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A. Pendahuluan 
 
 
 

1. LATAR BELAKANG   
 

aporan ini disusun sebagai sebuah pertanggungjawaban kepada semua pihak 
yang terlibat dalam proses pelaksanaan rapat kerja nasional (rakernas) YLBHI 
tahun 2010. Laporan terdiri dari pengantar, diskripsi kegiatan, hasil yang 

dicapai dan rencana tindak lanjut hasil rapat kerja nasional.    
 
Menginjak usia 40 tahun YLBHI-LBH pada bulan Oktober 2010, LBH terus-menerus 
menjadi garda terdepan pembelaan hukum bagi si miskin. Bersama dengan 
masyarakat dampingan dan jaringan baik nasional dan internasional YLBHI-LBH 
terus menerus mencapai misi pokok YLBHI yaitu sebuah lembaga masyarakat sipil 
yang bisa menjembatani elemen-elemen di masyarakat untuk mendorong perwujudan 
demokrasi konstitusional serta menjadi sebuah tiang pancang dimana pencari 
keadilan dan korban-korban hak asasi manusia dapat berpegang dan bersandar. 
 
Refleksi tentang ruang lingkup, tujuan, peranan bantuan hukum serta konsep bantuan 
hukum struktural ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai peluang dan 
tantangan yang dihadapi di tahun-tahun mendatang. Hal ini untuk mensinergikan 
antara capaian visi misi LBH atau peran LBH dengan berbagai opportunity yang ada 
misalnya dukungan negara untuk mencapai visi dan misi tersebut. Atau, memulai 
suatu langkah-langkah baru non konvensional untuk mencapai visi dan misi LBH 
khususnya dalam meningkatkan akses keadilan masyarakat melalui bantuan hukum.  
 
Salah satu upaya yang tengah diperjuangkan dalam meningkatkan akses keadilan bagi 
masyarakat miskin dengan mendorong adanya kewajiban negara untuk memenuhi 
hak konstitutional warga negara sebagaimana tercantum dalam pasal 28 D ayat 1 
(perlakuan yang sama di depan hukum). Kongkritisasi dari upaya yang tengah 
diperjuangkan ini adalah mendorong untuk segera disahkannya Undang-undang 
Bantuan Hukum. 
 
Perjuangan untuk mewujudkan hak konstititutional tersebut telah dimulai sejak tahun 
1980-an dan kemudian dilanjutkan pada tahun 2004 dengan membuat draft RUU 
Bantuan Hukum dan Naskah Akademis yang berasal dari serangkaian kegiatan yang 
melibatkan konstituen LBH di berbagai daerah. Saat ini perjuangan tersebut mulai 
membuahkan hasil dengan masuknya RUU Bantuan Hukum (BH) kedalam Prolegnas 
2009-2014. Namun perjalanan masih panjang karena pembahasan RUU BH baru saja 
dimulai pada tanggal 29 September 2010 dimana pemerintah dan Badan Legislasi 
(Baleg) telah melaksanakan rapat kerja pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) 

L 
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dan pembentukan Panja. Untuk itu, diperlukan sinergis kekuatan civil society 
khususnya YLBHI beserta 14 kantor LBH untuk melaksanakan pemantauan dan 
memberikan masukan terhadap perdebatan yang terjadi di DPR. Sehingga UU 
Bantuan Hukum tidak hanya disahkan saja namun yang terpenting adalah isinya 
memenuhi harapan masyarakat atau pencari keadilan. 
                                
2. TUJUAN  

 
a. Merefleksikan dan memperkuat konsep bantuan hukum struktural sebagai 

core- competence LBH dalam konteks kekinian. 
b. Melakukan refleksi dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, yang terdiri 

dari : Kondisi Internal Organisasi dan respon organisasi terhadap situasi 
eksternal. 

c. Proyeksi kecenderungan eksternal dan implikasinya terhadap kondisi HAM, 
hukum dan demokrasi di Indonesia.   

d. Merumuskan agenda dan program kerja 1 (satu) tahun kedepan.  
 
3. AGENDA  

 
Adapun beberapa agenda yang perlu dijadikan prioritas untuk didiskusikan dalam 
forum rakernas 2010 adalah :  
a. Posisi dan Peran strategis LBH dalam Mendorong perwujudan negara hukum 

yang demokratis dan berkeadilan, menjamin pemenuhan kebebasan dasar dan 
keadilan sosial dalam hubungan non-dominasi. 

b. Strategi Advokasi mendorong lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum. 
c. Anggaran Bantuan Hukum dalam APBN dan APBD. 
d. Strategi mobilisasi  sumber daya keuangan organisasi.  

