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LemBaga Bantuan Hukum (LBH) lahir dari idealisme untuk memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia, 
dengan fokus pada pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan marjinal. LBH telah mencatat rekam 
jejak yang panjang dalam memperjuangkan keadilan bagi masyarakat yang menghadapi ketidakadilan. Buku ini 
merupakan kompilasi kisah tiga Lembaga Bantuan Hukum – LBH Bali, LBH Yogyakarta, dan LBH Surabaya – dalam 
melakukan kerja pemberian bantuan hukum tersebut. Buku ini juga hendak memberikan gambaran bagaimana LBH 
menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan dan persoalan yang dihadapi.
Dalam perjalanannya banyak capaian yang berhasil diraih LBH, baik dalam penanganan kasus, pengorganisasian dan 
advokasi, maupun mendorong perubahan kebijakan di tingkat nasional maupun daerah. Kasus-kasus yang ditangani 
LBH, antara lain, berkaitan dengan masalah perburuhan, anak, perempuan, lingkungan, sumber daya alam dan lain-
lain, di mana masyarakat rentan mengalami ketidakadilan karena terbatasnya akses mereka pada bantuan hukum yang 
memadai. Tidak hanya membela masyarakat ketika menghadapi hukum, LBH juga memandang penting bahwa masyara-
kat dikuatkan melalui pengorganisasian dan advokasi. LBH juga mendorong pemerintah agar memenuhi kewajibannya 
untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia melalui advokasi kebijakan.
Dalam penyusunan buku ini LBH bekerjasama dengan Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) dengan 
harapan dapat menjadi bahan referensi dan pembelajaran bagi masyarakat dalam penanganan kasus pembelaan 
publik serupa, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Buku ini sekaligus hendak memotivasi semangat advokasi, 
baik bagi yang sudah bekerja maupun bercita-cita menjadi pengacara publik, ataupun bagi masyarakat yang ingin 
mendukung kegiatan bantuan hukum. Buku ini sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban LBH Bali, LBH 
Yogyakarta dan LBH Surabaya kepada publik atas kegiatan yang sudah dilakukan selama ini, serta wujud transpa-
ransi dan integritas masing-masing lembaga. 
Kami mengucapkan terima kasih kepada AIPJ yang telah bekerjasama dalam pembuatan buku ini; kepada Yayasan 
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan rekan-rekan LBH di seluruh Indonesia; LBH Banda Aceh, LBH Me-
dan, LBH Padang, LBH Pekanbaru, LBH Palembang, LBH Bandar Lampung, LBH Makassar, LBH Manado, LBH Jakarta, 
LBH Bandung, LBH Semarang dan LBH Papua. Secara khusus kami juga menghaturkan terima kasih kepada para 
penulis (Tim LBH Bali, Tim LBH Surabaya dan Tim LBH Yogyakarta); kepada bapak Rofiqi Hasan yang telah memban-
tu kami dalam penyuntingan buku ini. Hal yang sama kami sampaikan kepada staf LBH Bali, staf LBH Yogyakarta dan 
Staf LBH Surabaya yang telah bekerja keras dan berjuang bersama dalam berbagai situasi yang terjadi. Terakhir kami 
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini yang tidak dapat kami 
sebutkan satu persatu.
Kami berharap buku ini dapat bermanfaat bagi publik dan menginspirasi kalangan yang bergerak di dunia hukum 
dan advokasi, maupun masyarakat luas, untuk terus konsisten dan loyal memperjuangkan keadilan. Kami berharap 
dapat menularkan semangat LBH dalam memperjuangkan keadilan kepada khalayak luas. Dukungan dan partisipa-
si anda, baik secara moral maupun material, sangat berharga demi kelangsungan penyelenggaraan bantuan hukum 
bagi masyarakat miskin dan marjinal.

Justice for All!

direktur LBH Bali  direktur LBH Surabaya  direktur LBH Yogyakarta

Ni Luh Gede Yastini, S.H.  M. Faiq Assiddiqi, S.H.  Samsudin Nurseha, S.H.

KATA PENGANTAR
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KATA SAMBUTAN
oleh: Patrick Burgess Ba LLB LLm
Penasehat Senior Bantuan Hukum dan keadilan Pidana aiPJ
indoneSia Indonesia telah melalui suatu perubahan positif yang luar biasa dalam bidang hukum dan peraturan per-
undang-undangan dalam tahun-tahun terakhir. Dengan semakin akurat dan kompleksnya hukum, kebutuhan akan 
spesialis yang dapat menafsir hukum dan yang memenuhi kualifikasi untuk menangani suatu kasus di pengadilan 
semakin meningkat. Korporasi, bisnis dan pemilik tanah yang luas memiliki sumber daya untuk menyewa pengacara 
yang membantu mereka ketika dibutuhkan. Namun bagaimana dengan yang miskin? Mereka yang tidak mampu 
membayar bantuan hukum spesialis akan menghadapi permasalahan dan tantangan hukum yang sama banyaknya, 
atau lebih besar dibandingkan mereka yang memiliki sumber daya lebih. Jika masyarakat miskin dan marjinal tidak 
memiliki akses atas bantuan hukum, ketimpangan sosial yang melanda mereka akan menjadi semakin tajam.
Potensi untuk menyediakan keadilan, melalui peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang memberlaku-
kannya,semakin meningkat secara signifkan. Akan tetapi, hal ini tidak akan mencapai hasil yang diinginkan, yakni 
peningkatan keadilan aktual, tanpa dilakukannya suatu perbaikan yang memadai dalam kemampuan para pencari 
keadilan– khususnya yang miskin dan rentan – untuk mengakses layanan ini.
Kesenjangan ini seringkali diisi oleh organisasi-organisasi masyarakat madani seperti LBH Bali, LBH Surabaya dan LBH Yog-
yakarta. Para pengacara dan staf organisasi-organisasi ini bekerja keras, siang dan malam, bahkan di akhir pekan, dengan 
upah yang kecil, karena mereka meyakini misi yang mereka jalankan – yakni untuk menjembatani kesenjangan tersebut, 
dan menyuarakan mereka yang selama ini tidak bisa bersuara di pengadilan dan dalam proses hukum.
Saya cukup beruntung dapat melihat secara langsung pekerjaan muliayang dilakukan oleh organisasi-organisasi sema-
cam ini. Namun, masih banyak orang lain yang belum cukup tahu tentang pekerjaan mereka, tentang orang-orang yang 
dibantunya, nasihat hukum yang mereka berikan, mediasi dan pelayanan lain serta jenis-jenis kasus yang dijalankan di 
dalam maupun di luar pengadilan. Pengacara bantuan hukum seringkali terlalu sibuk membantu orang lain, sehingga 
tidak ada waktu untuk mengumpulkan informasi dan cerita tentang kerja mereka sendiri secara sistematis.
Kami berharap kerja sama antara Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) dengan LBH Bali bersama LBH 
Surabaya dan LBH Yogyakarta dalam menyusun buku ini akan membantu kita semua untuk memahami lebih baik 
kerja sehari-hari yang dilakukan LBH-LBH tersebut. Di balik berbagai cerita dalam buku ini ada wajah muram petani 
tua, dengan kearifandan pengetahuan mendalam akan misteri sistem irigasi padi di Bali, namun yang takut akan 
pengadilan atau berinteraksi dengan hakim. Di balik cerita-cerita ini, kita mendengar tangisan anak-anak miskin 
yang membutuhkan bantuan, perempuan yang menjadi korban, dan pekerja yang diperlakukan tidak adil. Ada pula 
orang-orang yang ditangkap oleh aparat kepolisian, yang kebebasannya dicabut, dan yang butuh bantuan ahli 
untuk membela mereka dari tuntutan di pengadilan.
Hukum internasional mengandung prinsip bahwa tanpa suatu proses peradilan yang adil, tak seorang pun boleh di-
hukum, dan tanpa pengacara yang membela terdakwa suatu proses peradilan tidak akan adil. Sebagian besar orang 
yang menghadapi persidangan pidana adalah orang miskin yang tidak mampu membayar pengacara. Organisasi 
seperti LBH Bali, LBH Surabaya dan LBH Yogyakarta adalah harapan bagi mereka untuk mendapat putusan yang adil, 
kebebasan apabila mereka tidak bersalah, vonis yang adil apabila mereka bersalah, dan kesempatan untuk menje-
laskan cerita versi mereka dalam semua kasus yang dihadapi.
Aspirasi-aspirasi di balik cerita dan informasi dalam buku ini adalah agar semua orang dapat merasa aman mengeta-
hui bahwa tersedia bantuan ketika mereka menghadapi masalah hukum, bahwa setiap persidangan akan berlang-
sung adil, dan bahwa banyak sekali konflik dapat dihindarkan melalui sistem penyelesaian sengketa yang adil di 
mana semua pihak memiliki kekuatan yang imbang.
Selamat kepada LBH Bali, LBH Surabaya dan LBH Yogyakarta atas kasus-kasus yang selama ini ditangani, meski 
seringkali harus berjuang melalui jalan terjal dan berliku. Terima kasih telah membuka mata kami pada sekelumit 
kasus yang pernah anda tangani melalui cerita-cerita yang disajikan dalam buku ini.



HaLaman PenerBit  ................................................................................................................................... 1

kata Pengantar  ......................................................................................................................................... 2

kata SamButan  ........................................................................................................................................... 3 

BaB i : merangkai cita-cita  ................................................................................................................ 6
 LBH Bali
    Berawal dari Gerakan Mahasiswa...................................................................................... 6

 LBH Yogyakarta
    Garda Keadilan untuk Kaum Marginal ............................................................................ 8

 LBH Surabaya
    Memperkuat Bantuan Hukum Struktural .....................................................................10
    Regenerasi Tiada Henti .......................................................................................................12

BaB ii : meLaYani dan mengadvokaSi .......................................................................................13
 Data dan Fakta Bantuan Hukum  LBH Bali .................................................................................13
 Data dan Fakta Bantuan Hukum  LBH Surabaya ......................................................................18
 Data dan Fakta Bantuan Hukum  LBH Yogyakarta ..................................................................23

BaB iii : menegakkan Hukum, merangkai keadiLan .....................................................29
 LBH Bali
    Ketika Hukum Belum Ramah Anak .................................................................................29
    Buruh Pun Menuntut Hak ..................................................................................................32
    Pekerja Migran Mengungkap Penipuan .......................................................................32
    Rekayasa di Balik Kasus Perampokan ............................................................................34

 LBH Yogyakarta
    Bila Aparat Bermain Api ......................................................................................................35
    Status Facebook Berujung Pidana ..................................................................................36
    Habis Manis, Guru Dibuang ..............................................................................................37
    Mengungkap Derita TKI ......................................................................................................37
    Ada Polisi di Perkosaan Anak ............................................................................................38
    Pemberdayaan di Candi Sewu .........................................................................................39  
    Warisan Konflik Warga vs Perhutani ...............................................................................40

DAFTAR ISI



 LBH Surabaya
    Dalih CCTV, Serikat Pekerja  Diberangus  .....................................................................42
    Menjamin THR  dengan Posko Pengaduan  ................................................................44

BaB iv : teroBoSan untuk keadiLan  .........................................................................................46
 LBH Bali
    Mendampingi yang Terpinggirkan .................................................................................46
 
 LBH Yogyakarta
    Sekolah Buruh dan Penguatan Serikat Pekerja Outsourcing  ................................48

 LBH Surabaya
    Advokasi Kebijakan Bantuan Hukum  ...........................................................................51

HaLaman Seruan  .....................................................................................................................................53



Tapak-tapak untuk Keadilan

6

LBH Bali
BerawaL dari Gerakan 
MaHasiswa
EksistensiLBH Bali dimulai dari pergerakan mahasiswa 
Universitas Udayana (UNUD) tahun1990-an. Pada saat 
itu mahasiswa mulai mengorganisasi diri dalam FKMB 
(Forum Komunikasi Mahasiswa Bali) untuk menentang 
kebijakan otoritas kampus yang melakukan pemu-
ngutan uang POM. Gerakan mahasiswa ini kemudian 
tumbuh menjadi lebih masif ketika bersama-sama 
bergerak menghadapi masalah lingkungan di Bali. Hal 

spesifik yang mendorong para mahasiswa –kebanyakan 
dari Fakultas Hukum – melakukan advokasi yang lebih 
mumpuni adalah kasus perampasan tanah petani di 
Sendang Pasir dan kasus Sumber Klampok.

Agar advokasi lebih optimal, padatahun 1991 diben-
tuk Yayasan Manikaya Kauci. Yayasan ini menjadi cikal 
bakal berdirinya LBH Bali, diawali dengan pendirian Pos 
YLBHI tahun 1993 yang berubah menjadi Project Base 
pada tahun 1994. Sebagai Project Base, kerja advokasi 
LBH Bali dilakukan berkoordinasi dengan YLBHI, walau 
belum secara penuh didukung oleh YLBHI .Pada tanggal 
25 Oktober 1999, LBH Bali resmi menjadi kantor cabang 
dari YLBHI.

Bab I: Merangkai Cita-cita

Staf dan personel LBH Bali
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Sejak berdiri, LBH Bali telah mengalami beberapa kali peru-
bahan pola gerakan pembelaan hukum. Pada awalnya,LBH 
Bali fokus pada masalah tanah dan  lingkungan, seperti 
dalam kasus Sumber Klampok dan Kasus Sendang Pasir. 
Setelah itu LBH Bali banyak melakukan advokasi lingkung-
an serta isu hak-hak sipil dan politik. Belakangan LBH Bali 
juga masuk ke bidang bantuan hukum struktural.

Visi LBH Bali adalah “Mewujudkan Pengabdi Bantuan 
Hukum (PBH) – LBH Bali yang kritis, berintegritas dan 
berdaya ubah guna mendorong terwujudnya kebijak-
an yang berpihak pada rakyat dan untuk efektivitas 
pemberian bantuan hukum bagi masyarakat marjinal di 
Bali”. Dalam mencapai visi di atas, dan untuk melakukan 
advokasi secara efektif, saat ini LBH Bali memiliki tiga 
divisi, yakni: Divisi Perburuhan, Divisi Perempuan dan 
Anak, dan Divisi Hak Sipil dan Politik.

Kendala utama dalam memberikan layanan bantuan 
hukum kepada masyarakat adalah sulitnya akses terhadap 
bantuan hukum, terutama bagi mereka yang tinggal jauh 
dari kota. Merespon kebutuhan ini, LBH Bali melakukan 
pelatihan paralegal sejak tahun 2007. Dengan pembekalan 
materi hukum dan teknik advokasi para kader terlatih diha-
rapkan dapat memudahkan masyarakat mengakses layan-
an bantuan hukum dengan menjadi penghubung antara 
masyarakat akar rumput dan LBH Bali. Dengan pembekal-
an yang diberikan, mereka sudah mampu mendampingi 
masyarakat yang memiliki masalah hukum sampai tingkat 
kepolisian, termasuk melakukan mediasi dan negosiasi.

Saat ini LBH Bali didukung oleh delapan pengacara 
publik, tujuh asisten pengacara publik, dan 70 orang 
paralegal komunitas yang aktif di tujuh kabupaten dan 
satu kota di Bali dengan sebaran sebagai berikut:

 Linimasa LBH Bali

 Gambar 1. Jumlah dan Sebaran Paralegal LBH Bali
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Selain kapasitas internal yang mencukupi, dalam men-
jalankan tugas dan perannya LBH Bali didukung jejaring 
yang bergiat dalam persoalan hak asasi manusia, baik 
ditingkat lokal Bali maupun nasional, dalam membantu 
masyarakat miskin dan marjinal.

Jejaring LBH Bali mencakup, antara lain:
1.  WALHI BALI, di mana LBH BALI menjadi anggota untuk 

mendukung advokasi masalah lingkungan di Bali.
2.  Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah 

Tangga (JALA PRT), untuk advokasi kebijakan dan 
perlindungan terhadap pekerja rumah tangga.

3.  FORUM PEDULI PEREMPUAN DAN ANAK, di mana 
LBH Bali terlibat aktif dalam advokasi kebijakan 
untuk perempuan dan anak di tingkat lokal Bali

4. Indonesian People’s Alliance (IPA), di mana LBH Bali 
adalah anggota IPA Nasional sebagai bagian dari 
gerakan global penegakan Hak Asasi Manusia 
(HAM) dan demokrasi.

1990  : KMB (Forum 
Komunikasi Mahasiswa 

Bali)

1995 - 1999
Project base LBH Bali

1991 : Yayasan Manikaya 
Kauci

25 Oktober 1999 
Kantor cabang YLBHI - LBH Bali

1993 : Pos LBH Bali

*1995 - 1997 : koordinator : 
Ngurah Karyadi

*1997 - 1999 : koordinator : 
Sony Qodri

*1999 - 2006 : Direktur  : I Gede Widiatmika

* 2006 - 2009 : Direktur : Agung Dwi Astika

* 2009 - 2015 : Direktur : Ni Luh Gede Yastini
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LBH Yogyakarta
Garda keadiLan untuk 
kauM MarjinaL

LBH Yogyakarta yang diresmikan pada 6 September1981 
termasuk salah satu LBH tertua dan kaya pengalam-
annya dalam bidang bantuan hukum. LBH Yogyakarta 
didirikan untuk memberikan bantuan hukum bagi 
masyarakat marjinal yang kesehariannya mengalami 
pelanggaran atas hak-hak asasi, serta memperjuangkan 
kepastian hukum dan keadilan di Indonesia. Sejak didiri-
kan, LBH Yogyakarta untuk menjadi bagian dari Yayasan 
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang terle-
bih dahulu terbentuk pada 28 Oktober 1970 di Jakarta.

