang secara umum berasal dari dua sumber, yakni dari Funding 
Agency dan pengalian dana lokal. Jika diprosentasikan, perbadingan antara dana yang didapatkan 
dari Funding agency dengan pengalian dana lokal sangat dalam jurang pemisahnya. Setidaknya 
90% pendanaan LBH Padang masih bergantung pada pendanaan Funding Agency. Kedepan, 
bagaimana LBH Padang tidak terlalu bergantung dengan pendanaan yang berasal dari lembaga 
donor dan melakukan diversifikasi yang sekaligus melakukan intensifikasi pengalian dana lokal.  
 
Sumber Dana  :  
 
Saat ini, hampir seluruh aktivitas LBH Padang didanai oleh lembaga donor, yakni : TIFA. Selain 
dana yang didapatkan dari TIFA, LBH Padang masih disubsidi oleh YLBHI sebesar Rp. 1,5 juta. 
Disamping itu, LBH Padang juga mendapatkan dana yang berasal dari pembagian keuntungan 
dari menjalankan aktivitas yang dipercayakan oleh lembaga lain kepada LBH Padang, seperti  
MaPPI, ICW dan IMPARSIAL.  
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Sumber Lain  :  
 
Selain mendapatkan dana dari Funding Agency, LBH Padang juga melakukan pengalian dana 
(Fundraising) di tingkat lokal yang mengeksplorasi kekuatan-kekuatan yang dimiliki secara riel oleh 
LBH Padang. Saat ini, setidaknya ada 7 program Fundraising yang dilakukan. Program itu adalah, 
pertama; Pembentukan Justice Law Office (JLO), kedua; Pengaktifan kembali Koperasi Mandiri 
LBH Padang, ketiga ; Pendirian Travel Agen Lintas Buana Holidas (LBH) Travel Agent, Keempat; 
Penerbitan Tabloid Suara Rakyat, Kelima; Even Organiser, keenam; Temu Alumni dan Ketujuh; 
Donasi tetap dari alumni.  
 
Saat ini, dari 7 program Fundaraising yang dilakukan oleh LBH Padang, hanya 3 program yang 
terlaksana secara kongkrit dan secara riel memberikan kontribusi kepada LBH Padang. Ketiga 
program tersebut adalah Kantor hukum (JLO), Koperasi Mandiri LBH Padang dan Travel Agent 
LBH.  
 
Disamping itu, LBH Padang juga mendapatkan dana yang berasal dari pribadi perseorangan yang 
konsern dengan aktivitas LBH. Tapi, sumbangan ini bersifatnya insendentil dan tidak 
berkesinambungan. Pernah dicoba pengalangan dana melalui aktivitas “badocek” ( sumbangan 
yang biasa dilakukan di minang guna menjalankan aktivitas ritual dan perhelatan adat) yang 
mendatangkan alumni YLBHI-LBH Kantor sekaliber ABN, Mas Ahmad Sentosa dan Munarman 
guna mendapatkan kesepahaman antara alumni dengan LBH Padang untuk saling membantu dan 
memberikan donasi secara berkelanjutan kepada LBH Padang. Akan tetapi, output yang 
diharapkan tidaklah berhasil sebagaimana yang diharapkan.  
 
Saat ini, pemerintahan daerah Propinsi Sumatera Barat                              mempercayai LBH 
Padang untuk mempergunakan dana APBD Sumatera Barat tahun 2005 sebanyak 30 juta. 
Kepercayaan ini tidaklah terlepas dari “bantuan” alumni LBH Padang yang ada di lembaga legislatif 
propinsi Sumatera Barat. Sayangnya, sampai saat ini, uang yang dipercayakan untuk dikelola 
belumlah sampai di tangan dan LBH Padang diklaim.  
 
C. PROGRAM  
 
Jumlah Kasus :  
 
Untuk tahun 2004 LBH Padang telah melakukan pendampingan kasus secara litigasi dan non 
litigasi. secara litigasi, ada 7 berkas perkara yang kita tangani, 6 kasus pidana dan 1 kasus PTUN. 
Disamping itu, LBH Padang tetap melakukan konsultasi kepada masyarakat. Setidaknya ada 28 
kasus yang dibantu oleh LBH Padang dalam bentuk konsultasi. Untuk tahun 2005 hingga bulan 
Juli ini kasus yang ditangani adalah 1 kasus dan konsultasi sebanyak 48 kasus. Secara non 
litigasi, LBH Padang masih tetap melakukan aktivitas pengaorganisasin kepada masyarakat 
marginal dan rentan akibat proses pembangunan yang membabi buta. Saat ini, ada 28 daerah 
konflik pertanahan dan 1 konflik hak perburuhan yang masih dibantu oleh LBH Padang. 
 
Pola penanganan kasus :   
 
Pola penangangan kasus yang dilakukan oleh LBH Padang masih sama seperti yang lazimnya. 
LBH Padang memberikan bantuan hukum dengan cara mendampingi hak-hak masyarakat 
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marginal melalui pengorganisasian dan peradilan yang berkonsentrasi didalam pemenuhan hak-
hak sipol dan ekosob.  
 
Advokasi Kebijakan :   
 
Advokasi kebijakan yang dilakukan oleh LBH Padang, baik sendiri maupun bersama jaringan 
adalah advokasi Ranperda Tanah Ulayat, Pepres No. 36 Tahun 2005 dan UU No. 18 Tahun 2004 
tentang Perkebunan dan UU KKR. 
  
Jaringan tingkat nasional YLBHI dan untuk perkebunan RACA, LBH Medan, LBH Palembang, LBH 
Semarang, YLBHM dan Masyarakat Bantuan Hukum Surabaya.  
 
D. PROGRAM KHUSUS      
 
Secara program, tidak ada program  khusus untuk memantau peradilan. Akan tetapi dalam 
seharian LBH padang tetap melakukan perlawanan terhadap pembenahan peradilan. Baru-baru ini 
LBH Padang juga melakukan kerjasama dengan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia 
(MaPPi) Fakultas Hukum Indonesia, dalam bentuk riset pembaharuan Kejaksaan. 
 
Sesuai dengan komitmen visi dan misi LBH Padang dalam hal ini pemberantasan korupsi. Seperti 
yang diketahui LBH Padang ikut dalam mengungkap kasus korupsi APBD tahun 2002 yang 
melibatkan anggota DPRD Sumbar periode tahun 1999 – 2004. 
 
 
 
 
E. JARINGAN INTERNASIONAL    
 
Saat ini, LBH Padang masih sangat minim sekali mempunyai jaringan di tingkat internasional. 
Kalau-pun ada, saat ini LBH Padang banyak membantu para peneliti yang berasal dari Belanda 
dan Jepang dan memberikan masukan kepada para pemantau pemilu yang berasal dari Uni 
Eropa.    
 
 
-------------------------------19 Juli 2005-----------------------------------      