 
4. KELUARAN/OUTPUT  

 
a. Kerangka/garis-garis besar  program kerja LBH  2010. 
b. Strategi implementasi program 2010.  
  
 

B. Pelaksanaan Kegiatan 
  
 
1. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN  

 
egiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29-30 Oktober 2010 bertempat di 
Lt. 4 Gedung YLBHI Jakarta. Adapun agenda pertemuan ini adalah: 
 K 
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AGENDA KETERANGAN  
  

Jum’at, 29 Oktober 2010  
Pembukaan secara resmi  Dewan Pembina (DP) 
Penjelasan mundurnya Patra M Zen dan 
diangkatnya Erna Ratnaningsih sebagai 
pengganti ketua definitif 

Dewan Pembina 

Laporan program kerja Badan Pengurus YLBHI  Badan Pengurus (BP)  
Penyampaian laporan program masing-masing 
LBH Kantor   

Masing-masing LBH Kantor  

  
Sabtu, 30 Oktober 2010  

Refleksi gerakan bantuan hukum strukutral  Ketua Sidang  
Pemetaan posisi YLBHI-LBH dalam konteks 
penegakan hukum, pengawalan demokrasi dan 
nilai-nilai HAM di Indonesia  

Diskusi Kelompok dan 
Pleno  

Perumusan Rencana Tindak Lanjut  Pleno  
Penutupan  Dewan Pembina  

 
 

2. PESERTA 
 
Perserta yang diharapkan hadir dalam rapat kerja ini adalah seluruh personal yan 
terlibt dalam struktur organisasi YLBHI yang terdiri pembina, pengawas, pengurus 
dan kantor daerah.  
 
Sesuai dengan presensi kehadiran, peserta yang hadir adalah 52 orang yang terdiri 
dari 7 unsur dewan pembina, 3 pengawas, 13 badan pengurus, dan 30 unsur LBH 
Kantor. Adapun detail peserta dapat dilihat pada lampiran daftar hadir.  
 

3. PROSES KEGIATAN 
  

a. Pembukaan  
 
Sesuai dengan agenda yang direncanakan, kegiatan dimulai dengan pembukaan. 
Acara dibuka secara resmi oleh Ketua Dewan Pembina YLBHI Ibu Prof. Toetty 
Heraty Roosseno. Dalam sambutannya, beliau sangat senang dengan kehadiran 
semua LBH Kantor dan beliau juga berharap rakernas dapat berjalan dengan 
efektif karena ini adalah modal awal untuk memaksimalkan kerja YLBHI ke 
depan.  
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b. Penjelasan Dewan Pembina terhadap Proses Pengunduran diri Patra M 
Zein dan Pengangkatan Erna Ratnaningsih sebagai Ketua Badan Pengurus. 

 
Sessi selanjutnya adalah penjelasan Dewan Pembina terhadap proses pengunduran 
diri Patra M Zein dan juga pengangkatan Erna Ratnaningsih sebagai ketua definitif 
YLBHI sejak Juli 2010 lalu. Penjelasan ini selain disampaikan oleh Dewan 
Pembina juga oleh Pengawas.  
 
Dalam penjelasannya dikatakan bahwa berdasarkan rapat Dewan Pembina dengan 
Pengawas memberikan rekomendasi bahwa kepemimpinan Patra M. Zein tidak 
dapat diteruskan dengan pertimbangan, antara lain:  
 
• Adanya desakan dari LBH-LBH Kantor terhadap kepeminpinan Patra karena 

tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara BP dan LBH Kantor. 
• Dilatarbelakangi juga oleh kasus Tabrani Abby. Berdasarkan hasil evaluasi 

DP, terdapat rekomendasi dari Pengawas bahwa DP akan memberhentikan 
yang bersangkutan. Namun sebelum DP mengeluarkan surat pemberhentian, 
para direktur mengundurkan diri. Hal ini disusul kemudian oleh mundurnya 
Patra M Zein dari Ketua Badan Pengurus.  