Selama 31 tahun LBH Yogyakarta berdiri, sudah delapan 

kali terjadi pergantian kepengurusan. Berikut adalah pe-
riodisasi pimpinan LBH Yogyakartadari 1981- sekarang : 

Tabel 1. Periodisasi Pimpinan LBH Yogyakarta 1981-2012

No Nama Direktur Masa Jabatan
1 Marhaban Zainun 1981 - 1987
2 Sumarni Basharuddin 1987 - 1993
3 Artidjo Alkostar 1993 - 1989
4 Nur Ismanto 1989 - 1994
5 Budi Santoso 1994 - 2001
6 Sudi Subarkah 2001 - 2004
7 M. Irsyad Thamrin 2004 - 2012
8 Samsudin Nurseha 2012 - Skrg

Sejak awal berdiri, LBH Yogyakarta berusaha untuk tetap 
menjaga kepercayaan masyarakat yang dilayani. Hal ini 
ditunjukkan dari banyaknya pengaduan perkara, baik 
pidana, perdata, keluarga, ataupun perburuhan, yang 

Staf dan personel LBH Yogyakarta
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diterima LBH Yogyakarta. Sebagai gambaran, dalam 
rentang waktu 2011-2013 saja, LBH Yogyakarta telah 
memberikan layanan bantuan hukum kepada 10.260 
orang, tidak terbatas hanya pada upaya hukum litigasi 
dan non-litigasi, tetapi juga pendidikan hukum kritis 
bagi masyarakat miskin dan marjinal.

Untuk memperluas jangkauan bantuan hukum dan 
akses keadilan bagi masyarakat miskin dan marjinal, 
LBH Yogyakarta sejak tahun 2012 memiliki dua pos 
paralegal yang berada di Kabupaten Gunung Kidul dan 
Kabupaten Kulonprogo. Pos Paralegal ini menjadi garda 
terdepan dalam memberikan layanan bantuan hukum 
di dua kabupaten tersebut.

Dengan sejarah yang cukup panjang ini, LBH Yogyakarta 
telah memberikan warna tersendiri bagi perjuangan 
demokrasi, negara hukum, dan HAM di Daerah Istimewa 
Yogyakarta dan sekitarnya. Hal inilah yang mendorong 
LBH Yogyakarta terus memperluas jangkauan layanan 
bantuan hukumnya. Dengan dukungan delapan penga-
cara publik, 17 asisten pengacara publik, dan 40 parale-
gal, selama 2013-2014 LBH Yogyakarta telah memberi-
kan layanan bantuan hukum tidak hanya di wilayah DI 
Yogyakarta, namun sampai Jawa Bagian Selatan seperti 
Purwokerto, Cilacap, Kebumen, Klaten, Solo, Sragen, dan 
Ngawi.

Dalam menjalankan tugas dan peranannya LBH Yog-
yakarta juga didukung dan dibantu oleh jejaring yang 
menekuni bidang hak asasi manusia, baik ditingkat lokal 
DIY, regional Jawa, ataupun nasional, antara lain:

1.  Forum LSm di Yogyakarta
 Forum ini beranggotakan 60 LSM yang membi-

dangi berbagai macam persoalan dan fokus kerja 
dalam perjuangan penegakan demokrasi dan 
advokasi hak asasi manusia.

2.  Jaringan Pemantau Pekerja rumah tangga 
(JPPrt)

 Lingkup kerja JPPRT adalah advokasi hak pekerja 
rumah tangga, salah satu kelompok yang rentan 
terhadap praktik kekerasan.

3.  masyarakat anti kekerasan Yogyakarta (ma-
karYo)

 Jaringan ini dibentuk satu hari pasca penyerang-
an Kantor LOS di Yogyakarta, merupakan bagian 
dari gerakan anti kekerasan dan mengawal upaya 
hukum pengusutan kasus tersebut. Jaringan ini 
terdiri dari berbagai LSM, ormas, dan individu 
yang peduli pada penegakan hukum dan HAM 
untuk kasus kekerasan.

4.  Jaringan Pemantau Polisi (JPP)
 Fokus utama jaringan ini adalah memantau kinerja 

penegak hukum, dalam hal ini polisi, yang dalam 
praktiknya sering melampaui wewenangnya.

5.  koalisi advokasi masyarakat untuk udin 
(kamu)

 Koalisi ini secara khusus didirikan untuk mengad-
vokasi dan mengungkap peristiwa pembunuhan 
wartawan Bernas bernama Udin.

6.  Wahana Lingkungan Hidup (WaLHi) Yogyakarta
 WALHI Yogyakarta fokus pada advokasi isu-isu 

lingkungan.Yang saat ini sedang mendapat per-
hatian serius adalah masalah pemanasan global.

7.  Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP)
 Serikat ini menjadi wadah bagi orang-orang yang 

memiliki paradigma hukum progresif, mendu-
kung reformasi hukum, serta kepedulian khusus 
pada perkembangan hukum di Indonesia.
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LBH surabaya
MeMperkuat Bantuan 
HukuM strukturaL

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya didirikan 
pada 28 Oktober 1978 oleh Persatuan Advokat Indone-
sia (PERADIN) Surabaya dengan fokus pengabdian pada 
pemberian bantuan hukum dalam kasus-kasus yang 
melibatkan masyarakat miskin.

Pada perkembangannya, di akhir tahun 1980-an,LBH 
Surabaya – Jawa Timur membuka satu kantor pos,yaitu 
LBH Surabaya – Jawa Timur Pos Malang yang berkantor 
di Kota Malang. Wilayah kerja LBH Surabaya – Jawa Ti-
mur Pos Malang meliputi Malang Raya, yang terdiri dari 
Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu. Sejak 
10 November 1987, LBH Surabaya menjadi bagian dari 
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) 

dan berubah nama menjadi LBH Surabaya – Jawa Timur 
dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Timur. Sejak berga-
bung dengan YLBHI, ada pergeseran paradigma pembe-
laan hukum dari Bantuan Hukum Konvensional menjadi 
Bantuan Hukum Struktural.

Pada era Reformasi, sejalan dengan pertumbuhan 
gerakan pro demokrasi di Indonesia, LBH Surabaya 
menjadi bagian dari dinamika gerakan demokrasi dan 
hak asasi manusia Jawa Timur. LBH Surabaya menjadi 
inspirasi sekaligus mitra bagi siapapun yang memiliki 
komitmen yang sama. LBH Surabaya tentu tidak hanya 
memerankan dirinya sebagai bagian dari organisasi 
yang tersentralisasi. Maka, dukungan dari kalangan 
akademisi, organisasi rakyat setempat, organisasi 
non-pemerintah lokal, mahasiswa, tokoh agama serta 
dukungan nyata dari kalangan jurnalis menjadi kekuat-
an yang turut membantu agar perjuangan LBH Surabaya 
tetap optimal.

Jejak Langkah LBH Bali, Yogyakarta dan Surabaya dalam 

Staf dan personel LBH Surabaya
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Penegakan Hukum Dalam dasawarsa terakhir, LBH Su-
rabaya fokus pada pembelaan hak-hak ekonomi, sosial, 
budaya, sipil dan politik dalam kasus-kasus yang bersifat 
publik dan struktural seperti: pembelaan kaum buruh, 
petani, nelayan, kaum miskin kota dan para aktivis 
pejuang hak asasi manusia yang menjadi korban represi 
negara dan pemodal. Sejak 2012, LBH Surabaya meng-
arahkan kegiatan advokasinya pada bidang reformasi 
hukum, akses pada peradilan, dan kajian demokrasi. 
LBH Surabaya memiliki satuan tugas yang disebut Divisi, 
mencakup Divisi Sipil dan Politik (Sipol), Divisi Ekonomi, 
Sosial dan Budaya (Ekosob), dan Divisi Perempuan dan 
Anak.

Selama menjalankan kegiatannya, LBH Surabaya men-
dapatkan banyak pengalaman yang menarik dalam 
kasus-kasus yang menjadi perhatian publik. Kasus-kasus 
tersebut, antara lain pembunuhan aktifis buruh Marsi-
nah, pembunuhan massal akibat pembangunan waduk 
Nipa di Sampang, kasus subversi para aktifis Partai Rak-
yat Demokratik (PRD), kasus penembakan petani oleh 
militer, dan ratusan kasus lainnya.

Dalam kurun waktu 36 tahun, LBH Surabaya – Jawa Ti-
mur dipimpin oleh enam orang Direktur, yaitu Abdullah-
Thalib (1978-1983), Muchammad Zaidun (1983– 1994), 
Indro Sugiarto (1994-2000), Deddy Prihambudi (2000-
2005), Mohammad Syaiful Aris (2006-2012),dan M. Faiq 
Assiddiqi (2012-sekarang).

LBH Surabaya – Jawa Timur memiliki visi, “Mewujudkan 
Pengabdi Bantuan Hukum (PBH) – LBH Surabaya–Jawa 
Timur Yang Tangguh, Handal dan Profesional Serta 
Bertanggung Jawab Dalam Penyelenggaraan Bantuan 
Hukum Bagi Masyarakat di Jawa Timur”. LBH Surabaya 
juga ingin memosisikan diri kembali sebagai“Rumah 
Gerakan Advokasi Untuk Keadilan, HAM Dan Demokrasi 
Yang Didukung Dengan Fasilitas Sarana Dan Prasarana 
Yang Representatif”.

Visi tersebut dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut:

1.  Mengadakan kegiatan perekrutan kader melalui 
KALABAHU dan/atau KALAMBAHU;

2.  Mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas 
dan kualitas PP dan APP LBH Surabaya– Jawa 
Timur;

3.  Menginisiasi koordinasi dan konsolidasi gerakan 
advokasi rakyat bersama-sama jejaring sekaligus 
memperluas jejaring yang telah ada;

4.  Mengadakan penyuluhan hukum, pelatihan 
hukum kritis, pelatihan paralegal di berbagai 
komunitas masyarakat di berbagai daerah di 
JawaTimur;

5.  Membentuk satuan-satuan khusus kerja advo-
kasi LBH Surabaya – Jawa Timur terkait dengan 
penanganan kasus sesuai dengan isu HAM dan 
demokrasi;

6.  Mengadakan pelatihan manajemen organisasi 
dan leadership (kepemimpinan) di LBH Surabaya 
– Jawa Timur;

7.  Meningkatan fasilitas sarana dan pra-sarana LBH 
Surabaya – Jawa Timur guna optimalisasi du-
kungan kerja-kerja advokasi dan kelembagaan.

tuMBuH dan 
MeMBanGunjejarinG

Perjuangan LBH Surabaya saat ini dijalankan oleh 12 
Pengacara Publik yang terdiri dari lima orang berlisensi 
Advokat serta dua orang calon advokat. Selain itu ada 
12 Asisten Pengacara Publik serta didukung empat 
orang karyawan. LBH Surabaya juga mempunyai jaring-
an paralegal yang menyebar di hampir seluruh wilayah 
jawa Timur.

Gambar 7. JumlahPersonil LBH Surabaya – JawaTimur

Pengacara Publik

Asisten Pengacara publik

Karyawan

44

1212
1111

 Gambar 8. Komposisi Pengacara Publik LBH Surabaya

Berlisensi Advokat

Kandidat Advokat

Belum berlisensi Advokat
atau Kandidat Advokat

55 55
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Kekuatan LBH Surabaya juga ditopang oleh jejaring ker-
ja LSM serta organisasi masyarakat sipil lainnya. Bebera-
pa diantaranya adalah :

1.  akBB (aliansi kebebasan Beragama dan Ber-
keyakinan), yang terdiri dari:

 LBH Surabaya, Cmars, Jamak (Jaringan Masyara-
kat anti Kekerasan), PMII Jawa Timur, Gusdurian 
Jawa Timur, GKI Sinode, Koalisi Perempuan Pro 
Demokrasi, KontraS Surabaya, PUSHAM Surabaya.

2.  gmPPd (gerakan masyarakat Peduli Pemilu 

demokratis), yang terdiri dari:
 Komite Independen Pemantau Pemilu Jawa 

Timur, Jaringan Paralegal Pemantau Pemilu Jawa 
Timur, Solidaritas Perempuan Surabaya, Jaringan 
anti Korupsi Jawa Timur dan Malang Corruption 
Watch (MCW);

3.  koalisi Penyelamat Lingkungan
 LBH Surabaya, Walhi Jatim, Ecoton, KNTI (Kesatu-

an Nelayan Tradisional Indonesia) Jatim, Forum 
Masyarakat Peduli Mata Air Batu, KJPL (Komuni-
tas Jurnalis Peduli Lingkungan). 

regenerasi tiada 
Henti
Kapasitas personel LBH tidak diukur dari aspek teknis 
dan manajerial saja. Sebagai organisasi gerakan, LBH 
sangat mengandalkan komitmen ideologis dan pengu-
asaan wawasan sosial yang memadai dari para perso-
nelnya. Seperti kantor LBH pada umumnya dibawah 
naungan YLBHI sesorang yang ingin menjadi pengabdi 
bantuan hukum akan memulai dengan menjadi relawan 
pada LBH.

Kaderisasi seorang relawan dilakukan secara berjenjang, 
diawali dengan pendidikan Karya Latihan Bantuan Hu-
kum (Kalabahu) yang dilaksanakan secara berkala setiap 
tahunnya dan diikuti mahasiswa dan sarjana hukum 
selama kurang lebih satu bulan.

Pendidikan Kalabahu berbeda dengan pendidik-
an hukum pada umumnya. Model pendidikan ini 
ditekankan pada penanaman ideologi perjuangan 
penegakan hukum, keadilan, kebenaran dan hak asasi 
manusia. Melalui Kalabahu diharapkan terbentuk 
pengabdi bantuan hukum yang berpihak pada ma-
syarakat miskin yang sering buta hukum dan tertin-
das, sekaligus menciptakan pola pikir kritis pengabdi 
bantuan hukum untuk terlibat dalam setiap pembuat-
an dan perubahan kebijakan.

Terdapat dua jenis kegiatan dalam pelaksanaan Pen-
didikan Kalabahu. Kegiatan pertama adalah kegiatan 
dalam kelas berupa pemberian materi kepada peserta. 
Kegiatan kedua adalah di luar kelas, dimana peserta 

Kalabahu diberikan tugas melakukan penelitian di 
masyarakat dampingan dan melakukan analisis atas 
permasalahan yang mereka temukan.

Setelah mengikuti pendidikan ini secara utuh, para 
alumni Kalabahu dipersilakan mengikuti ujian perek-
rutan relawan. Peserta yang lulus dapat menjadi relawan 
di LBH untuk masa antara satu tahun (LBH Bali) sampai 
dua tahun (LBH Yogyakarta), dengan status Asisten 
Pengacara Publik. Selama masa magangnya, para 
relawan akan terus mendapatkan berbagai materi dan 
pengetahuan untuk menajamkan kemampuan analitis 
mereka, termasuk materi hukum dan analisis sosial.

Para kader harus cukup matang secara mental dan 
memenuhi standar kompetensi seperti yang diharap-
kan. Setiap habis masa penjenjangan para relawan akan 
selalu dievaluasi dan dinilai kelayakannya untuk melan-
jutkan sebagai pengabdi bantuan hukum. 

Selain kaderisasi melalui Kalabahu, LBH memiliki pro-
gram peningkatan kemampuan pengacara mengikuti 
kebijakan YLBHI sebagai induk organisasi LBH. Program 
lainnya, yaitu model Pendidikan Khusus Profesi Advokat 
(PKPA) bekerjasama dengan Organisasi Advokat dan 
Pendidikan dan Latihan Lanjutan untuk Peningkatan 
profesionalitas Advokat.

Sedangkan LBH Bali  disamping melalui KALABAHU, 
kaderisasi juga dilakukan melalui magang mahasiswa 
atau sarjana hukum di LBH Bali. Setelah mengikuti pro-
gram KALABAHU ataupun magang peserta yang dinilai 
mampu akan dilibatkan sebagai volunteer LBH Bali dan 
menjadi anggota divisi, baik Divisi SIPOL, Divisi EKOSOB 
atau Divisi Perempuan dan anak.
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data dan Fakta
LBH BaLi
a. Jumlah Pengaduan

Jumlah pengaduan masyarakat ke LBH Bali sepanjang 
tahun 2013 adalah 189 kasus dan tahun 2014 sebanyak 
170 kasus (total 359).

Masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada LH 
Bali dalam tiga cara, yakni; langsung ke kantor LBH Bali 
di Jl. Plawa No. 57 Denpasar; konsultasi melalui telepon 
(0361) 223010 atau melalui alamat email lbhbali@indo.
net.id; berdasarkan penetapan hakim atau penunjukkan 

dari kepolisian.

Tahun 2013 LBH Bali membuka pos pengaduan di dua 
wilayah Bali, yaitu Singaraja dan Karangasem, khusus 
untuk mendampingi kasus-kasus perempuan dan anak.

Bab II: Melayani dan Mengadvokasi
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) hadir di daerah-daerah untuk 
memberikan pelayanan bantuan hukum kepada pencari keadilan. 
Berikut adalah rangkuman data pengaduan dan kasus yang ditangani 
LBH Bali, LBH Surabaya dan LBH Yogyakarta.

JUMPa pers penanganan kasus penipuan calon tenaga kerja Indonesia di LBH Bali.
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Jumlah penerima manfaat layanan bantuan hukum LBH Bali sepanjang tahun 2013 dan 2014 adalah 1.554 orang 
meliputi keluarga klien sendiri dan kelompok/komunitas masyarakat yang diwakilinya.

data Pengaduan Per BuLan
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b. Jenis kasus

Pada tahun 2013 masalah hukum yang paling sering 
dialami masyarakat yang datang ke LBH Bali adalah 
kasus anak (30%), perdata (25%), dan kasus-kasus lain. 
Sedangkan pada tahun 2014, jenis kasus yang dihadapi 
masyarakat adalah perdata (26%), pidana (27%), anak 
(16%), perempuan (13%), perburuhan (9,3%) dan sipil-
politik (8,7%).

JumLaH kaSuS Yang ditangani taHun 2014

Tahun 2014 LBH Bali menangani 46 kasus, 54 persen di 
antaranya adalah kasus anak, 17 persen kasus pidana, 
dan sisanya kasus lain.

PendamPingan kaSuS anak taHun 2014

PendamPingan kaSuS BuruH taHun 2014

c. tingkat Pendidikan 

Pada tahun 2013 41 persen masyarakat yang datang ke 
LBH Bali memiliki pendidikan terakhir SLTA. Jika dikumu-
lasikan dengan yang sekolah dasar hingga lulus sarjana, 
maka jumlahnya mencapai 59 persen. Sementara pada 
tahun 2014, 39 persen masyarakat yang datang ke LBH 
berpendidikan SMA/sederajat. Jika dikumulasikan anta-
ra yang sekolah dasar hingga sarjana, maka jumlahnya 
mencapai 61 persen.

d. Jenis Pekerjaan

Sepanjang 2013 30 persen masyarakat yang datang ke 
LBH Bali adsalah buruh, 22.2 persen wiraswasta, dan 
18.7 persen ibu rumah tangga, 29 persen sisanya adalah 
petani, pelajar dan PNS.

Seperti tahun 2013, profil masyarakat yang datang ke 
LBH Bali sepanjang 2014 (hingga September) sebagian 
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besar buruh, yakni sebesar 51 persen, 12.7 persen wiraswasta, 12 persen ibu rumah, 12 persen pelajar. Sisanya ada-
lah pensiunan, petani termasuk PNS sebanyak 24 persen.

e. Jenis kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, masyarakat yang datang ke LBH Bali sepanjang 2013 terdiri dari 106 perempuan (56%) 
dan 83 laki-laki (44%). Tahun 2014 proporsi ini berubah: 92 laki-laki (54%) dan 78 perempuan (46%).
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f. Wilayah asal Pengadu

Berdasarkan wilayah asal pengadu dan yang mendapatkan layanan bantuan hukum dari LBH Bali, tahun 2013 
43,71% berasal dari Denpasar, diikuti Badung sebanyak 21%. Profil ini tidak banyak berubah untuk tahun 2014, yakni 
tetap Denpasar di urutan pertama dengan 45%, lalu Badung dengan 21% dan masyarakat dengan KTP dari luar Bali 
sebanyak 17%.

g. upaya Penyelesaian kasus

Terkait penyelesaian kasus tahun 2013 hanya empat kasus yang didampingi hingga tingkat litigasi (pengadilan), 
tujuh kasus mediasi dan pendampingan di kepolisian, sedangkan 178 kasus sebatas konsultasi. Untuk tahun 2014 
terdapat 12 kasus yang didampingi sampai tahap litigasi, 24 kasus mediasi dan pendampingan di kepolisian, dan 
134 kasus sebatas konsultasi.
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data dan Fakta
LBH suraBaYa
a. Jumlah kasus

Sepanjang 2013 hingga tahun 2014, masyarakat yang datang ke LBH Surabaya guna mengadukan kasus hukum 
yang dialaminya sebanyak 561 orang, yakni 318 kasus tahun 2013,. Dan 335 kasus tahun 2014. Masyarakat yang 
datang ke LBH Surabaya tidak hanya membawa masalah hukum yang dihadapinya sendiri, namun ada pula yang 
mewakili kelompok atau komunitasnya.

Bila dirata-rata, pada 2013 hingga tahun 2014, tiap bulan LBH Surabaya menerima 27-28 kasus, satu hingga dua 
kasus setiap hari.

Gambar 1: Grafik Kasus 2013 hingga 2014

Sumber: Data Klien LBH Surabaya 2013 - 2014

Sepanjang 2013 hingga 2014, total penerima manfaat layanan bantuan hukum yang diberikan LBH Surabaya adalah 
3.517 orang, terdiri dari keluarga dari klien sendiri dan kelompok atau komunitas masyarakat yang diwakilinya.

b. Jenis kasus

Masalah hukum yang umumnya dihadapi masyarakat yang datang ke LBH Surabaya pada 2013 adalah kasus per-
data (25,47%), kasus pidana (17,92%), kasus perkawinan (23,90%), dan kasus perburuhan (12,58%). Pada 2014, tren 
kasus yang dihadapi masyarakat yang datang ke LBH Surabaya tidak banyak berubah, yakni kasus perdata (26,87%), 
kasus pidana (24,48%), kasus perkawinan (15,52%), dan kasus perburuhan (13,73%).
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KRIMINaLISaSI - Sidang Pemeriksaan Saksi Kasus Kriminalisasi Buruh atas UU ItE di Pengadilan Negeri Jombang

Gambar 2: Masalah Hukum Klien di LBH Surabaya pada 2013 hingga 2014

Sumber: Data Klien LBH Surabaya 2013 – 2014
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Gambar 4: Jenis Pekerjaan Klien pada 2013 hingga 2014

Sumber: Data Klien LBH Surabaya 2013-2014

c. tingkat Pendidikan 

Proporsi terbesar masyarakat yang datang ke LBH Surabaya pada 2013 berpendidikan terakhir SLTA, yakni 
sebesar 41,32%. Bila dikumulasikan dengan yang tidak sekolah hingga lulus SMA/sederajat, maka jumlahnya 
mencapai 61,19%.

Tahun 2014, masyarakat yang datang ke LBH Surabaya sebagian besar lulus SMA/sederajat (43,88%). Jika di-
kumulasikan antara yang tidak sekolah hingga lulus SMA/sederajat jumlahnya mencapai 59,70%. Hal ini dapat 
menjelaskan tingkat pemahaman masyarakat terhadap masalah hukum yang dihadapinya dan bagaimana cara 
menyelesaikannya.

Gambar 3: Tingkat Pendidikan Klien di LBH Surabaya pada 2013 hingga 2014

Sumber: Data Klien LBH Surabaya 2013-2014

d. Jenis Pekerjaan

Masyarakat yang datang ke LBH 
Surabaya sepanjang 2013 be-
kerja sebagai buruh (37,54%),.
wiraswasta (31,39%), dan tidak 
bekerja (19,42%). Seperti 2013, 
profil masyarakat yang datang 
ke LBH Surabaya sepanjang 
2014 paling banyak buruh 
(34,25%), disusul wiraswasta 
(30,89%) dan tidak bekerja 
(23,55%).
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Gambar 5: Tingkat Penghasilan Klien di LBH Surabaya 2013 hingga 2014

Sumber: Data Klien LBH Surabaya 2013-2014

e. tingkat Penghasilan klien

Pada 2013, 54,44% masyarakat 
yang meminta layanan bantuan 
hukum di LBH Surabaya memiliki 
penghasilan kurang atau sama 
dengan Rp 2.000.000. Pada tahun 
2014, persentasenya kelompok 
penghasilan ini menurun sampai 
34,41%. Data ini menunjukkan 
bahwa sebagian besar masya-
rakat yang meminta layanan 
bantuan hukum di LBH Surabaya 
adalah masyarakat miskin..

f. Penanganan kasus secara Litigasi

Selain layanan bantuan hukum berupa konsultasi, se-
panjang tahun 2013 hingga tahun 2014 LBH Surabaya 
juga memberikan layanan bantuan hukum dalam 
proses peradilan (litigasi). Pada 2013, LBH Surabaya 
menangani lima kasus litigasi, sedangkan pada 2014 
14 kasus, yang terdiri dari 11 kasus pidana, 1 kasus 
praperadilan, 1 kasus perselisihan hubungan industri-
al dan 1 kasus perdata lingkungan.

Dari lima kasus litigasi yang ditangani LBH Surabaya 
pada 2013 (lihat tabel) tiga kasus di antaranya berhu-
bungan dengan perburuhan, yakni dua kasus pemida-
naan buruh dan satu kasus SP3 terkait union busting. 
Sedangkan dua kasus lainnya berhubungan dengan 
kasus KBB (pidana) dan kasus lingkungan (perdata).

Sementara dari 11 kasus pidana pada tahun 2014, tujuh 
kasus berhubungan dengan pemidanaan pembela 
HAM, satu kasus berhubungan dengan KBB, satu kasus 
lingkungan, satu kasus konflik pertanahan, dan satu 
kasus dugaan peradilan sesat.

g. Persebaran Penerima manfaat

Sepanjang 2013, 69.81% masyarakat yang datang ke LBH 
Surabaya berasal dari Kota Surabaya, sisanya (30,19%) ber-

asal dari luar Kota Surabaya. Selain dari Provinsi Jawa Timur, 
masyarakat yang datang ke LBH Surabaya juga berasal 
dari berbagai daerah di Indonesia, antara lain (berdasarkan 
KTP) Jakarta Barat (1), Jakarta Pusat (1), Bekasi (1), Peka-
longan (1), Tegal (1), Semarang (1), Bali (1), Banjarmasin (1), 
Balikpapan (1), dan Lombok Barat (1).

Gambar 6: Sebaran Penerima Manfaat/Klien LBH Surabaya 
pada 2013

Sumber: Data Klien LBH Surabaya 2013

Pada 2014, 70,75% penerima manfaat berasal dari Kota 
Surabaya, dan selebihnya (29,25%) dari luar Kota Surabaya. 
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Selain dari Provinsi Jawa Timur, ada pula masyarakat yang berasal dari Jawa Tengah, Yogyakarta, Batam dan Bogor.

Gambar 7: Sebaran Penerima Manfaat/Klien LBH Surabaya pada 2014

Sumber: Data Klien LBH Surabaya 2014

h.. Proporsi Jenis kasus

Pada 2013, LBH Surabaya secara keseluruhan menangani 323 kasus, baik berupa konsultasi maupun penanganan 
perkara secara litigasi. Di antara 323 kasus tersebut, kasus yang berkenaan dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya 
adalah kategori kasus yang paling banyak ditangani LBH Surabaya, yakni sebanyak 157 kasus.

Sementara itu, pada 2014 LBH Surabaya menangani 335 kasus, baik berupa konsultasi maupun penanganan 
perkara secara litigasi. Serupa dengan 2013, kasus yang berkenaan dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya 
merupakan kategori kasus terbanyak yang ditangani LBH Surabaya, yakni sebanyak 49 kasus, dibandingkan 
kasus sipol serta perempuan dan anak.

Gambar 8: Proporsi Jenis Kasus di LBH Surabaya pada 2013 hingga 2014

Sumber: Data Klien LBH Surabaya 2013-2014
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data dan Fakta
LBH YoGYakarta

Sepanjang tahun 2013 sampai Agustus 2014, LBH Yog-
yakarta menerima 371 pengaduan, yakni 223 kasus ta-
hun 2013 dan 148 kasus tahun 2014 dengan total 8.039 
pencari keadilan, suatu jumlah yang cukup tinggi dalam 
lima tahun terakhir: Pada 2009 terdapat 442 orang dan 
42 kepala keluarga; pada 2010 terdapat 953 orang dan 
1218 kepala keluarga; pada 2011 terdapat 429 orang 
dan 4727 kepala keluarga; dan pada 2012 terdapat 1074 
orang dan 114 kepala keluarga.

LBH Yogyakarta telah terverifikasi sebagai Organisasi 
Bantuan Hukum (OBH) di BPHN. Karena itu, LBH Yogya-

karta wajib memberikan pelayanan secara cuma-cuma 
kepada masyarakat miskin yang mengadukan kasusnya.

1. kasus Per Sektor

Dalam laporan ini kami mengklasifikasikan kasus ke 
dalam lima kategori: yakni kasus sipil politik (Sipol), eko-
nomi-sosial-budaya (Ekosob), pidana, perdata dan kasus 
perempuan dan anak. Seperti disampaikan di awal, LBH 
Yogyakarta tidak menerima setiap kasus yang dilapor-
kan, namun memprioritaskan kasus-kasus yang memi-
liki dimensi struktural yang akan diberi pendampingan 
secara utuh. Kasus struktural adalah kasus yang memiliki 
dimensi HAM, baik itu sipil-politik maupun ekonomi-
sosial-budaya, di mana pihak yang dilanggar haknya 
adalah masyarakat marjinal seperti buruh, petani, kaum 
miskin kota, serta kelompok minoritas, dan pelaku 
pelanggarannya adalah pihak yang memiliki kekuasaan, 

LBH Yogyakarta saat mendampingi tukang laundry (Rinda) yang dikriminalisasi oleh polisi karena menolak menyerahkan uang di PN Sleman 2013.
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yakni negara atau entitas swasta.

Terhadap kasus struktural semacam ini LBH Yogyakarta 
mengedepankan pola-pola bantuan hukum struktural 
(BHS) dalam penanganannya yang sudah lama menjadi 
marwah advokasi di LBH Yogyakarta. Corak khas BHS 
adalah pelibatan masyarakat pencari keadilan dalam 
setiap penanganan kasus. Pendekatan ini melibatkan 
pemberian pendidikan hukum kritis sehingga masyara-
kat memiliki kesadaran akan hak asasinya, di samping 
dapat menjadi bekal bagi mereka manakala berhadapan 
dengan kekuatan dan kekuasaan yang menindas.

a) kasus Pelanggaran Hak Sipil dan Politik

Pada 2013-2014 LBH Yogyakarta menangani sebelas 
pengaduan pelanggaran hak sipil-politik dengan 26 
orang pencari keadilan, antara lain hak untuk dipilih dan 
memilih, hak atas pelayanan publik, hak atas peradilan 
yang adil serta hak atas informasi.

Gambar 18. Data Pengaduan Kasus Sipil dan Politik
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Kasus terbanyak yang ditemui adalah pelanggaran hak 
atas peradilan yang adil (5 kasus dengan 5 pencari ke-
adilan), disusul.hak untuk dipilih dan memilih (1 kasus, 
6 orang), hak atas informasi (1 kasus, 1 orang), hak atas 
pelayanan publik (2 kasus, 2 pencari keadilan).

Pada 2014 ini jenis kasus yang banyak menyita per-
hatian adalah kasus pelanggaran hak atas beragama 
dan berkeyakinan yang berjumlah tiga kasus, yakni 
penolakan perayaan Paskah Adiyuswo di Gunung Kidul 
(Mei 2014), penganiyaan aktifis forum lintas iman (2 Mei 
2014) dan penyerangan Geraja Pangukan di Sleman (1 
Juni 2014).

Gambar 19. Jenis Pelanggaran Hak Sipil dan Politik
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b) kasus Pelanggaran Hak ekonomi, Sosial, Budaya

Pada 2013 - 2014 LBH Yogyakarta menerima 45 laporan 
kasus pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya 
berdimensi struktural dengan jumlah pencari keadilan 
sebanyak 2.683 orang.

Gambar 20. Pengaduan Kasus Ekonomi, Sosial, Budaya
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Kasus-kasus yang mendominasi pada tahun 2013 
- 2014 ini adalah kasus pelanggaran hak atas peker-
jaan, seperti kasus Erwiana, buruh migran di Hong 
Kong Erwiana yang mengalami penganiayaan oleh 
majikannya di tempat kerja; kasus buruh outsourcing 
PT Duta Sandang Mas Textil di Sragen dengan jumlah 
buruh 3000, yang diadukan serikat buruh FBLP yang 
beranggotakan 300 orang; serta beberapa kasus pe-
langgaran hak atas pekerjaan lainnya.

Selain itu ada pula kasus pelanggaran hak untuk 
berwirausaha pada awal tahun 2014, yang diadukan 
784 pedagang Sunmor (Minggu Pagi) di UGM. Sampai 
sekarang, kasus-kasus ini masih dalam proses pen-
dampingan. Selain itu juga terdapat pelanggaran hak 
atas lingkungan atau tempat tinggal yang layak, dan 
pelanggaran hak Ekosob lainnya.

Gambar 21. Jenis Pelanggaran Ekonomi, Sosial, Budaya
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c) kasus Pidana

Dibandingkan tahun 2011 dan 2012 jumlah kasus 
pidana yang ditangani LBH Yogyakarta mengalami 
penurunan. Pada 2011 pengaduan yang berhubung-
an dengan pidana berjumlah 164; pada 2012 68 ka-

sus; pada 2013 54 kasus dengan 55 pencari keadilan; 
dan pada 2014 51 kasus dengan 51 pencari keadilan. 
Tahun 2014 kasus pidana berada di peringkat kedua 
terbanyak (24%) setelah kasus perdata.

Gambar 22. Pengaduan Kasus Pidana  
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Jenis tindak pidana terbanyak yang diadukan ke 
LBH Yogyakarta adalah delik penganiayaan dengan 
26 kasus dengan 27 pencari keadilan, disusul kasus 
penggelapan, 20 kasus dengan 20 pencari keadil-
an, lalu pencurian dengan 10 kasus dan 10 pencari 
keadilan. Sisanya adalah tindak pidana umum dan 
khusus lainnya.

d) kasus Perdata

Pada 2013 – 2014 LBH Yogyakarta menangani 186 
kasus perdata dengan 349 pencari keadilan yang 
terdiri dari beberapa klasifikasi. Klasifikasi kasus 
terbanyak adalah kasus utang piutang sebanyak 78 
kasus dengan 78 pencari keadilan, disusul 34 kasus 
cerai dengan 34 orang pencari keadilan, dan 32 
kasus waris dengan 37 pencari keadilan. Selebihnya 
adalah kasus privat seperti tanah, perbuatan mela-
wan hukum, jual beli, dan yang lain-lain.
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Gambar 23.Pengaduan Kasus Perdata
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e) kasus Perempuan dan anak

Pada 2013-2014 LBH Yogyakarta menerima sebelas 
kasus perempuan dan anak dengan jumlah pencari kea-
dilan 13 orang. Klasifikasi kasus terbanyak adalah kasus 
KDRT dengan lima pengaduan dan lima pencari keadil-
an. Dalam kasus perempuan dan anak ini LBH Yogyakar-
ta juga mendokumentasikan kasus pelecehan seksual 
yang dilakukan oknum polisi di Polsek Pakualaman dan 
satu oknum Polisi Kalasan yang melakukan pemerkosa-
an dan pembunuhan terhadap siswa SMK.

Gambar 24. Pengaduan Kasus Perempuan dan Anak
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2. Profil Pencari keadilan

Terdapat dua kategori pencari keadilan di LBH Yog-
yakarta, yakni pelapor dan korban. Seorang pelapor 
tidak selalu dapat dikategorikan sebagai korban 
karena LBH Yogyakarta sering menerima pengaduan 
dari LSM/badan hukum maupun kelompok masyara-
kat yang tidak terdampak secara langsung. Pelapor 
seperti ini memiliki dua kriteria yaitu, status pelapor 
(perorangan, LSM/badan hukum, kelompok masyara-
kat, keluarga/kerabat korban) dan wilayah tinggalnya. 
Sedangkan pelapor korban diidentifikasi berdasarkan 
profesi/pekerjaannya.

a) Status Pelapor

Status pelapor di LBH Yogyakarta pada 2013-2014 paling 
banyak adalah pelapor perorangan (237), disusul keluar-
ga atau kerabat korban (65), dan kelompok masyarakat 
(10). Dari tahun ke tahun – terutama dalam tiga tahun 
terakhir – laporan paling banyak diterima dari pelapor 
perorangan, yakni 221 pelapor pada 2012, dan 349 
pelapor pada 2013.