 
Sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) bahwa ketika terjadi kekosongan 
kepemimpinan Badan Pengurus, DP mengangkat ketua yang baru secara definitif 
hingga habis masa kepengurusan yang ditinggalkan oleh pengurus yang 
sebelumnya. Berdasarkan hal ini, DP mengangkat Erna Ratnaningsih untuk 
menduduki posisi Ketua BP YLBHI hingga 30 September 2011.  
 
c. Perkenalan BP baru dan Laporan Program Kerja Kepengurusan YLBHI 

2010 
 
Setelah mendengarkan penjelasan DP dan klarifikasi dari anggota rapat, sesi 
selanjutnya adalah perkenalan personil BP dan dilanjutkan dengan  penyampaian 
laporan program BP tahun 2010. Perkenalan dilakukan karena hampir semua 
personil BP adalah wajah baru demikian juga banyak peserta adalah pemimpin-
pemimpin muda dari LBH kantor. Dalam perkenalan ini disampaikan bahwa 
struktur BP saat ini sangat ramping dan minimalis yaitu ketua, 1 wakil ketua dan 2 
direktur. Kurusnya struktur ini dikarenakan minimnya sumber daya keuangan dan 
berada pada masa darurat.   
 
Sedangkan untuk laporan BP, terjadi polemik yang pada intinya mempertanyakan 
apakah BP yang sekarang hanya menyampaikan apa yang dilakukan saja atau juga 
harus melaporkan realisasi program sejak masa kepengurusan Patra M Zein. Pada 
akhir perdebatan memutuskan bahwa apa yang dikerjakan itulah yang dilaporkan 
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oleh BP. Artinya pada rakermnas saat ini, kepengurusan Erna Ratnaniingsih hanya 
melaporkan program BP sejak pergantiannya yang dimulai pada bulan Juli 2010 
hingga Oktober 2010 ini. Diiformasikan bahwa pada forum ini sejatinya panitia 
penyelenggara rakernas telah mengundang secara resmi Patra M Zein untuk 
menyampaikan laporan pada era kepemimpinannya. Namun sayangnya dia tidak 
hadir.  
 
Laporan BP disampaikan dalam bentuk narasi yang terdiri dari beberapa bagian. 
Adapu secara ringkas, laporan BP berisikan hal-hal sebagai berikut: 
 
1) Pendahuluan. Pada bagian ini diawali dengan penjelasan proses peralihan 

kepemimpinan Patra M Zein kepada Erna Ratnaningsih. Paparan ini mejadi 
penting untuk menjelaskan posisi kepengurusan saat ini secara yuridis 
berdasarkan proses dan aturan yang ada di YLBHI. Selanjutnya adalah 
memaparkan proses rekruitmen dan positioning BP untuk Juli 2010-September 
2011.  
 

2) Pelaksanaan Program Kerja BP 2010. Paparan program kerja diawali dengan 
penyampian visi-misi BP sebagai acuan untuk program yang diturunkan secara 
teknis. Berdasarkan dari visi dan misi inilah paparan selanjutnya dibagi nenjadi 
dua bagian. Pertama, adalah program kerja internal yang menyangkut 
pembenahan sistem internal BP dan antara BP dan LBH Kantor, upaya 
penggalangan dana untuk operasional kerja BP dan kantor dan juga program 
kerjasama dengan berbagai pihak.  
 
Kedua, program kerja operasional. Program ini menyangkut kerja-kerja 
advokasi baik advokasi kasus maupun kebijakan. Beberapa kasus telah 
direspon dan ditangani seperti kasus Ahmadiyyah, kasus pelanggaaran HAM 
untuk korban stigmatisasi peristiwa 65 dan kasus-kasus lainnya yang secara 
insidental berdatangan. Selain itu juga melakukan advokasi secara sitemik 
terhadap lahirnya UU Bantuan Hukum.   
 
Selain itu juga disampaikan progam yang merupakan bagian dari proses 
perayaan 40 Tahun YLBHI (1970-2010). Rangkaian kegiatan untuk 
merayakan hari ulang tahun ke-40 YLBHI ini diperingati dengan berbagai 
kegiatan yang antara lain berupa: bakti sosial (pengobatan dan konsultasi 
hukum) ke Lapas Paredang Bogor, seminar bersama guru SLTA se-
Jabodetabek, Workshop dengan jurnalis ang tergabung dalam Aliansi Jurnalis 
Independen (AJI), seminar bantuan hukum dan panggung rakyat. 
 

3) Kondisi Keuangan. Pada laporan ini  disampaikan jumlah keseluruhan 
anggaran yang masuk dan keluar untuk keperluan kerja-kerja BP dalam satu 
tahun mulai november 2009 hingga September 2010. Laporan diakhiri dengan 
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penutup. Dalam statemen penutup, BP mengharapkan kerjasama yang baik 
dari seluruh LBH kantor untuk dapat bersama-sama membangun komunikasi 
yang efektif dan kerjasama yang erat dalam menjalankan roda organisasi ke 
depan yang lebih baik. 
     

d. Laporan LBH Kantor  
 
Hingga saat ini YLBHI sebagai induk dari yayasan menaungi 14 LBH kantor 
(Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, 
Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Manado, dan Papua) dan 1 
LBH project base yaitu LBH Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini seluruhnya 
menyampaikan laporan program dan kondisi kekinian kantor masing-masing.  
 
Dapat disampaikan bahwa dari keseluruhan laporan menampilkan hal yang hampir 
sama, yaitu berapa jumlah kasus yang ditangani dalam satu satu tahun ini, berapa 
banyak beneficieris yang mendapatkan manfaat dari kerja-kerja LBH, kondisi 
SDM dan kondisi keuangan. Selain itu juga disampaikan hambatan dan kendala 
yang alami oleh masing-masing LBH Kantor.  
 
Dari paparan yang ada dapat disampaikan bahwa setiap kantor memiliki isu yang 
saling berbeda walaupun terdapat beberapa kasus yang sama. Namun demikian 
dapat sisampaikan bahwa terdapat diversifikasi isu di masing-masing daerah. Hal 
ini terjadi karena setiap daerah memiliki kondisi sosial-politik dan ekonomi yang 
berbada-beda. Misalnya Aceh mempunyai kemiripan dengan Papua dimana kasus 
kekerasan yang dilakukan aparatur negara (dalam hal ini aparat keamanan) 
menjadi trend terbanyak. Semarang, Surabaya, Lampung dan Padang didominasi 
kasus terkait dengan pelanggaran HAM bidang ekonomi, sosial dan budaya, 
khusunya terkait dengan kasus tanah.  Berbeda dengan Makassar, Medan, 
Jogjakarta dan Manado yang lebih banyak menampilkan kasus kekerasan dan 
pelanggaran hak sipil-politik lainnya.  
 
Terkait dengan hambatan dan kendala yang dihadapi, hampir semua LBH kantor 
menampilkan hambatan minimnya sumber daya manusia dan sumber daya 
kekuangan sebagai penghambat utama untuk dapat bekerja secara maksimal.  
 
e. Refleksi gerakan bantuan hukum struktural  
 
Empat puluh (40) tahun idelogi gerakan bantuan hukum struktural (BHS) telah 
menjadi guide line dalam mengaplikasikan perjuangan bantuan hukum di LBH-
YLBHI. Saat ini adalah momentum yang tepat untuk merefleksikan dan 
mengevaluasi apakah ideologi gerakan ini masih relevan bagi kerja-kerja advokasi 
kebijakan secara sistemik atau sudah harus beranjak pada gerakan lainnya yang 
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lebih progresif. Selain itu, refleksi ini dimaksudkan untuk menyegarkan kembali 
dan menginternalisasi BHS pada kader-kader muda di inernal LBH-YLBHI.  
 
 
f. Pemetaan posisi YLBHI-LBH dalam konteks penegakan hukum, 

pengawalan demokrasi dan nilai-nilai HAM di Indonesia 
 
LBH lahir sebagai respon realitas sosial-politik yang timpang dan otoriter pada 
masa Orde Baru. Inilah awal mula sejarah kehadirannya dalam dunia gerakan di 
Indonesia. 28 Mei ’98 adalah awal era perubahan dari Orde Baru menuju Orde 
Reformasi dan merupakan transisi politik demokratis. Hingga saat ini, perjalanan 
era reformasi telah memasuki masa 12 tahun. Perjalanan ini telah menampakkan 
brebagai perubahan signifikan dalam kehidupan politik di Indoneisa dimana telah 
terjadi pergeseran ideologi dan politik ke arah  yang lebih demokratis. 
Keterbukaan informasi, kebebasan berekpresi dan berpendapat, kemandeirian pers, 
partisipasi politik yang meningkat, dan berbagai atribut demokrasi yang lebih baik.  
 