Gambar 25. Status Pelapor di LBH Yogyakarta
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Jumlah terbanyak kedua ialah pelapor yang merupakan 
kerabat atau anggota keluarga/kerabat korban dengan 
jumlah 65 pelapor. Sementara kelompok masyarakat 
ada sepuluh pelapor dan pada 2013 – 2014 tidak ada 
pelapor dari LSM/badan hukum.
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b) Wilayah tinggal Pelapor

Pelapor yang mencari keadilan dan meminta bantuan hukum di LBH Yogyakarta berasal dari bermacam-macam da-
erah, terbanyak dari Kota Yogyakarta dengan 123 pelapor, diikuti Kabupaten Sleman 100 pelapor, Bantul 70 pelapor, 
Kulonprogo 20 pelapor dan Gunungkidul 15 pelapor.

Gambar  26. Sebaran Wilayah Tinggal Pelapor
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Selain dari DIY, beberapa pengaduan juga berasal dari luar DIY, seperti Klaten, Purworejo, Purwokerto, Blora, Cilacap, 
Magelang, Kebumen, Solo, Karanganyar, Kudus, Sragen, Ngawi bahkan Jakarta. Banyaknya pengaduan yang masuk 
dari berbagai daerah tersebut menunjukkan bahwa akses keadilan masih sangat kurang.
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Gambar 26. Profesi/Pekerjaan Korban
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Jenis Profesi/Pekerjaan

Profesi pencari keadilan di LBH Yogyakarta beraneka ragam, termasuk wiraswasta, karyawan, pegawai negeri, 
pelajar, petani, dokter, pedagang, bahkan TNI/Polri. Profesi pencari keadilan paling banyak adalah wiraswasta (192 
orang), disusul karyawan (76 orang), dan yang cukup signifikan adalah yang tidak bekerja (47 orang). Kemudian ada 
petani (21 orang), PNS (15 orang), pedagang (2 orang), dan dokter (2 orang). Ada pula 16 orang yang tidak mengisi 
kolom pekerjaan dalam blangko pendaftaran.
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BAB III: Menegakkan Hukum, Merangkai Keadilan
Kasus-kasus hukum yang berkembang di masyarakat merupakan 
wahana perjuangan sekaligus pembelajaran bagi para aktivis Lembaga 
Bantuan Hukum (LBH) yang mengasah kepekaan ideologi sekaligus 
menguji wawasan teoretik ilmu hukum dengan fakta di lapangan. Berikut 
adalah contoh-contoh kasus menarik yang ditangani oleh masing-masing 
LBH di tiga kota.

Suasana diversi kasus aBH di kepolisian. 

LBH Bali
ketika HukuM BeLuM 
raMaH anak
Anak-anak adalah harapan masa depan. Ketika anak 
berhadapan dengan hukum, mereka berhak mendapat 
perlakuan yang berbeda karena statusnya sebagai anak 
itu. Namun sayangnya,penegakan hukum masih belum 
terlalu ramah untuk anak ditandai dengan banyaknya 

tindakan penegak hukum yang bertentangan dengan 
prinsip perlindungan anak ini karena kurangnya pema-
haman dan wawasan.

Seperti pada kasus yang dialami seorang anak berna-
ma EK (17 tahun). Bersama temannya bernama Soja, 
EK menjambret tas milik warga negara Inggris di Jl. 
Mataram, Denpasar, pada tanggal 26 Mei 2014 pukul 
02.45 WITA. Pada hari itu EK diajak berkeliling oleh Soja. 
Melihat ada orang asing membawa tas, Soja menyuruh 
EK memepetkan motornya lalu cepat-cepat mengambil 
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SoSIaLISaSI pencegahan kekerasan terhadap anak.

tas secara paksa dan mereka berdua kemudian tancap 
gas untuk kabur. Tas yang berisi iPhone 5, kamera Canon 
dan kosmetik dibawa oleh Soja dan iPhonenya dijual. 
EK kemudian dijatah uang sebesar Rp.400.000 dari 
hasil penjualan itu dan uang itu oleh EK dibagi-bagikan 
kepada temannya yang lain. EK ditangkap dan sempat 
ditahan tanggal 27 Mei 2014 sampai tanggal 9 Juni 2014 
ketika ia mendapatkan penangguhanpenahanan.

LBH Bali mendapatkan penetapan dari Hakim PN Den-
pasar untuk mendampingi EK dalam menjalankan pro-
ses hukumnya di persidangan. EK didakwa melanggar 
pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan ancaman hukuman 
maksimal pidana penjara tujuh tahun. 

LBH Bali memohon agar hakim melakukan diversi. 
Tetapi karena korban tidak berada di Indonesia (telah 
kembali ke negaranya) dan nilai kerugian melebihi 
syarat yang ditentukan dalam diversi, permohonan 
itu tidak dikabulkan.

Dalam persidangan terungkap bahwa perbuatan ini 
sudah dilakukan berulang kali oleh EK. Orang tua EK 
menyatakan penyesalan dan berjanji akan membina 
anaknya dengan baik agar tidak melakukan perbuatan 
yang melanggar hukum. Dalam pembelaannya, LBH 
Bali meminta agar EK dikembalikan kepada orang tua/
walinya mengingat EK masih berstatus pelajar dan harus 

melanjutkan sekolahnya. Berkat pembelaan itu dan de-
ngan pertimbangan bahwa orang tua anak menyatakan 
kesanggupan membina anak dan menjamin anak tidak 
akan melakukan perbuatan pidana lagi, hakim memu-
tuskan untuk menjatuhkan pidana satu bulan dengan 
masa percobaan tiga bulan kepada anak.

Kasus yang agak berbeda menimpa seorang anak yang 
bernama KM (14 tahun) yang masih duduk dibangku 
kelas II SMP. Pada Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 pukul 
20.30 WITA di Jl. Umum Banjar, Desa Kemenuh,Kecamat-
an Sukawati, Kabupaten Gianyar KM dengan membon-
ceng kakaknya pergi membeli bakso. Karena berencana 
untuk berbelok arah,KM berhenti di median jalan 
menunggu motor lain lewat. Dari arah berlawanan ada 
motor lain yang dikendarai Komang. Tiba-tiba motor 
tersebut menabrak motor KM. Akibatnya, KM cedera 
dan kakaknya cedera berat. Adapun Komang meninggal 
dunia di tempat.

Dalam proses hukum, pihak keluarga anak sering diin-
timidasi aparat. Mereka diminta membayar sejumlah 
uang dan diancam anak akan dihukum berat apabila 
uang tersebut tidak dibayarkan. Keluarga anak kemudi-
an datang ke LBH Bali dan meminta LBH Bali bertindak 
sebagai penasihat hukum anaknya di persidangan. 
Dalam kasus ini anak didakwa melanggar pasal 310 (4) 
UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
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Rekonstruksi kasus pembunuhan berencana (aBH).

Jalan dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun.

Disamping mendampingi proses hukumnya,LBH Bali 
membantu mengupayakan pertemuan keluarga anak 
dengan keluarga korban. Upaya ini membuahkan hasil 
dan dari pertemuan tersebut tercapai kesepakatan yang 
dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian, yang 
isinya; (1) keluarga anak memohon maaf kepada keluar-
ga korban, (2) keluarga korban memaafkan anak, dan (3) 
keluarga korban meminta agar anak tidak dihukum dan 
bisa kembali ke sekolah.

LBH Bali mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa yang 
meminta agar hakim melakukan diversi mengingat su-
dah ada perdamaian antara keluarga anak dengan kelu-
arga korban, juga karena ancaman hukuman atas pasal 
yang didakwakan kepada anak kurang dari 7 tahun. 

Hal ini sejalan dengan semangat keadilan restoratif yang 
menimbang bahwa penghukuman bukanlah semata-
mata suatu pembalasan namun juga harus proporsional, 
dan bertujuan untuk pembetulan dan pendidikan. De-
ngan mengembalikan anak kepada orang tuanya, diha-
rapkan anak juga dapat melanjutkan pendidikannya.

Namun, oleh hakim eksepsi yang diajukan penasihat 
hukum ditolakdengan alasan Undang-Undang Sistem 
Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengatur ten-
tang diversi belum berlaku. Hakim akhirnya memutus 
bahwa anak dinyatakan terbukti bersalah, namun hakim 
memberikan hukuman berupa pengembalian anak 
kepada orang tuanya.

Satu kasus unik yang pernah ditangani LBH Bali meli-
batkan dua orang anak bernama YG (15) dan TD (16).
Keduanya didakwa melakukan tindak pidana persetu-
buhan terhadap seorang anak yang berumur 15 tahun 
pada tanggal 13 November 2013 sekitar jam 00.00 WITA 
di rumah kakek korbandi Buleleng. Kedua anak, yaitu 
YG dan TD, ditetapkan menjadi tersangka setelah kakek 
korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Singa-
raja pada tanggal 27 Desember 2013 (Laporan Polisi 
Nomor: LP/403/XII/2013/Bali/Res Bll). Keluarga anak 
meminta LBH Bali mendampingi anak-anaknya dalam 
proses hukum yang dihadapi. Kedua anak telah ditahan 
selama tujuh hari dan untuk itu LBH Bali mengajukan 
penangguhan penahanan agar anak bisa melanjutkan 
pendidikannya. LBH Bali mengupayakan agar kasus ini 
dapat diselesaikan dengan diversi, mengingat anak-
anak masih pelajar. Setelah beberapa kali berkomunikasi 

dengan keluarga korban selama satu bulan, akhirnya 
mediasi antara pihak korban dengan pihak keluarga 
anak pun dapat dilakukan, hal yang awalnya sangat 
ditentang oleh kakek korban.

Dalam mediasi, orang tua anak menyatakan permohon-
an maafnya kepada keluarga korban serta berjanji akan 
membina anak dengan baik. Atas hal tersebut keluarga 
korban bersedia memaafkan, dan terjadilah perdamaian 
yang dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian 
yang dibuat bersama-sama oleh keluarga korban dan 
keluarga anak, disaksikan pihak kelurahan setempat. 
Mengingat telah terjadi perdamaian, maka kasus ini 
dihentikan penyelidikannya oleh Kepolisian Resor Singa-
raja.

Untuk penanganan anak yang berkonflik dengan 
hukum (ABH) LBH Bali mengacu pada UU No. 11 tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). 
Karena itu penyelesaian perkara ABH dilakukan dengan 
pendekatan keadilan restoratif yang penyelesaian 
diarahkan pada upaya pemulihan, bukan pembalasan/
penghukuman, agar keadaan sedapat mungkin dikem-
balikan seperti semula. Pendekatan ini sangat berbeda 
dengan pendekatan keadilan retributif yang umumnya 
dianut sistem peradilan pidana yang fokus pada upaya 
pemidanaan, penjeraan, dan penghukuman pelaku. 
Pendekatan keadilan restoratif ini dilakukan dengan apa 
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yang disebut diversi, yakni pengalihan penyelesaian 
perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses 
diluar peradilan pidana. Diversi dilakukan dengan 
musyawarah yang melibatkan anak (ABH), keluarga anak 
(ABH), korban dan/atau keluarga korban, pekerja sosial, 
pembimbing pemasyarakatan dan tokoh masyarakat.

Keadilan restoratif ini pada prinsipnya bertujuan untuk:
a)  Mencari solusi bersama untuk penyelesaian kasus 

melalui proses yang secara aktif melibatkan kor-
ban, pelaku dan individu lain dalam komunitas 
yang terpapar kejahatan;

b)  Mencegah stigmatisasi terhadap anak;
c)  Memulihkan korban dengan memberi kepadanya 

akses untuk menjadi pihak yang menentukan 
penyelesaian akhir dari tindak pidana, karena 
sesungguhnya korban adalah pihak yang paling 
dirugikan/menderita;

d)  Menyadarkan ABH akan kesalahannya, dan men-
dorongnya untuk menyampaikan rasa penyesal-
an kepada korban dan secara sukarela bertang-
gung jawab atas perbuatannya;

Dalam penanganan kasus anak yang berkonfik dengan 
hukum, LBH Bali berusaha agar aparat penegak hukum 
–polisi, jaksa dan hakim – mengupayakan diversi. Tetapi 
hal ini seringkali mendapatkan tentangan dengan 
alasan bahwa UU SPPA belum berlaku, sehingga diversi 
tidak wajib dilakukan. Walau demikian, dalam pembe-
laan LBH Bali tetap akan berargumen bahwa penghu-
kuman/pemidanaan bagi anak bukanlah solusi terbaik, 
sehingga perlu ada upaya perbaikan agar anak tidak 
kehilangan masa depan. Meski UU SPPA belum berlaku, 
semangat UU diarahkan untuk kepentingan terbaik bagi 
anak agar anak dapat optimal dalam tumbuh kembang-
nya, dan ini harus menjadi acuan bagi aparat penegak 
hukum.

BuruH pun Menuntut 
HaknYa

Buruh kerap mengalami kerja tanpa hubungan kerja 
yang jelas,seperti yang dialami ibu Tuty, buruh peru-
sahaan yang terletak di Kuta Utara, Badung. Ia mulai 
bekerja di perusahaan tersebut sejak 10 Januari 2013 
dan selama bekerja dibayar sesuai dengan kesepakatan. 
Namun pada tanggal 10 Januari 2014 pihak perusahaan 
memberhentikannya secara lisan via telepon karena 
kontrak kerjanya dinyatakan telah selesai dan tidak 

diperpanjang lagi.

Hal itu dirasakan sebagai tindakan semena-mena oleh 
perusahaan. Ibu Tuty telah berulangkali berusaha berko-
munikasi dengan pihak perusahaan tetapi tidak diindah-
kan. Akhirnya ia datang ke LBH untuk meminta bantuan 
agar kasusnya dapat diselesaikan dan ia mendapatkan 
hak normatifnya, yakni pesangon. Atas laporan itu, LBH 
mendampingi ibu Tuty ke Disnaker Kabupaten Badung 
dan meminta Disnaker memediasi sehingga hak-hak ibu 
Tuty dapat dipenuhi. Dengan dorongan dari LBH, pihak 
Disnaker kemudian menggelar pertemuan mediasi yang 
menghasilkan kesepakatan bahwa perusahaan akan 
membayarkan pesangon.

Masih terkait dengan hak buruh, seorang pekerja ba-
ngunan berusia 18 tahun mengalami kecelakaan kerja. 
Ia tersengat listrik sehingga mengalami luka/cacat per-
manen dari kaki hingga kepala. Korban lalu dibawa ke 
rumah sakit oleh manajer lokasi. Pihak rumah sakit me-
minta biaya pengobatan dan perawatan sekitar Rp.72 
juta karena korban memerlukan tindakan operasi. Pihak 
rumah sakit menolak melakukan tindakan sebelum 
biayanya dibayarkan, dan perusahaan menekan keluar-
ga untuk membayar tagihan rumah sakit tersebut. Pihak 
keluarga kemudian meminta LBH Bali untuk membantu 
menegosiasikan hal ini dengan pihak perusahaan dan 
pihak rumah sakit. Akhirnya setelah proses negosiasi 
yang cukup alot antara LBH Bali dengan perusahaan, 
disepakati bahwa perusahaan akan membayar biaya 
pengobatan sebesar Rp 62 juta dan Rp 9 juta sisanya 
akan dibayarkan oleh keluarga korban.

Disamping membantu bernegosiasi dengan pihak per-
usahaan, LBH Bali juga membantu pemulangan korban 
ke kampungnya di daerah Jawa. Selain itu LBH Bali juga 
membantu agar korban mendapatkan perawatan medis 
melalui program jaminan kesehatan yang disediakan 
pemerintah daerah asalnya hingga pulih.

pekerja MiGran 
MenGunGkap penipuan

Bekerja di luar negeri menjadi dambaan banyak orang, 
tak terkecuali warga Bali. Namun keinginan meraih 
penghasilan yang cukup sering berujung pada penipu-
an. Hal ini menimpa puluhan calon TKI yang kasusnya 
ditangani LBH Bali.
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woRKSHoP LBH Bali untuk perumusan strategi advokasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Awal Februari 2013 beberapa orang calon TKI mengadu 
ke LBH Bali. Tahun sebelumnya mereka merespon iklan 
di koran yang membuka lowongan bagi calon TKI untuk 
bekerja di luar negeri. Para peminat dikenakan uang 
pendaftaran sebesar Rp50.000 dan biaya penempatan di 
negara tujuan Rp 75.000.000.Biaya ini bisa dibayar berta-
hap dengan uang muka sebesar Rp20.000.000.

Sebelum para korban menyetorkan uang muka, mereka 
sudah mencari informasi ke BNP2TKI dan Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali tentang legalitas 
perusahaan itu. Pegawai Disnakertrans ProvinsiBali me-
nyebutkan bahwa PT Reka Wahana Mulya telah terdaftar 
dan sudah mengantongi izin resmi. Berdasarkan penje-
lasan itu, para korban tidak ragu untuk membayar uang 
muka biaya penempatan di luar negeri yang berkisar Rp 
20.000.000 sampai Rp 50.000.000.

Setelah pembayaran uang muka, para korban dan pihak 
perusahaan menandatangani surat perjanjian kerjasama 
penempatan tenaga kerja yang pada intinya menyata-
kan bahwa apabila sampai batas akhir (bulan ke-12) dari 
tanggal surat perjanjian calon TKI tidak diberangkatkan 

ke negara tujuan, pihak perusahaan wajib mengemba-
likan seluruh uang muka kepada calon TKI dalam satu 
bulan sejak batas akhir (yakni bulan ke-13).

Hingga batas akhir bulan ke-13, para korban belum juga 
diberangkatkan dan tidak mendapatkan pengembali-
an sepeserpun dari uang muka yang disetorkan sesuai 
perjanjian. Ke-42 korban ini kemudian meminta LBH Bali 
membantu mereka mengklaim kembali uang dengan 
jumlah total Rp1,2 Milyar. LBH Bali mewakili mereka me-
nyampaikan laporan ke polisi dan ke Dinas Tenaga Kerja 
Provinsi Bali, serta ke DPRD Bali dan mendesak agar 
dilakukan penuntutan terhadap perusahaan tersebut 
dan agar perusahaan mengembalikan uang para korban 
dalam jumlah utuh.