Pergeseran ke arah politik demokratis harus menjadi dasar evaluasi arah gerakan 
dan mencari posisi dan peran YLBHI-LBH saat ini. Untuk mengetahui hal itu 
dilakukan analisa internal yang menyangkut kekuatan dan hambatan dan juga 
analisa eksternal yang berupa tantangan dan rintangan. Berikut ini adalah hasil 
analisa pemetaan tersebut:  
 
1) Analisa Internal:  
1.1. Kelemahan: 

a) Sumber daya manusia yang meliputi : kurangnya kapasitas, jumlah yang 
minim, kurangnya jumlah advokat, dan adanya problem intenalisasi 
ideologi gerakan yang kurang, skill advokasi yang tidak memadahi serta 
ketrampilan komunikasi yang kurang dikuasai.  

b) Fund Rising : kurangnya skill pembuatan proposal, lemahnya akses ke 
donor, kurang inisiatif pendanaan publik dan kurangnya inovasi untuk 
fundrising.  

c) Tidak adanya peraturan dan sistem internal operasional manageman 
kantor yang meliputi: standar rekrutmen staf; mekanisme pelaporan 
keangan; standar penanganan perkara; standar monitoring, evaluasi dan 
laporan program; pola relasi antar unsur dalam YLBHI dan standar 
dokumentasi lembaga.  

d) Infrastruktur yang meliputi tidak adanya kantor  permanen (daerah); 
sarana transportasi; peralatan kantor; dan sistem data base.  

e) Kurangnya aktivitas penelitian sebagai pendukung advokasi kebijakan, 
kurang adanya Publikasi dan tidak ada laporan akhir tahun pada LBH 
Kantor.  
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1.2. Kekuatan  
Terdapat beberapa kekuata yang dapat menadi modal untuk memaksimalkan 
capaian arah organisasi LBH-YLBHI, yaitu:  
a) Ada struktur: 14 Kantor dan 1 Project base.   
b) Adanya spesifikasi isu yang diusung oleh masing-masing LBH Kantor yang 

meliputi:  
i) LBH Semarang: Pesisir & Lingkungan , database konflik lingkungan  
ii) LBH Medan: Persoalan pertanahan  
iii) LBH Bali: Peradilan Adat  
iv) LBH Surabaya: Pengembangan Paralegal Komunitas Kota 
v) LBH Bandung: Tata Kota (ruang) reforma agraria  
vi) LBH Aceh: Advokasi terhadap orang hilang tentang pesoalan KKR 

(terungkapnya keadilan) 
vii) LBH Manado : Perburuhan di pelabuhan  
viii) LBH Lampung: Pertanahan  
ix) LBH Jakarta: Kadarisasi di LBH, strategi ligitasi, Kebebasan Beragama 

(Pluralisme), perburuhan dan miskin kota, riset Advokasi  
x) LBH Yogyakarta: Pertanahan dan lingkungan, kekuatan Paralegal 
xi) LBH Makasar :  Pelayanan Publik, kekerasan terhadap jurnalis  
xii) LBH Padang :  hak-hak masyarakat adat, konflik SDA, Paralegal 
xiii) LBH Palembang : Konflik Tanah (Sumber Daya Alam),buruh, kerjasama 

yang baik dengan Dewan Pembina, Akses dana APBD (Implementasi BH 
gratis kerjasama dengan pemerintah Daerah) 

xiv) LBH Papua: Masalah Perbatasan  
xv) LBH Pekanbaru: Buruh, Perempuan & Anak, Lingkungan Dan Hutan, 

Sumber Daya Alam  
 

2) Analisa Eksternal:  
2.1. Peluang: 

a) Jaringan masyarakat sipil (isu perempuan, agama) 
b) Tingginya kepercayaan masyarakat miskin, marginal, dan rentan 

(Kepercayaan Terhadap LBH) 
c) Adanya pengakuan negara thd hak atas bantuan hukum 
d) Kebebasan pers 
e) Adanya masyarakat yang memiliki kesadaran hukum untuk 

memperjuangkan keadilan 
f) Adanya dukungan pendanaan dari dalam/luar negeri untuk kerja bantuan 

hukum (CSR, APBD, Funding, dan lain-lain) 
g) Kemunculan komisi-komisi negara sebagai lembaga pengawas 
h) Banyaknya regulasi HAM  (sipol & ekosob) 
i) Dukungan akademisi / adanya regulasi akses informasi publik 
j) Alumni pada posisi strategis 
k) Dampingan Luas 
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l) Banyak paralegal dan organisasi rakyat 
m) Tekanan internasional kepada pemerintah dalam penegakan HAM 