Setelah menjalani seluruh rangkaian proses pidana, 
mulai tingkat pelaporan di Polda Bali hingga persidang-
an, manajer perusahaan dinyatakan bersalah melakukan 
tindak pidana “Perbarengan atau beberapa perbuatan 
pidana yang dipandang sebagai perbuatan sendiri 
sendiri melakukan penempatan tenaga kerja Indone-
sia tanpa izin tertulis berupa Surat Izin Pelaksana dan 
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PenempatanTKI (SIPP TKI) dari Menteri” sesuai pasal 102 
ayat (1) huruf b UU No. 39 tahun 2004 tentang Penem-
patan Tenaga Kerja. Oleh majelis hakim Pengadilan 
Negeri Denpasar, manajer tersebut kemudian divonis pi-
dana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar 
Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Sejauh ini para korban telah mendapatkan separuh dari 
uang mereka dari pihak perusahaan, dan LBH Bali masih 
terus membantu para korban mendapatkan kembali sisa 
uang mereka.

rekaYasa di BaLik kasus 
peraMpokan

Pada awal tahun 2011, Bali digegerkan oleh kasus 
perampokan sebuah SPBU di Jimbaran, Kuta Selatan. 
Pada tanggal 10 Febuari 2011, seorang pria bernama 
Toha ditangkap di Lumajang oleh Polres Denpasar. Ia 
dicurigai menjadi pelaku karena terlacak menggunakan 
nomor ponsel yang diduga digunakan pelaku. Usut 
punya usut, ponsel itu rupanya ditemukan temannya 
bernama Ketut. Sebelum kartu SIM-nya dibuang Ketut, 
Toha sempat meminjam kartu SIM itu untuk menelpon 
adiknya Siti di Lumajang.

Dalam prosespenyidikan di kepolisian, polisi menunjuk 
pengacara untuk mendampingi Toha. Faktanya, penga-
cara itu tak pernah mendampingi Toha dalam pemerik-
saan dan hanya datang saat penandatanganan Berita 
Acara Pemeriksaan (BAP). Lebih parah lagi, dalam proses 
pemeriksaan Toha dipaksa mengaku, disiksa dan dipu-
kuli bahkan ditembak agar menuruti kemauan polisi.

Keluarga dan pihak aparat desa asal Toha dari Lumajang 
datang ke LBH Bali meminta pendampingan atas kasus 
yang dihadapi anaknya. Toha kemudian mencabut kua-
sa pengacaranya yang terdahulu dan memberikan kuasa 
kepada LBH Bali untuk mendampinginya.

LBH Bali kemudian mengajukan surat kepada kepo-
lisian agar melakukan pemeriksaan ulang atas Toha, 
mengingat dalam pemeriksaan sebelumnya Toha tidak 
secara utuh didampingi pengacara. Namun pihak 
kepolisian menolak karena BAP Toha sudah ditandata-
ngani oleh pengacara sebelumnya. Selain itu, LBH Bali 
juga menyampaikan laporan kepada Propam Polda Bali 
sehubungan dengan penyiksaan tersangka Toha dalam 
proses pemeriksaan. Toha sendiri didakwa melanggar 
pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dengan ancaman maksi-
mal 12 tahun. Dalam persidangan tak ditemukan bukti 
apapun mengenai keterlibatan Toha. Dalam BAP, Toha 
seolah-olah mengakui telah melakukan perampokan, 
namun dalam persidangan Toha mencabut keterangan-
nya di BAP.

Dalam sidang di pengadilan, LBH Bali mengajukan 
bukti bahwa dalam pemeriksaan di kepolisian, Toha 
mengalami penyiksaan, dibuktikan dengan foto-
foto penyiksaan yang dialami Toha. Atas dasar itu, 
Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan Toha tidak 
terbukti bersalah dan harus dibebaskan dari dakwaan 
tersebut serta dipulihkan haknya dalam kemampuan, 
kedudukan,harkat serta martabatnya. Atas putusan 
itu Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi, dan 
pada tahun 2014 Mahkamah Agung memutuskan 
untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Den-
pasar dengan membebaskanToha.
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aKSI masyarakat mendukung terdakwa Rinda dan LBH Yogyakarta di PN Sleman 2013.

LBH Yogyakarta
BiLa aparat BerMain api
Kasus ini diawali soal utang piutang yang berujung 
pada pertengkaran dua perempuan. Rinda memberikan 
utang kepada Yuli Devianti sebesar Rp.213.500. Saat 
jatuh tempo Rinda berulang kali meminta agar Yuli me-
lunasi utangnya melalui telepon dan SMS, namun selalu 
diabaikan. Rinda kemudian mendatangi rumah Yuli di 
Perumahan Pondok Gemilang untuk menagih langsung. 
Bukannya mendapat uang, ia justru dihalau dan dicaci 
maki sehingga terjadi adu mulut antara keduanya.

Selang dua minggu setelah kejadian, Rinda didatangi 
empat lelaki yang mengaku dari Polsek Mlati, Sleman. 
Ternyata kehadiran polisi ke rumahnya bertalian dengan 
peristiwa pertengkaran sebelumnya. Ia lalu dibawa 
kePolsek Mlati dan langsung menjalani proses peme-
riksaan. Saat itulah Rinda, yang hanya bekerja sebagai 
buruh binatu,dipaksa untuk mengakui telah melakukan 

penganiyaan di bawah todongan pistol. Ia juga diminta 
untuk membayar uang Rp 50 juta agar kasusnya dihenti-
kan. Setelah melalui proses negosiasi, akhirnya penyidik 
hanya meminta Rp 10 juta. Namun selama prosesitu ia 
ditahan.

Setelah mendapat laporan mengenai kasus ini, LBH Yog-
yakarta langsung melakukan upaya hukum non-litigasi 
dengan melaporkan ke Propam Polres Sleman tentang 
pemerasan yang dilakukan oknum Polsek Melati. Selain 
itu, LBH Yogyakarta juga melakukan pendampingan 
litigasi di Pengadilan Negeri Sleman terkait perkara 
penganiyaan yang didakwakan kepada Rinda.

Berkat pembelaan LBH Yogyakarta di PN Sleman, Rinda 
hanya divonis Majelis Hakim dengan hukuman 3 bulan 
penjara dengan masa percobaan 6 bulan. Ia dinyatakan 
bersalah melanggar Pasal 351 KUHP Jo Pasal 55 KUHP 
karena telah melakukan penganiayaan.

Selain upaya pembelaan Rinda di PN Sleman, LBH Yog-
yakartajuga mendampingi Rinda dalam kapasitasnya 
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sebagai korban pemerasan oleh oknum Kepolisian Sek-
tor(Polsek) Mlati ke Propam Polda DIY dan Reskrim Polda 
DIY. Dalam pendampingan ini, LBH Yogyakarta berperan 
mengumpulkan bukti berupa rekaman pembicaraan 
Rinda dengan penyidik perihal permintaan uang ke Rin-
da dan briefing saksi yang melihat Rinda menyerahkan 
uang kepada penyidik Polsek Mlati.

Berkat laporan tersebut, akhirnya oknum polisi terse-
but dihukum melalui sidang disiplin dengan putusan 
penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun dan 
dibebastugaskan sebagai penyidik Polri. Selain itu, di-
peradilan umum oknum polisi tersebut juga dinyatakan 
bersalah dan dihukum penjara 6 bulan dengan masa 
percobaan 6 bulan.

status FaceBook 
BerujunG pidana

Pada 13 Maret 2014 suami Ervani Emihandayani, Alfa 
Janto, menerima surat berkop Toko “Satria” Mataram. 
Ditandatangani pimpinan dan Human Resource Deve-
lopment perusahaan bersangkutan, surat bertanggal 12 
Maret 2014 tersebut pada intinya menyatakan bahwa 
suami Ervani dipindahtugaskan dari Toko Jolie, tempat-
nya mencari nafkah di Yogyakarta, ke salah satu toko 
milik perusahaan yang berlokasi di Cirebon, Jawa Barat.

Sudah barang tentu suami Ervani, didukung kolega 
sejawatnya, menolak dipindahtugaskan keluar kota. 
Alasannya sederhana saja. Di samping pertimbangan 
kepentingan keluarga, kebijakan mutasi tidak pernah 
tertuang di dalam perjanjian kerja sebelumnya. Akibat 
penolakan ini, suami Ervani beserta rekan sejawatnya 
diminta mengundurkan diri lantaran dinilai melanggar 
aturan perusahaan.

Mendapat kabar bahwa suaminya diminta mengundur-
kan diri, Ervani menjadi kalut,apalagi suaminya diber-
hentikan tanpa diberikan haknya, yakni gaji terakhir, 
pesangon dan hak lainnya. Akibat kejadian tersebut 
Ervani ikut merasakan tekanan yang dialami suaminya. 
Terlebih, setiap kali sejawat suami Ervani berkunjung ke 
rumah, berkali-kali Ervani mendengar curahan suami 
dan teman-temannya. Situasi ini makin membuat Ervani 
semakin gundah. 

30 Mei 2013 menjadi titik awal Ervani yang membawa-
nya berhadapan dengan hukum di kemudian hari. Pada 

hari itu di kediamannya, suami Ervani bersama rekan-
rekannya memperbincangkan sikap salah seorang 
pegawai Toko Jolie. Di tengah kepiluan hatinya karena 
sang suami tak dapat lagi bekerja, spontan Ervani meng-
unggah beberapa kalimat yang ia dengar dalam obrolan 
tersebut ke laman Facebook miliknya memakai piranti 
Blackberry. Kalimat yang Ervani unggah berbunyi: “Iya 
sih Pak Har Baik, yang nggak baik itu yang namanya 
Ayas dan Spg lainnya. Kami rasa dia nggak pantas dija-
dikan pimpinan Jolie Jogja Jewellery. Banyak yang lebay 
dan masih labil seperti anak kecil!” Persis seperti yang 
diperbincangkan antara suami Ervani dengan teman-
temannya.

Kalimat yang tak pernah dimaksudkan untuk meng-
hina apalagi mencemarkan nama baik orang itu pada 
akhirnya menggiring Ervani berurusan dengan aparat 
hukum. Pada 9 Juni 2014 Ervani dilaporkan ke Polda DIY 
atas tuduhan pencemaran nama baik melalui media 
elektronik. Dua kali ia diperiksa oleh penyidik : pertama 
tanggal 1 Juli 2014 dan kedua pada bulan September 
2014. Selama pemeriksaan di kepolisian, Ervani sama 
sekali tidak didampingi penasihat hukum,walau ancam-
an hukumannya di atas lima tahun.

Rabu, 29 Oktober 2014, berkas perkara Ervani diserah-
kan ke Kejaksaan Negeri Bantul, dan pada hari pelim-
pahan itu juga Ervani langsung ditahan di Rumah Tahan-
an Wirogunan. Di tahap ini Ervani langsung memberikan 
kuasa kepada LBH Yogyakarta untuk mendampinginya, 
tepatnya pada 6 November2014 ketika Ervani menanda-
tangi surat kuasa di Rutan Wirogunan. Kemudian Jumat, 
8 November 2014, LBH Yogyakarta menggelar jumpa 
pers bersama suami, orang tua dan kerabat Ervani.

Perkara ini akhirnya sampai juga ke Pengadilan Negeri 
Bantul. Sidang pertama digelar 11 November 2014 de-
ngan agenda pembacaan surat dakwaan oleh penuntut 
umum. Ervani didakwa melanggar Pasal 45 ayat (1) UU 
Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (ITE), Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Pasal 311 
KUHP. Pada sidang pertama ini, penasihat hukum Ervani 
juga mengajukan permohonan penangguhan penaha-
nan dengan penjamin orang tua dan suami Ervani serta 
40-an kerabat Ervani.

Pada sidang berikutnya, 17 November 2014, penasihat 
hukum Ervani mengajukan eksepsi atas dakwaannya 
yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ervani selama 
tahap penyidikan di Polda DIY tidak didampingi penasi-
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hat hukum,sementara ancaman hukumannya lebih dari 
lima tahun. Selain itu, eksepsi juga menyatakan bahwa 
dakwaan jaksa penuntut umum keliru, yakni didakwa 
dengan dakwaan alternatif, sementara seharusnya 
disusun dengan dakwaan tunggal. LBH Yogya kemudian 
meminta majelis hakim pemeriksa perkara menyatakan 
dakwaan jaksa batal demi hukum atau setidak-tidaknya 
dinyatakan tidak dapat diterima.

Pada persidangan terakhir, 5 Januari2015, Hakim PN 
Bantul Sulistyo Muhammad Dwi Putro menyatakan 
Ervani tidak bersalah, bebas dari segala tuntutan dan 
divonis bebas.

HaBis Manis, Guru 
diBuanG

Bapak dan Ibu guru dihormati murid-muridnya, tapi sa-
yangnya tidak dihargai oleh Yayasannya. Ini yang terjadi 
pada Musrin, Retno Kus Suharti, dan RR Sri Isharyati. 
Ketiganya adalah tenaga pengajar/guru yang berkuali-
tas dan loyal pada Yayasan Pendidikan Pembangunan 
Manusia Proklamasi ’45 dan Yayasan Pendidikan Pondok 
Pesantren Perwakilan DIY dan Jawa Tengah. Mereka su-
dah mengajar disekolah milik Yayasan lebih dari 5 tahun.

Tanpa alasan yang jelas, pihak Yayasan tiba-tiba membe-
ritahukan kepada ketiganya bahwa pengabdian mereka 
sudah tidak diperlukan lagi. Pemutusan Hubungan Kerja 
(PHK) itu pun dilakukan tanpa pemenuhan hak-haknya 
sebagai pekerja yayasan. LBH Yogyakarta kemudiaan 
melakukan pendampingan intensif dalam proses-proses 
negosiasi (bipartit) dengan pihak yayasan dan mediasi 
(tripartit) yang melibatkan Dinas Tenaga Kerja. Kasus ini 
kemudian bergulir ke Pengadilan Hubungan Industrial 
sampai tingkat kasasi.

Dalam pendampingan di pengadilan, LBH Yogyakarta 
sebagai kuasa hukum berpegang pada ketentuanPasal 
156 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-
kerjaan yang menyatakan bahwa ”Dalam hal terjadi 
pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan 
membayar pesangon dan atau penghargaan masa kerja-
dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”.

Selain itu, untuk menghitung pesangon dan hak-haknya 
yang lain yang seharusnya diterima oleh ketiga guru ter-
sebut, LBH Yogyakarta berpegang pada ketentuan pasal 
yang sama di ayat (2), (3) dan ayat (4). Setelah melalui 

proses pembuktian yang panjang dengan menghadir-
kan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi, majelis hakim 
memutuskan untuk mengabulkan gugatanseluruhnya 
dan memerintahkan Yayasan Proklamasi 1945 untuk 
membayarkan seluruh hak-hak ketiga orang tersebut.

Selain pendampingan di pengadilan, LBH Yogyakarta 
juga mengenalkan pentingnya organisasi serikat pekerja 
untuk melindungi hak-hak pekerja yang dijamin oleh 
peraturan perundang-undangan. Salah satu organisasi 
guru yang menjadi mitra LBH Yogyakarta adalah Ikatan 
Guru dan Pegawai Sekolah Swasta (IGPSS). IGPSS selama 
ini banyak membantu memberikan tekanan ke Dinas 
Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja agar lebih memper-
hatikan nasib guru sekolah swasta.

MenGunGkap derita tki
Erwiana Sulityaningsih, 23 tahun, adalah seorang Tena-
ga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja sebagai Pekerja 
Rumah Tangga (PRT) di Hong Kong. Anak pertama 
dari dua bersaudara ini berasal dari keluarga petani di 
Ngawi, Jawa Timur. Kemiskinan membuatnya urung 
meneruskan pendidikannya ke perguruan tinggi selepas 
SMK. Ia memutuskan untuk bekerja dulu keluar negeri 
dengan harapan bisa membantu orang tuanya memba-
ngun rumah dan menabung untuk biaya kuliahnya.

Disponsori tetangganya yang bernama Ponijan, Erwiana 
mendaftarkan diri ke PT Graha Ayu Karsa dan diharus-
kan mengikuti pelatihan selama 8 bulan di Balai Latihan 
Kerja. Tiga bulan pertama dijalani di kantor cabang 
Ponorogo dan lima bulan berikutnya di kantor pusat di 
Tangerang. Selama di penampungan, staf PJTKI selalu 
berpesan untuk menghubungi agen jika mengalami 
masalah selama di luar negeri. Pada bulan Mei 2013, ia 
mulai bekerja di Hong Kong dengan majikan bernama 
Law Man Tung.

Bukannya menjadi berkah, pekerjaan ini menjadi awal 
deritanya. Ia harus bekerja mulai jam 15.30 sore – 4.30 
pagi. Apabila tidak melakukan pekerjaan tepat wak-
tu,dia akan terkena marah dan dipukuli dengan barang 
apapun yang ada didekat majikan. Untuk makan, ma-
jikan hanya memberi Erwiana jatah dua kali roti tawar-
,masing-masing sebanyak 2-3 lembar tanpa sampingan, 
ditambah satu kali makan nasi. Majikannya juga mem-
batasi air putih matang yang boleh diminum Erwiana, 
maksimal satu botol setiap harinya. Mendadak pada 9 
Januari 2014, Erwiana dipulangkan oleh Law Wan Tung 



Tapak-tapak untuk Keadilan

38

ke Indonesia dengan kondisi tubuh penuh luka dan 
memar, diantar oleh majikannya ke bandara Hong Kong. 
Ia hanya dibekali uang Rp.100.000 dan upahnya selama 
masa kerja belum dibayarkan. 

Karena tidak tahu tentang proses hukum dan hak-hak 
yang semestinya diterima, keluarga Erwiana datang ke 
LBH Yogyakarta untuk meminta pendampingan agar 
pelaku yang menganiaya Erwiana diproses dan dihukum 
sesuai ketentuan yang berlaku di Hong Kong. Berbekal 
kuasa yang diberikan oleh Erwiana dan orang tuanya, 
LBH Yogyakarta mulai mengumpulkan fakta-fakta yang 
menyebabkan Erwiana menderita luka parah. 