 
2.2. Tantangan: 

a) Dominasi kelompok kapitalis dalam pembentukan hukum (kuatnya 
intervensi dari kelompok kapitalis/pemodal dalam perbuatan regulasi) 

b) Disharmonisasi instrumen hukum dengan instrumen HAM (contohnya : 
revisi kuhap) 

c) Tidak aplikatifnya instrumen HAM 
d) Rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat penegak hukum & birokrat 

akan HAM dan keadilan (legalistic dan positivistic) 
e) Politik redaksi yang tidak berperspektif ham (penguasaan informasi) 
f) Buruknya kultur aparat negara; mafia peradilan dan KKN 
g) Tidak adanya payung hukum tingkat nasional untuk alokasi anggaran 

bantuan hukum 
h) Masih adanya impunitas bagi pelaku pelanggar HAM 
i) Represifitas aktor non state 
j) Dominasi kapitalis terhadap  penguasaan dan penggunaan sumber daya 

alam.  
 
Dari analisa pemetaan internal dan eksternal di atas, YLBHI-LBH mengambil 
peran dan posisi melalui program kerja tuk satu tahun ke dapan sebagai berikut:  
 

NO PROGRAM KERJA 
1.  Pendidikan dan Pemberdayaan Hukum Masyarakat 
2.  Pengembangan Sistem Manajemen Informasi 
3.  Training advokasi dan PKPA 
4.  Internalisasi Bantuan Hukum Struktural 
5.  Penguatan kelembagaan 
6.  Bahasa Asing 
7.  Pelatihan Fundrising 
8.  Penggalangan dana Publik 
9.  Advokasi Kebijakan Hukum 
10.  Program lainnya yang meliputi:  

a. Promosi Pluralisme; 
b. Monitor korupsi Politik; 
c. Pengembangan YLBHI Institut; 
d. Riset Peradilan Alternatif; 
e. Konsultasi BH keliling; dan  
f. Pembuatan Kedai BH 
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C. Hasil Rakernas  
 
 
 

ari seluruh rangkaian agenda yang dilaksanakan pada kegiatan rakernas 
YLBHI 2010 ini dihasilkan beberapa hal sebagai berikut:  
 

1. Dewan Pembina menyetujui laporan pertanggungjawaban Badan Pengurus 
2009-2010 dengan catatan untuk melengkapi sejak era kepemimpinan Patra M 
Zein mulai Oktober 2009.  

2. Adanya refleksi dan evaluasi atas mekanisme kerja, komunikasi dan pola 
relasi YLBHI-LBH Kantor.  

3. Adanya refleksi konsep bantuan hukum strukutral yang selam ini menjadi 
guide line arah gerakan bantuan hukum YLBHI-LBH.  

4. Teridentifikasinya kecenderungan internal dan ekseternal sebagai hasil analisa 
positioning YLBHI-LBH dalam kerja-kerja advokasi penegakan hukum, 
HAM dan demokrasi di Indonesia pasca Orde Baru.  

5. Terumuskannya agenda program kerja satu tahun (November 2010 - Oktober 
2011) untuk YLBHI-LBH.  

 
 
 
D. Rekomendasi Dan Tindak Lanjut  

 
 
 

ebagai sebuah hasil bersama dan untuk kepentingan perbaikan sistem di internal 
organisasi dan juga untuk memaksimalkan kerja-kerja advokasi kebijakan sistemik, 
rakenas ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:  

 
1. Meminta Pengurus untuk melengkapi tidak hanya sebatas masa kepemimpinan Erna 

tapi sejak kepemimpinan dari Patra M Zein.  
2. Menyelesaikan Masalah legalisasi dan kepemilikan dari Primair online. 
3. Mendefinisikan Peran dan fungsi YLBHI terhadap kantor-kantor dan juga reposisi 

YLBHI. 
4. Memberikan Fokus dan penanganan pada Papua dan Aceh. 
5. Mengevaluasi dan meredifinisi Bantuan Hukum Struktural sebagai sebuah ideologi 

gerakan bantuan hukum YLBHI-LBH.  
6. YLBHI perlu memperbanyak kegiatan pendidikan dan pemberdayaan hukum 

masyarakat. 
7. Perlu melakukan penguatan kelembagaan baik yang bersifat internal maupun 

eksternal.  

D 

S 
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8. Perlunya membangun sistem managemen informasi yang aksesibel dan 
berkesinambungan.  

9. Meminta kepada saudara Patra M. Zein mengembalikan hard disc yang berisikan 
data-data soft files YLBHI pada masa kepemimpinannya kepada YLBHI melalui 
badan pengurus era sekarang.   

 
 

-----***----- 
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