Upaya pertama yang dilakukan LBH Yogyakarta adalah 
mewawancarai saksi Riyanti yang menemukan dan 
menemani Erwiana selama perjalanan dari Bandara 
HongKong sampai ke Indonesia. LBH Yogyakarta mene-
mui banyak kendala ketika mendampingi Erwiana, salah 
satunya adalah ketidakmauan pemerintah Indonesia 
untuk menekan Pemerintah HongKong, seperti terlihat 
dari pernyataan pejabat BNP2TKI yang meminta Erwiana 
untuk berdamai dengan pelaku dan Pejabat Kemlu yang 
meminta keluarga mencabut kuasa dari LBH Yogyakarta.

Namun hal ini justru mendorong LBH Yogyakarta 
untuk tidak mengharapkan kontribusi dari Pemerintah 
Indonesia dalam mengungkap kasus ini. LBH Yogyakar-
ta berusaha menghubungi Jaringan Buruh Migran di 
Hongkong seperti Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI) 
dan Indonesia Migrant Worker Union (IMWU) untuk 
membantu menekan Kepolisian HongKong agar segera 
memproses pelaku penganiayaan Erwiana.

Teknologi seperti Skype dan email memudahkan LBH 
Yogyakarta dan ATKI HongKong berkoordinasi menyu-
sun langkah-langkah advokasi bersama untuk mengu-
sut kasus Erwiana. Upaya ini berhasil hingga kepolisian 
pada akhirnya memproses kasus Erwiana dimana LBH 
Yogyakarta ikut mendampingi proses pembuatan Berita 
Acara Pemeriksaan (BAP) yang juga melibatkan Departe-
men Tenaga Kerja HongKong.

Kuatnya desakan LBH Yogyakarta dan Jaringan Bu-
ruh Migran akhirnya membuat Kepolisian HongKong 
menahan majikan Erwiana dengan tuduhan melakukan 
tindak pidana penganiyaan serta pelanggaran hak-hak 
pekerja. Selain itu, LBH juga menguruskan klaim asuran-
si yang menjadi hak Erwiana sebagai TKI.

Kasus ini juga dimanfaatkan LBH Yogyakarta dalam 
kampanyenya untuk mengangkat persoalan lemahnya 
dukungan dan perlindungan Negara terhadap buruh 
migran. Sementara pemerintah pada umumnya menga-
baikan nasib tenaga kerja migran, Erwiana muncul seba-
gai salah satu tokoh berpengaruh di dunia versi majalah 
TIME karena menginspirasi banyak buruh migran untuk 
berani bersuara dan menuntut hak mereka.

ada poLisi                       
di  perkosaan anak

RPR, siswi kelas II sebuah SMK swasta, menjadi korban 
perkosaan yang dilakukan oleh Yonas Revalusi Anwar, 
Khairil Anwar dan Hardani alias Degleng. Hardani adalah 
oknum polisi yang bertugas diKepolisian Resor Sleman.

Peristiwa tragis itu terjadi pada bulan April 2013. Korban 
terlebih dahulu diberikan minuman keras oleh para 
pelaku,kemudian diperkosa secara bergiliran. Setelah itu 
para pelaku membunuh korban dengan cara memukul 
bagian kepala korban dengan kayu. Untuk menghilang-
kan jejak pembunuhan, jasad korban kemudian dibakar 
para pelaku.

Menyadari anaknya hilang setelah dua hari, orang tua 
korban melapor ke Polsek setempat. Kasus ini mulai te-
rasa janggal ketika oknum polisi yang terlibat kemudian 
berpura-pura menemukan motor korban dan menghu-
bungi orang tua korban untuk mengabari hal ini, dan 
meminta orang tua korban mengambil motor tersebut 
di rumah seseorang.Ketika mereka mengatakan ingin 
mengambil motor di Polsek, oknum polisi tersebut 
berusaha mencegahnya dengan mengatakan bahwa 
urusannya akan panjang. Sejak saat itu fokus penyidikan 
mengarah pada temuan motor yang kemudian memba-
wa pada tersangka lainnya yang tertangkap lebih dulu. 
Mereka kemudian mengakui adanya oknum polisi yang 
mendalangi kejadian tersebut.

Mengingat salah satu pelaku adalah anggota kepolisian, 
orang tua korban merasa takut memperkarakan kasus 
ini. Mereka kemudian meminta LBH Yogyakarta untuk 
mengawal dan memastikan para pelaku diproses dan 
dihukum seberat-beratnya.

Pihak LBH Yogyakarta lalu mengawal kasus ini mulai 
tahap penyidikan, pra penuntutan, dan penuntutan di 
Pengadilan Negeri Sleman. Di tahap penyidikan, LBH 
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LBH Yogyakarta terlibat dalam aksi menolak kekerasan yang marak 
terjadi di Jogja 2014.

Yogyakarta berperan mengawal rekonstruksi, mendam-
pingi pemeriksaan saksi memberatkan,dan memastikan 
proses penyidikan berjalan cepat. Di tahap penuntutan, 
LBH Yogyakarta mengawal persidangan kasus pembu-
nuhan ini bekerjasama dengan mitra Komisi Yudisial 
yang berada di DI Yogyakarta.

Berkat pemantauan dan pengawalan yang dilakukan 
oleh LBH Yogyakarta bersama mitra Komisi Yudisial di 
DIYogyakarta, para pelaku dihukum penjara seumur 
hidup karena terbukti telah melakukan tindak pidana se-
bagaimana diatur dalam pasal 286 KUHP sub. Pasal 340 
KUHP sub. pasal 338 KUHP sub. pasal 91 UU No 23 tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak, sub. pasal 365 KUHP.

peMBerdaYaan                
di  candi sewu

Candi Sewu di Dusun Tlogo, Kecamatan Prambanan, 
Kabupaten Klaten, Jawa Tengah adalah cagar budaya 
yang sangat berharga. Kini bahkan dikelola PT (Persero) 
Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu 
Boko (PT TWC). PT TWC terus melakukan pembenahan 
agar obyek wisata ini makin banyak dikunjungi wisata-
wan.

Sayangnya, keinginan itu ternyata bisa menjadi ancam-
an bagi warga di sekitar candi. Pada awal 2014, PT TWC 
meneruskan rencana pemagaran sisi barat area candi, 
dari utara pintu sampai pos satpam,termasuk penutup-
an jalan di sisi utara. Warga merasa keberatan karena ja-
lan tersebut secara turun temurun menjadi akses utama 

warga menuju lahan pertanian, sumber mata pencaha-
rian mereka sehari-hari. Terkait rencana ini, warga belum 
pernah mendapatkan sosialisasi maupun diajak bermu-
syawarah sebelum surat pemberitahuan tertanggal 8 
November 2013 di mana PT TWC secara sepihak menya-
takan bahwa jalan yang akan ditutup tersebut adalah 
bagian dari Hak Pengelolaan (HPL) PT TWC.

LBH Yogyakarta mulai menangani kasus ini sejak De-
sember2013. Setelah mendapat kuasa dari warga, LBH 
Yogyakarta melakukan advokasi non-litigasi dan litigasi. 
Upaya non-litigasi yang dilakukan adalah penguatan 
masyarakat dan pembentukan organisasi masyarakat 
yang sebagian besar adalah petani, baik buruh tani 
maupun pemilik lahan.

Warga kemudian membentuk Kelompok Tani Candi 
Sewu yang melakukan pertemuan secara berkala de-
ngan beragam materi, tidak hanya menyangkut kasus 
konflik lahan, namun juga tentang pertanian serta 
teknis bertani secara umum. LBH Yogyakarta bertindak 
sebagai mitra kerja sekaligus kuasa hukum yang sesekali 
diminta mengisi materi pendidikan hukum atau sosial. 
Upaya pengorganisasian ini cukup efektif membangun 
kesadaran dan persatuan diantara warga, sehingga 
menguatkan posisi tawar mereka ketika berhadapan 
dengan pemerintah maupun PT TWC.

Upaya non-litigasi lainnya adalah pengumpulan data 
dan upaya penyelesaian alternatif, diawali dengan data 
kepemilikan lahan yang akan terkena dampak apabila 
akses jalan ditutup dan dipagar. LBH Yogyakarta kemu-
dian mengkaji berbagai peraturan perundang-undang-
an yang dapat dipakai sebagai dasar hukum, seperti 
Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 
Klaten beserta dokumen teknisnya. Kemudian LBH Yog-
yakarta juga menelusuri dokumen terkait status jalan 
yang akan ditutup oleh PTTWC, status tanah yang akan 
dipagari, hingga status HPL yang dimiliki PT TWC. 

Penelusuran dokumen dilakukan melalui penyuratan 
resmi dan investigasi ke lapangan maupun audiensi se-
cara langsung, mulai dari desa, Dinas Pekerjaan Umum 
Klaten, hingga Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. 
Hasilnya cukup memuaskan karena beberapa dokumen 
yang diperoleh dapat membuktikan bahwa rencana PT 
TWC bertentangan dengan hukum.

Selain itu LBH Yogyakarta meminta Kantor Pertanahan 
Klaten agar siap memfasilitasi proses mediasi. Melalui fo-
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rum informal, LBH Yogya bersama warga juga meminta 
DPRD Kabupaten Klaten agar bersedia ikut membantu 
menyelesaikan kasus ini jika akan ada audiensi resmi.

Setelah memetakan posisi tawar, baik secara politis 
maupun secara hukum, LBH Yogyakarta melayangkan 
somasi dan permintaan klarifikasi kepada PT TWC serta 
permohonan untuk tidak melanjutkan rencananya 
menutup jalan sebelum ada pertemuan forum musya-
warah dengan warga. Setelah pengiriman surat somasi 
kepada PT TWC, proses pemagaran di lokasi sengketa 
dihentikan dengan sukarela, padahal hal ini sebelumnya 
sempat menimbulkan ketegangan dengan warga yang 
bahkan sempat menghentikan paksa kegiatan tersebut.

Setelah beberapa waktu tanpa perkembangan,ada la-
poran dari warga bahwa sebagian dari mereka didatangi 
PT TWC yang menjanjikan berbagai hal menarik apabila 
warga mau bekerja sama dengan mereka. Namun warga 
menolak dan memintaPT TWC hadir dalam musya-
warah terbuka dengan LBH Yogyakarta sebagai kuasa 
hukum warga.Setelah beberapa kejadian tersebut, PT 
TWC melalui suratnya kepada LBH Yogyakarta menya-
takan bahwa rencana proses pembangunan pagar dan 
penutupan jalan akan dihentikan sementara. Bagi warga 
masyarakat dan LBH Yogyakarta ini merupakan sebuah 
kemenangan kecil. Namun kasus ini tetap akan berlanjut 
hingga PT TWC dan pemerintah menghentikan pem-
bangunan dan penutupan jalan secara permanen. Kini 
warga sudah memiliki modal yang kuat untuk melan-
jutkan perjuangan karena solidaritas dan kemampuan 
berorganisasinya.

warisan konFLik warGa 
vs perHutani

Konflik lahan turun temurun banyak dialami warga yang 
hidup berdampingan dengan PT Perhutani. Ketidakje-
lasan status tanah di masa silam membuat warga terus 
berada dalam posisi lemah, seperti dalam kasus yang 
menimpa warga Dusun Watu Belah, Dusun Karang 
Nangka, dan Dusun Duren Sawit, seluruhnya di Desa 
Citembong, Kecamatan Bantarsari, Cilacap.

Sebelum kemerdekaan Indonesia, warga sudah lama 
bermukim dan menggarap lahan seluas kurang lebih 
71 hektar tersebut. Pada tahun 1932-1935, Pemerintah 
Hindia-Belanda meminta warga mengosongkan area 
tersebut karena akan digunakan sebagai tempat latihan 

perang. Pada tahun 1936 warga meminta ganti rugi, ke-
mudian bersepakat dengan pemerintah Hindia-Belanda 
melalui perjanjian tukar-menukar lahan. Namun objek 
tanah tukaran tersebut belum jelas letaknya.

Karena merasa tidak aman, tahun 1936-1938 warga pe-
milik lahan mulai meninggalkan ketiga dusun tersebut 
dan mengungsi ke saudara mereka di beberapa dusun 
Desa Citembong dan Desa Bantarsari. Sebagian warga 
lainnya harus menyewa tanah untuk tempat tinggal. 
Sejak adanya kesepakatan tersebut, tanah yang diper-
sengketakan dikuasai oleh pemerintah Hindia-Belanda 
sampai tahun 1945 saat Indonesia memproklamasikan 
kemerdekaannya. Akan tetapi, penguasaan atas tanah 
milik warga seluas 71 hater sebut beralih ke pemerintah 
RI yang menyerahkan pengelolaannya kepada Jawat-
an Kehutanan (sekarang Perhutani). Pada tahun 1970, 
tanah tukaran yang diperjanjikan pada tahun 1936 baru 
diberikan pemerintah RI (melalui Perhutani) kepada war-
ga dan/atau ahli waris dengan luas keseluruhan 101 ha 
yang terletak di Dusun Sidasari Desa Bulaksari, Kecamat-
an Bantarsari, Cilacap.

Dengan adanya pemberian tukaran tanah seluas 101 
hater sebut, warga diwajibkan untuk menyerahkan 
secara sepihak bukti kepemilikan atas tanah seluas 71 ha 
yang terletak di Dusun Watu belah, Dusun Karangnang-
ka dan Dusun Durensawit, Desa Citembong, Kecamatan 
Bantarsari, Cilacap. Pada tahun 1973, Pihak Perhutani 
mengambil kembali lahan tukaran seluas 101 ha dengan 
menanami pohon jati di atas tanah itu. Warga mulai 
terusir kembali dan tidak lagi dapat menggarap lahan, 
dan mereka tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah 
karena tidak pernah diberikan oleh pihak Perhutani. 
Pada saat itu warga kerap menjadi sasaran intimidasi 
yang dilakukan oleh Perhutani.

Sejak tahun 1973 sampai saat ini, warga dan/atau 
ahli waris pemilik lahan seluas 71 ha tidak lagi pernah 
menerima tukaran tanah atau ganti rugi apapun dari 
Perhutani sebagaimana mestinya. Pada tahun 2005, ahli 
waris pemilik lahan pernah mendatangi kantor Biro Pen 
Perhutani Salatiga dan menanyakan langsung untuk 
menagih objek tukaran tanah.Namun pihak Perhutani 
tidak dapat memberikan jawaban pasti atas pertanyaan 
para ahli waris.

Karena tidak ada kejelasan dari pihak Perhutani, pada 
tanggal 28 Oktober 2013, para ahli waris menduduki 
(reclaiming) tanah “mereka” dengan menebang kurang 
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DEMoNtRaSI petani Kulonprogo yang didampingi LBH Yogyakarta menolak rencana tambang biji besi di kantor Gubernur DIY 2013.

lebih 40 batang pohon jati milik Perhutani disekitar wila-
yah Dusun Karangnangka, Desa Citembong, Bantarsari, 
Cilacap untuk dijadikan pondasi bangunan pondok kecil 
disekitar area penebangan. Setelah insiden penebangan 
tersebut, 17 orang petani ditetapkan sebagai tersangka 
dengan tuduhan melakukan penebangan dan pemu-
ngutan hasil hutan tanpa izin sesuai Pasal 50ayat (1), (3) 
huruf e Jo Pasal 78 (1), (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan, dengan ancaman maksimal pidana penjara 
10 tahun dan denda Rp 1 miliar.

LBH Yogyakarta kemudian melakukan sejumlah lang-
kah,antara lain melaporkan tindakan Kepolisian Resor 
dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Cilacap kepada 
Komnas HAM RI, serta melakukan investigasi langsung 
diTKP. Pihak LBH juga mendampingi 17 orang petani 
dalam proses peradilan dan meminta pertanggung-
jawaban Perhutani karena sudah menyita surat-surat 

kepemilikan tanah warga. Begitu mendapat laporan, 
Komnas HAM langsung mengambil tindakan tegas ter-
hadap intimidasi Kepolisian Resort Cilacap dan tindakan 
semena-mena petugas LP Cilacap dengan memberikan 
peringatan keras.

Dalam proses persidangan, LBH Yogyakarta berhasil 
meyakinkan majelis hakim, bahwa perkara ini bukan 
perkara pidana murni,namun bahwa ke-17 orang petani 
itu terdesak dan terpaksa melakukan tindakan tersebut 
karena upaya pemiskinan terhadap mereka berupa 
perampasan tanaholeh Perhutani.

LBH Yogyakarta meminta kepada majelis hakim agar 
17 orang petani tersebut dibebaskan. Namun majelis 
hakim tetap menyatakan 17 orang tersebut terbukti 
bersalah, meski hanya menghukum ringan, yakni 5bulan 
penjara dari ancaman maksimal 10 tahun penjara.
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LBH surabaya
daLiH cctv, serikat 
diBeranGus

Era reformasi dan demokrasi tengah bergeliat di Indo-
nesia, namun masih saja ada pelarangan bagi komunitas 
buruh untuk menjalankan aktivitasnya berorganisasi. 
Hal tersebut menimpa kelompok buruh pada sebuah 
perusahaan asing asal Korea yang bergerak di bidang 
produksi pakan ternak, yakni PT CJ Feed Jombang, Jawa 
Timur.

Berawal ketika 41 buruh di perusahaan tersebut 
berinisiatif membentuk sebuah serikat buruh yang 
berafiliasi dengan serikat buruh di luar perusaha-
an,yaitu Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia 
(FSPMI). Akan tetapi, atas permintaan pemilik perusa-

haan, pihak manajemen berusaha agar inisiatif para 
buruh itu tidak dilanjutkan. Upaya penghalangan 
dilakukan dengan menebar ancaman kepada seluruh 
pekerja, yakni jika pembentukan serikat pekerja tetap 
dilakukan,perusahaan akan menarik modalnya dan 
menutup perusahaan.

Perusahaan kemudian memutasi beberapa pekerja yang 
menjadi pengurus inti serikat pekerja. Puncaknya adalah 
upaya kriminalisasi ketika perusahaan melaporkan dua 
orang buruh, Agus Suprapto dan Anwar Rusydi Santoso, 
yang merupakan inisiator pembentukan serikat pekerja 
di PT CJ Feed Jombang. Keduanya merupakan pengurus 
Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri-Fede-
rasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPAI-FSPMI). PT 
CJ Feed Jombang melaporkan Agus Suprapto ke Polres 
Jombang atas tuduhan memasuki pekarangan tertutup 
tanpa izin. Namun, perkara tersebut tidak dilanjutkan 
karena terlapor (Agus Suprapto) memang adalah peker-
ja pada PT CJ Feed Jombang.

aKSI solidaritas buruh saat Sidang Pemeriksaan Saksi Kasus Kriminalisasi Buruh atas UU ItE di Pengadilan Negeri Jombang.
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Sementara itu, Anwar Rusydi Santoso dilaporkan PT CJ 
Feed Jombang ke Polda Jatim atas tuduhan melakukan 
tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 33 jo. 
Pasal 49 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE). Hal yang di-
tuduhkan terhadap Anwar Rusydi Santoso menyangkut 
tindakannya pada 14 Mei 2014.

Pada hari itu 40 orang pekerja mengadakan rapat di ru-
ang CCR Poultry PT CJ Feed Jombang untuk melakukan 
koordinasi dan konsolidasi merespon desakan manaje-
men PT CJ Feed Jombang untuk membubarkan serikat 
pekerja di perusahaannya. Agar rapat tidak terpantau 
oleh pihak manajeman, para peserta rapat mengan-
jurkan kepada Anwar Rusydi Santoso sebagai penang-
gungjawab IT di PT CJFeed untuk memutar kamera 
CCTV yang ada di ruangan. Atas perbuatan tersebut, An-
war Rusydi Santoso ditetapkan sebagai tersangka oleh 
Ditreskrimsus Polda Jatim karena melakukan tindakan 
melawan hukum yang berakibat terganggunya sistem 
elektronik dan/atau sistem elektronik menjadi tidak 
bekerja dengan cara memutar kamera CCTV di ruangan 
CCR Poultry PT CJ Feed Jombang. Perbuatan tersebut 
diancam Pasal 33 jo. Pasal 49 UU ITE yang disidangkan di 
Pengadilan Negeri Jombang.

Tim Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 
Surabaya menilai perlu melakukan pendampingan 
secara langsung kepada Anwar Rusydi Santoso karena 
kasusnya dinilai berdimensi struktural. Dampak yang 
lebih luas adalah pemberangusan serikat pekerja 
dan upaya kriminalisasi terhadap aktivis buruh yang 
tergabung dalam serikat pekerja. Maka LBH Surabaya 
kemudian menjadi kuasa hukum bagi Anwar Rusydi 
Santoso dengan surat kuasa yang ditandatangani 
pada 29 November 2013 untuk melakukan pembela-
an hukum di Pengadilan Negeri Jombang berdasar-
kan register perkara Nomor: 381/PID.SUS/2013/PN.J-
MB. Anwar Rusydi Santoso didakwa Jaksa Penuntut 
Umum Kejaksaan Negeri Jombang melanggar Pasal 
33 jo. Pasal 49 UU ITE..

Dalam penanganan perkara tersebut Tim Kuasa Hukum 
LBH Surabaya dibantu advokat dari LBH FSPMI Jatim Pu-
jianto, SH. Persidangan dilakukan di Pengadilan Negeri 
Jombang mulai 9 Desember 2013 hingga 24 Februari 
2014. Tim Kuasa Hukum LBH Surabaya mengupayakan 
agar Terdakwa Anwar Rusydi Santoso tidak ditahan se-
lama proses persidangan – yang kemudian dikabulkan 
oleh Majelis Hakim.

Dalam pledoi yang dibacakan di persidangan pada 18 Feb-
ruari 2014 Tim Kuasa Hukum LBH Surabaya menyatakan 
bahwa latar belakang kasus tersebut adalah upaya PT CJ 
Feed Jombang untuk menghalang-halangi para peker-
janya berserikat melalui intimidasi dan tekanan kepada 
karyawan yang tergabung dalam serikat pekerja FSPMI. 
Serikat pekerja diberikan batas waktu oleh pihak perusa-
haan untuk membubarkan diri disertai ancaman bahwa 
perusahaan akan tutup dan investasi akan dicabut jika 
serikat pekerja berlanjut. Tim kuasa hukum berpendapat, 
terdakwa tidak bisa dipersalahkan sepenuhnya karena per-
buatan terdakwa bukan atas kehendak terdakwa sendiri, 
melainkan kehendak para peserta rapat.

Upaya Tim Kuasa Hukum LBH Surabaya melakukan 
pendampingan hukum kepada Anwar Rusydi Santoso 
di Pengadilan Negeri Jombang berhasil. Majelis Hakim 
dalam amar putusannya memang berpendapat bahwa 
terdakwa Anwar Rusydi Santoso terbukti melakukan 
tindak pidana yang secara melawan hukum menga-
kibatkan terganggunya sistem elektronik atau sistem 
elektronik menjadi tidak bekerja berdasarkan Pasal 33 jo. 
Pasal 49 UU ITE.

Namun, dengan asas ultimum remedium dan sosial 
kemasyarakatan – bahwa pemidanaan merupakan 
upaya terakhir, bukan upaya pembalasan, tapi membina 
seseorang ke depan agar lebih baik –hakim berpenda-
pat bahwa terdakwa tidak perlu menjalani hukuman 
penjara, tetapi dikenakan hukuman 3 bulan penjara 
dengan masa percobaan selama 6 bulan. 

Pada akhirnya Anwar Rusydi Santoso, istri, beserta ke-
luarga menyatakan bersyukur dan berbahagia atas pu-
tusan tersebut, mengingat ia adalah tulang punggung 
keluarga dengan dua anak yang masih kecil dan masih 
perlu memberikan nafkah kepada keluarganya.

Putusan tersebut merupakan suatu keberhasilan bagi 
Tim Kuasa Hukum LBH Surabaya.Terdakwa Anwar 
Rusydi Santoso tidak perlu menjalani penahanan selama 
persidangan dan hukuman pasca putusan di Lembaga 
Pemasyarakatan Jombang. Hal ini sekaligus merupakan 
kemenangan bagi kawan-kawan solidaritas buruh se-
Jawa Timur yang telah memberi dukungan moral dalam 
setiap tahapan persidangan Anwar Rusydi Santoso. Du-
kungan dari solidaritas buruh FSPMI seluruh Jawa Timur 
diwujudkan melalui aksi di depan Pengadilan Negeri 
Jombang yang menuntut agar terdakwa Anwar Rusydi 
Santoso dibebaskan dari segala tuntutan.
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Perkara ini menjadi contoh dan pembelajaran bagi ka-
wan-kawan buruh ke depan. Apabila ada yang dikrimi-
nalisasi oleh pihak perusahaan, para buruh masih bisa 
mengharapkan keadilan di hadapan Pengadilan untuk 
melawan kekuatan besar korporasi yang semakin sering 
mengkooptasi upaya perlawanan buruh. Memberikan 
jaminan dan kebebasan buruh untuk berkumpul, be-
rorganisasi, dan membentuk serikat pekerja adalah hak 
asasi yang dijamin konstitusi sebagaimana diatur dalam 
Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan,“Setiap 
orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul 
dan mengeluarkan pendapat”. Hal tersebut juga dijamin 
dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (a), (b), dan(c) Kovenan In-
ternasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya 
sebagaimana diratifikasi Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional 
tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dengan 
kata lain, negara memiliki kewajiban untuk menghor-
mati (obligationto respect), melindungi (obligation to 
protect), dan memenuhi (obligation to fullfil) sebagai-
mana diperintahkan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 yang 

menyatakan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegak-
an, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung 
jawab negara, terutama pemerintah”.

MenjaMin tHr denGan 
posko penGaduan

Pelanggaran hak atas Tunjangan Hari Raya (THR) oleh 
pihak perusahaan kepada buruh/pekerja dari tahun 
ke tahun cenderung meningkat. Tahun 2013 yang 
lalu,hingga H-7 Hari Raya Idul Fitri, Posko Pengaduan 
THR mencatat 14.673 buruh/pekerja dari 78 perusahaan 
melaporkan dugaan pelanggaran hak atas THR dengan 
berbagai modus.Perusahaan kerap memakai modus 
klasik seperti yang dicatat tahun sebelumnya, antara 
lain bahwa pekerja/buruh kontrak outsourcing maupun 
harian lepas tidak diberi THR karena status kerjanya; 
THR dibayarkan kurang dari ketentuan, dengan alasan 
perusahaan tidak mampu; Pekerja/buruh yang dalam 
proses perselisihan PHK sering tidak dibayarkan THR-

PoSKo koordinasi Pelaporan tHR 2014 antara Posko Pengaduan tHR LBH Surabya dengan Dinas tenaga Kerja Jawa timur
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nya; THR diberikan tidak dalam bentuk uang tunai, tapi 
dalam bentuk barang yang tidak sesuai ketentuan; THR 
dibayarkan terlambat; Menjelang puasa dan lebaran 
buruh kontrak, outsourcing dan tenaga harian lepas 
di-PHK oleh perusahaan; THR dibayarkan dengan dicicil; 
THR dipotong karena tidak masuk kerja; Buruh yang me-
laporkan THR diproses PHK; dan besaran nilai THR yang 
lebih dikurangi sepihak.

Secara normatif, THR diatur dalam Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor Per-04/MEN/1994 
tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja 
di Perusahaan. Pekerja yang mempunyai masa kerja 12 
bulan secara terus-menerus atau lebih mendapatkanT-
HR sebesar satu bulan upah. Sedangkan pekerja yang 
mempunyai masa kerja tiga bulan secara terus-menerus, 
tetapi kurang dari 12 bulan, mendapatkan THR de-
ngan perhitungan: masa kerja/12x 1 (satu) bulan upah. 
Bahkan, buruh/pekerja yang putus hubungan kerja 
terhitung sejak 30 hari sebelum jatuh tempo hari raya 
keagamaan pun berhak atasTHR. Pembayaran THR wajib 
dilakukan oleh perusahaan selambat-lambatnya tujuh 
hari sebelum hari raya keagamaan.

Pemberian THR pada dasarnya tidak ada hubungan de-
ngan status buruh/pekerja dalam perusahaan, apakah 
sebagai pekerja tetap, kontrak, outsourcing, atau tenaga 
harian lepas. Artinya, setiap orang yang bekerja dan 
mendapatkan upah dari pengusaha/perusahaan (pem-
beri kerja) wajib mendapatkan THR.

LBH Surabaya dan Relawan Buruh Jawa Timur yang 
bekerja mengawal pemenuhan HAM, khususnya hak 
Ekosob masyarakat, senantiasa mengingatkan kepada 
perusahaan agar segera memberikan THR kepada setiap 
buruh/pekerja yang merupakan hak normatif yang 
wajib diberikan menjelang peringatan hari raya keaga-
maan.

Pada tahun 2014 LBH Surabaya bekerjasama dengan 
Relawan Buruh Jawa Timur membuka Posko Pengaduan 
THR 2014. Posko tersebut dimaksudkan sebagai rumah 
pengaduan bagi buruh/pekerja yang tidak diberikan 
haknya atas THR oleh pihak perusahaan. Posko peng-
aduan THR 2014 menerima pengaduan dari buruh/
pekerja yang dibuka pada H-15 sebelum hari raya dan 

ditutup H+3 setelah hari raya. Posko pengaduan THR 
2014 menerima berbagai saluran pengaduan dari para 
pekerja/buruh bisa datang langsung ke Posko THR yaitu 
di Kantor LBH Surabaya, via telepon, via email, dan bisa 
melalui saluran media sosial. Posko THR LBH Surabaya, 
bekerjasama dengan relawan buruh Jatim, mencatat 
8.127 pekerja/buruh yang menyampaikan pengadu-
an tentang THR yang tersebar di 114 perusahaan di 9 
Kabupaten/Kota di seluruh Jatim. Atas pengaduan THR 
tersebut, Posko THR 2014 melakukan tindak lanjut de-
ngan mengirimkan Surat Klarifikasi dan Desakan kepada 
37 perusahaan yang diadukan dan melakukan koordi-
nasi dengan Disnakertrans Provinsi Jatim untuk mela-
kukan pemeriksaan langsung ke perusahaan. Hasilnya, 
dari seluruh pengaduan beberapa perusahaan akhirnya 
bersedia membayar THR.

Contohnya 10 orang buruh/pekerja yang datang ke 
Posko THR LBH Surabaya pada tanggal 16 Juli 2014 
mewakili kepentingan 110 pekerja/buruh di peru-
sahaan PT TIP yang berkedudukan di Surabaya dan 
bergerak di bidang jasa distribusi makanan ringan. 
Mereka mengadukan perihal kekurangan THR sebesar 
Rp 1.290.000,-.Mereka hanya diberikan THR sebesar 
Rp 150.000,- dari total gaji Rp 1.440.000/bulannya. 
Perusahaan masih menanggung kekurangan bayar 
THR sebesar Rp 141.900.000,- kepada 110 buruh/pe-
kerja. Karenanya, pekerja/buruh meminta posko THR 
mendesak perusahaan untuk memenuhi pembayaran 
THR. Pada tanggal 24 Juli 2014 Posko THR mengirim-
kan Surat Klarifikasi dan Desakan kepada perusahaan. 
Atas Surat Desakan dari Posko THR 2014, akhirnya 
pihak perusahaan bersedia membayar kekurangan 
Tunjangan Hari Raya kepada pekerja, meskipun agak 
terlambat, karena THR diberikan pada H-3 sebelum 
hari raya kepada 110 pekerja/buruh.

Secara keseluruhan, Posko THR 2014 yang bekerjasama 
dengan Disnakertrans Provinsi Jawa Timur menemukan 
11 perusahaan beritikad baik membayar THR kepada pe-
kerja/buruh yang berjumlah kurang lebih 3.714 orang. 
Dengan adanya Surat Klarifikasi dan Desakan yang dia-
jukan Posko THR 2014, beberapa perusahaan kemudian 
bersedia melakukan klarifikasi secara langsung kepada 
Posko THR 2014 dan bersedia membayarkan Tunjangan 
Hari Raya kepada Buruh/Pekerja.
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LBH Bali
MendaMpinGi YanG 
terpinGGirkan
Pemulung masih menjadi pekerjaan yang distigmati-
sasi. Mereka sering dianggap dekat dengan kegiatan 
kriminal, seperti penadah barang curian. Tidak jarang 
mereka ditangkap selagi bekerja lalu dimintai sejumlah 
uang dengan iming-iming kasusnya akan dihentikan. 
Mereka kerap dipaksa membayar Rp 5 hingga 10 juta 
kepada oknum aparat. Jika tidak, mereka akan langsung 
dijebloskan ke dalam tahanan atas tuduhan menadah 
barang curian. Padahal mereka sendiri tidak tahu barang 
mana yang dimaksud.

Terkait kondisi itu, sejumlah perwakilan pemulung di 
Denpasar datang ke LBH Bali mengadukan kondisi yang 
kerap mereka alami. Untuk itu LBH Bali menganjurkan 
pembentukan organisasi untuk memayungi pemulung 
sekaligus untuk memperkuat proses advokasi. Setelah 
mengadakan beberapa kali diskusi mengenai penting-
nya berserikat dan berorganisasi, mereka sepakat mem-
bentuk paguyuban. LBH Bali kemudian diminta tetap 
membantu apabila terjadi persoalan hukum terhadap 
mereka.

Tidakhanya pemulung yang membutuhkan organisasi, 
pekerja outsourcing yang bekerja di PT PLN (persero) 
Distribusi Bali pun memutuskan membentuk Serikat 
Pekerja Listrik Bali dengan anggota kurang lebih 150 

orang. Mereka menyiapkan persyaratan yang dibutuh-
kan, termasuk pembentukan kepengurusan serikat 
pekerja, yang kemudian didaftarkan ke Dinas Tenaga 
Kerja (Disnaker). Sayangnya ketika mendaftar, perwakil-
an pengurus serikat ini tidak mendapatkan tanggapan 
serius dan cenderung dipersulit dengan berbagai alasan 
oleh pihak Disnaker. Perwakilan pengurus serikat pe-
kerja ini kemudian mendatangi LBH Bali untuk berkon-
sultasi meng enai syarat-syarat pembentukan serikat 
pekerja, sekaligus meminta bantuan terkait permasalah-
an yang dihadapi dalam mengurus pendaftaran serikat 
pekerja mereka di Disnaker.

LBH Bali kemudian mendampingi perwakilan pengurus 
serikat ke Disnaker. Saat itu pihak Disnaker menyam-
paikan persyaratan yang harus dilengkapi, terutama 
mengenai tempat/sekretariat serta berita acara pem-
bentukan serikat yang belum dilengkapi. Dengan pen-
dampingan LBH Bali, serikat pekerja tersebut kini sudah 
resmi terdaftar di Disnaker Kota Denpasar.

LBH Bali juga memberi pendampingan kepada penyan-
dang disabilitas untuk memperoleh akses pendidikan 
tinggi. Advokasi ini dilakukan bersama perwakilan Fo-
rum Disabilitas dan organisasi disabilitas lainnya dengan 
menemui Ketua Forum Rektor (KFR) Bali di Kampus Uni-
versitas Udayana di Bukit Jimbaran. Pada pertemuan itu 
KFR menyampaikan bahwa Universitas Udayana tidak 
akan memberlakukan kebijakan/tindakan diskriminatif 
terhadap penyandang disabilitas dalam penerimaan 
mahasiswa baru, namun mereka menyampaikan permo-
honan maaf karena belum dapat sepenuhnya menyedi-

BAB IV Terobosan untuk Keadilan
Upaya penegakan hukum untuk mencapai keadilan yang seluas-
luasnya membutuhkan perjuangan tidak hanya di arena hukum, tetapi 
juga penguatan kelembagaan serta penciptaan iklim yang kondusif, 
terutama bagi kelompok marjinal seperti petani, buruh, warga miskin 
serta penyandang disabilitas. Penegakan hukum dan keadilan akan 
sulit dicapai tanpa solidaritas yang kuat diantara mereka sendiri, 
maupun dengan kelompok-kelompok lain di luar mereka. Berikut 
adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh LBH di Bali, Yogyakarta dan 
Surabaya dalam mewujudkannya.
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akan fasilitas penunjang untuk penyandang disabilitas 
di areal kampus.

Ke depan, LBH Bali akan terus mengadakan pertemuan 
rutin dengan organisasi penyandang disabilitas untuk 
membahas Ranperda tentang Penyandang Disabilitas. 
Ranperda ini diharapkan dapat menjadi payung bagi 
penyandang disabilitas agar tidak terus menerus meng-
alami diskriminasi.

Advokasi lainnya yang dilakukan LBH Bali adalah men-
dorong lahirnya Perda Perlindungan Anak (PPA) di Bali 
guna merespon maraknya kasus kekerasan terhadap 
anak. LBH Bali bersama jejaring peduli anak menyuara-
kan pentingnya PPA di Bali. Hal ini sudah disampaikan 
dalam beberapa audensi dengan DPRD Bali. Pada awal 
tahun 2014, DPRD Bali mengeluarkan Ranperda Per-
lindungan Anak. Namun kajian LBH Bali atas Ranperda 

tersebut menemukan beberapa hal yang tidak jelas di 
dalamnya. Bahkan tampaknya Ranperda tersebut cen-
derung hanya menjiplak Undang-Undang Perlindungan 
Anak. Merespon hal ini LBH Bali menyelenggarakan 
beberapa lokakarya untuk membahas dan mengkaji 
Ranperda Perlindungan Anak, melibatkan jejaring orga-
nisasi anak dan akademisi. Beberapa lokakarya tersebut 
mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperjelas, misalnya 
keberadaan naskah akademik Ranperda yang misterius 
serta ketidakjelasan peran dan fungsi instansi terkait.

Menanggapi ketidakjelasan ini LBHBali bersama or-
ganisasi peduli anak lainnya mendatangi DPRD Bali 
untuk meminta audiensi, membahas dan memberikan 
masukan bagi penyempurnaan Ranperda Perlindungan 
Anak. Pada akhirnya, perjuangan bersama LBH Bali dan 
organisasi peduli anak lainnya membuahkan hasil ketika 
PPA tersebut disahkan DPRD Bali pada bulan Juli 2014.

LBH Bali terlibat dalam aksi-aksi solidaritas buruh di Bali.
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LBH Yogyakarta
sekoLaH BuruH dan 
penGuatan serikat 
pekerja OutsOurcing

Harus diakui bahwa kapasitas kaum buruh dan peker-
ja untuk berserikat dalam memperjuangkan hak-hak 
mereka masih sangat lemah. Kurangnya kemampuan 
manajerial hingga masalah teknis di lapangan membuat 
perjuangan mereka belum efektif. Di sisi lain,kasus-kasus 
pelanggaran hak buruh semakin masif. Di LBH Yogyakar-
ta, pengaduan terkait pelanggaran hak atas pekerjaan 
masih mendominasi jumlah kasus yang masuk tahun 
2013 dan 2014.

LBH Yogyakarta berkeyakinan, sulit bagi buruh untuk 
mendapatkan keadilan apabila perjuangan hanya dila-

kukan melalui ruang pengadilan. Pengorganisasian dan 
penguatan serikat buruh menjadi penting agar para bu-
ruh memiliki posisi tawar di hadapan perusahaan yang 
sewenang-wenang. Oleh karena itu, para abdi hukum 
yang biasa melakukan pendampingan hukum di sektor 
perburuhan mulai mencoba memaksimalkan pendidik-
an hukum kritis bagi buruh sebagai insiatif pengorgani-
sasiandan penguatan serikat buruh.

Langkah konkritnya adalah inisiasi “Sekolah Rabu Bu-
ruh”. Diberi nama demikian karena forum ini diadakan 
seminggu sekali setiap hari Rabu antara September 
2013 – Februari 2014. Gagasan pembentukan forum ini 
muncul saat konsolidasi aksi May Day pada tahun 2012.
Forum ini menjadi wadah bagi jejaring pegiat perbu-
ruhan yang sangat aktif melakukan pendampingan bagi 
kawan-kawan buruh. Para pegiat ini terdiri dari anggota 
Serikat Buruh, LSM, Organ Mahasiswa,LBH Yogyakarta 
dan beberapa gerakan masyarakat sipil lainnya. 

Dalam perjalanannya jumlah organisasi yang menjadi 

LBH Yogyakarta saat mendampingi buruh tekstil Pt. DMSt I Sragen aksi menolak outsourcing di depan pabrik 2014.
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peserta sekolah ini makin bertambah. Walau yang ter-
libat lebih banyak organ eksternal mahasiswa, mereka 
memiliki banyak masyarakat dampingan. Forum Sekolah 
Rabu Buruh (SRB) ini melihat posisi mahasiswa sebagai 
kelompok strategis yang bisa meneruskan informasi 
terkait hak-hak normatif dan hukum kritis masalah per-
buruhan. Dalam setiap pertemuan, jumlah peserta bisa 
mencapai 30-an orang. Materi yang diberikan adalah 
yang kurikulumnya telah dibahas bersama oleh seluruh 
organisasi yang terlibat, sehingga cukup komprehensif. 
Materi terdiri dari tiga sub-topik besar, yakni materi 
idelogis buruh, materi hukum dan hak normatif, serta 
materi strategi advokasi, baik litigasi PPHI maupun non-
litigasi.

Salah satu kelompok yang diinisiasi sendiri oleh buruh 
dan melakukan advokasi serta sempat menjadi isu 
strategis bersama adalah buruh kontrak supir angkutan 
umum bus Transjogja.

Pengelolaan bus Transjogja ini dapat dikatakan seba-
gai bentuk penyerahan jasa pelayanan publik kepada 
swasta oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Meski sudah 
berjalan sejak 2008, seluruh supir dipekerjakan dengan 
sistem kontrak yang diperbaharui setiap tahunnya. 
Pada bulan September 2013, awak tujuh bus melaku-
kan pemogokan kerja karena menuntut peningkatan 
status menjadi pegawai tetap. Akibatnya mereka yang 
berjumlah sekitar 23 orang di-PHK secara sepihak. Para 
buruh yang di-PHK itu akhirnya mampu secara mandiri 
melakukan proses persidangan di Pengadilan PHI Kota 
Yogyakarta pada bulan Januari 2014.

Penguatan Serikat Buruh juga dilakukan di PT PLN 
Yogyakarta. Kasus pegawai outsourcing PLN Yogyakarta 
bisa jadi satu contoh untuk memahami pola pelang-
garan perburuhan yang juga terjadi secara nasional. 
Sejumlah 376 pegawai outsourcing sebetulnyasudah 
tergabung dalam serikat pekerja, yakni Forum Komuni-
kasi Serikat Pekerja Outsourcing PLN area Yogyakarta. 
Mereka bekerja di berbagai posisi jabatan, dari jabatan 
administrasi sampai jabatan pelayanan teknis. Mereka 
juga punya sejarah panjang sebagai pegawai outsour-
cing, lebih lama daripada UU Ketenagakerjaan itu sendiri 
yang mengukuhkan sistem outsourcing dalam instru-
men Undang-undang.

Banyak buruh outsourcing di PLN yang sudah bekerja 
belasan tahun. Umumnya mereka mengawali dengan 
menjadi calon pegawai tetap di PLN. Namun selang 

berapa tahun mereka akan dipindahkan ke Koperasi, 
sampai akhirnya ribuan buruh dipecah dalam beberapa 
vendor (perusahaan penyedia jasa pekerja) yang mena-
unginya sampai saat ini.

Mereka mulai resah dengan statusnya ketika muncul 
wacana tidak adanya perpanjangan kerja (PHK) bagi 
pekerja dengan jabatan back office (administrasi) per 
30 Juni 2013 oleh PLN area Jateng dan DIY. Sedangkan 
untuk jabatan diluar back office status outsourcing-nya 
dapat diperpanjang oleh PLN. Terkait kebijakan outso-
urcing ini, sesungguhnya seluruh pelaku usaha sendiri, 
baik perusahaan swasta maupun BUMN, sudah diingat-
kan agar melakukan penyesuaian persoalan outsourcing 
sesuaiPP No 19 tahun 2012 yang menegaskan jabatan 
pekerjaan apa saja yang boleh dan tidak boleh di-out-
sourcing. Ketentuan pasal 34 menegaskan bahwa setiap 
perusahaan harus segera menyesuaikan dalam teng-
gat waktu 12 bulan pasca aturan itu disahkan, dan ini 
tentunya berarti mengangkat pekerja dengan jabatan 
non-outsourcing menjadi pegawai tetap, bukan lantas 
kemudian di-PHK. Namun LBH Yogyakarta melihat 
bahwa skema penyesuaian yang cenderung ke tindakan 
PHK dapat merembet ke pegawai outsourcing lainnya.

Kondisi ini kemudian membatasi upaya untuk memper-
juangkan status pegawai outsourcing ini pada upaya 
non-litigasi, terlebih mengingat kewenangan pengang-
katan pegawai terpusat pada direksi PLN pusat di Jakar-
ta. Hal ini berarti bahwa perjuangan buruh outsourcing 
PLN tidak dapat berjalan sendiri-sendiri di daerah.

Menyadari hal tersebut, LBH Yogyakarta mendorong 
Serikat Pekerja Outsourcing PLN berjejaring dengan 
serikat pegawai outsourcing PLN di daerah lainnya. 
Upaya bersolidaritas, aksi bersama dan juga mogok 
kerja akhirnya dilakukan beberapa kali oleh SP Outsour-
cing PLN, khususnya oleh pekerja outsourcing pencatat 
meter (management billing), pada akhir bulan Oktober 
2013. Upaya ini juga tidak berjalan sendiri, dan dilaku-
kan secara luas guna menekan Pimpinan PLN pusat agar 
menyadari bahwa sudah banyak gejolak di daerah dari 
para buruh yang tidak nyaman dengan statusnya seba-
gai buruhoutsourcing .

Aksi-aksi yang merupakan bagian upaya non-litigasi ini 
adalah untuk menunjukkan kepada pemerintah pusat 
bahwa pelanggaran outsourcing oleh BUMN bersi-
fat sistemik, terstruktur dan masif sampai ke daerah. 
Modusnya, misalnya, perusahaan outsourcing mengin-
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timidasi pegawai, memutasi pegawai ke wilayah kerja 
lain,atau tidak memperpanjang kontrak seperti biasanya 
bagi pegawai yang protes. Semua itu dilakukan bahkan 
setelah ada rekomendasi Panja outsourcing melalui surat 
Nomor:PW/11376/DPR-RI/XI/2013 tanggal 6 November 

2013 yang merekomendasikan agar seluruh perusa-
haan BUMN mengangkat semua pegawai outsourcing 
menjadi pegawai tetap dan menghentikan segala 
praktik intimidasi terhadap buruh seperti yang selama 
ini dilakukan.

LBH Yogyakarta dan serikat buruh yang ada di Yogyakarta melaunching posko pengaduan pelanggaran atas hak-hak pekerja dan anti perbudakan 
di Kantor LBH Yogyakarta 2013.
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LBH surabaya
advokasi keBijakan 
Bantuan HukuM
LBH Surabaya adalah lembaga publik yang memperju-
angkan penegakan hukum, demokrasi, dan hak asasi 
manusia di Indonesia pada umumnya dan secara khusus 
di Jawa Timur. Salah satu kegiatan yang dilakukan ada-
lah advokasi kebijakan untuk mendorong perubahan 
guna mendukung pencapaian visi danmisi.

Dalam satu dasawarsa terakhir salah satu hal yang 
dilakukan LBH Surabaya adalah mendorong perubahan 
kebijakan bantuan hukum (legal aid policy), tepatnya 
setelahRapat Kerja Nasional Yayasan Lembaga Bantuan 

Hukum Indonesia (YLBHI) tahun 2005. Rakernas me-
mandatkan kepada LBH Jakarta dan Surabaya untuk 
melakukan penelitian dan inisiasi tentang pembentukan 
RUU Bantuan Hukum. Dari penelitian tersebut disusun 
sebuah naskah akademis dan draf RUU Bantuan Hukum 
yang menjadi titik awal advokasi kebijakan bantuan 
hukum oleh LBH Surabaya. Advokasi ini dilakukan mulai 
dari tingkat nasional (undang-undang) dan daerah 
(peraturan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota). Inisiasi 
regulasi bantuan hukum sebagai bagian dari kegiatan 
advokasi kebijakan juga dilakukan LBH Surabaya sejak 
2005. Inisiasi ini ditindaklanjuti dengan pembentukan 
Koalisi untuk Undang-Undang Bantuan Hukum (KUBAH) 
yang diinisiasi oleh YLBHI LBH Surabaya menjadi bagian 
dari koalisi tersebut. 

Perubahan kebijakan bantuan hukum mulai terlihat 
pada 2011 dengan disahkan dan diundangkannya Un-

LaUNcHING Posko Pengaduan tHR 2014, LBH Surabaya. acara ini dihadiri wakil Gubernur Jawa timur Saifullah Yusuf
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dang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 
Hukum (UU Bantuan Hukum). Ini menjadi satu catatan 
keberhasilan advokasi kebijakan yang dilakukan oleh 
LBH Surabaya pada tingkat nasional.

Untuk tingkat Jawa Timur, sejak 2009 LBH Surabaya 
mendorong inisiasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Timur tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak 
Mampu. Inisiasi tersebut dimulai dengan menyusun 
policy paper tentang bantuan hukum oleh LBH Sura-
baya yang diajukan kepada Komisi A DPRD Provinsi 
Jawa Timur. Inisiasi tersebut kemudian direspon positif 
oleh DPRD Provinsi JawaTimur dengan dimasukkannya 
Ranperda Bantuan Hukum dalam Prolegda Tahun 2010. 
Ini dilanjutkan penyusunan naskah akademik dan draf 
Ranperda Bantuan Hukum yang melibatkan beberapa 
Perguruan Tinggi (Universitas Airlangga, Universitas 
Jember, dan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya), 
LBH Surabaya, dan UKBH Fakultas Hukum Universitas 
Airlangga.

Landasan hukum inisiasi kebijakan bantuan hukum Pro-
vinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut: Pasal 18 ayat 
(6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi 
Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan 
Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950, Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No-

mor16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan 
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan 
dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyara-
kat Kurang Mampu, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Timur Nomor XXTahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pada tahun 2012 Ranperda Bantuan Hukum Bagi Masya-
rakat Tidak Mampu disahkan dan diundangkan menjadi 
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012. Disahkannya 
Perda Bantuan Hukum ini menjadi catatan keberhasil-
an LBH Surabaya dalam advokasi kebijakan bantuan 
hukum di tingkat Provinsi Jawa Timur. Perda tentang 
bantuan hukum ini menjadi payung hukum untuk pene-
rapan prinsip access tojusticedan equality before the law 
bagi masyarakat tidak mampu di Jawa Timur. Keberha-
silan LBH Surabaya mendorong regulasi bantuan hukum 
di Provinsi Jawa Timur ini menarik perhatian beberapa 
daerah untuk melakukan studi banding di LBH Suraba-
ya, seperti yang dilakukan DPRD Provinsi Jawa Tengah 
pada 2013 yang lalu.

Keberhasilan advokasi ini mendorong LBH Surabaya 
untuk meneruskan inisiasi regulasi bantuan hukum di38 
Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Sampai 2014 sudah dua 
kabupaten/kota yang berhasil mengesahkan Peraturan 
Daerah Kabupaten tentang Bantuan Hukum, yakni, Ka-
bupaten Tulungagung dan Kabupaten Gresik pada 2013, 
dan akan segera diikuti 36 kabupaten/kota lain yang kini 
tengah menyusun Ranperda tentang Bantuan Hukum.
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Seruan Alumni
keadiLan untuk seMua
LBH Bali berdiri karena keprihatinan terhadap situasi ketidakadilan yang dia-
lami masyarakat. Dengan situasi sekarang, saya berharap LBH Bali akan tetap 
mampu memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan marjinal.
Sebagai alumni LBH Bali, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersa-
ma sama mendukung LBH dalam mewujudkan akses bagi masyarakat miskin 
dan marjinal untuk mendapatkan keadilan.Dukungan dapat dilakukan melalui 
peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan penyimpangan yang 
terjadi baik dalam proses peradilan maupun dalam mendapatkan layanan dan/
atau informasi publik. Disamping itu dukungan juga dapat melalui donasi pub-
lik bagi LBH, yang akan digunakan untuk membantu masyarakat miskin dalam 
mendapatkan keadilan.

BersaMa MeneGakkan HaM 
maSYarakat DIY selama ini sudah menyaksikan kiprah LBH Yogyakarta dalam 
memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan marginal. LBH Yogya-
karta dikenal sebagai lembaga yang memiliki fokus pada perjuangan menegak-
kan Hak Asasi Manusia (HAM). Konsistensi LBH sudah tidak diragukan lagi. Oleh 
karena itu saya berharap, masyarakat bisa memberikan dukungan baik moril 
maupun material demi keberlanjutan LBH Yogyakarta. Lebih jauh lagi tentunya 
demi perjuangan penegakan hukum dan hak asasi manusia yang berpihak ke-
pada masyarakat miskin dan marginal. Kedua agenda itu harus menjadi agenda 
bersama LBH dan masyarakat Yogyakarta.

oase untuk keGeLisaHan anak Muda
di Fakultas hukum, dan mungkin juga di perguruang tinggi pada umumnya,hu-
kum telah dibelenggu di dalam peti pendingin akademik. Hukum dipisahkan 
dan diisolasi dari problem relasi sosial-politik yang asimetris dan dominatif.
Hukum dilihat sebagai hasil panen yang sama sekali terpisah dari tanah yang 
menghasilkannya.Disinilah LBH menjadi semacam oase bagi mereka untuk 
mereguk sebanyak banyak jawaban atas kegelisahan yang dialami. Oase yang 
bukan hanya menghilangkan rasa haus, tetapi juga memberikan kekuatan dan 
kejernihan pikiran dalam memahami problem ketidakadilan sosial. LBH telah 
membuat para pekerja atau pengabdinya bergulat dengan problem ketidaka-
dilan secara empirik dilandasi oleh komitmen aktivisme sosial.

I Gede Widiatmika, SH
Pendiri LBH Bali-direktur

(1999-2006)

Nur Ismanto, SH, M.Si
Direktur LBH 

Yogyakarta 1989-1994

Dadang Tri Sasongko 
Direktur Operasional LBH 

Surabaya 1990-1993




