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KATA PENGANTAR  

 

Di tahun 2015, tepatnya pada tanggal 23 September,  pendiri 

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DR. (iur) H. Adnan Buyung Nasution, 

SH,telah berpulang ke pangkuan sang khalik. Tentu kami sebagai Pengabdi 

Bantuan Hukum merasa kehilangan terhadap seseorang yang sebelumnya 

kami anggap sebagai teladan dalam perjuangan membela terhadap wong 

cilik. Walaupun beliau telah berpulang, akan tetapi Abang menyempatkan 

diri untuk berpesan melalui  tulisan  kepada kita yang intinya : “ jagalah 

Lbh/YLBHI, teruskan pemikiran  dan pengabdian bagi simiskin dan 

tertindas”. Pesan yang sederhana itu menuntut sebuah komitmen kita 

untuk tetap berbuat di YLBHI – LBH. 

Sepanjang tahun 2015 ini pula jumlah pengaduan ke YLBHI – LBH 

Bali semakin meningkat dengan beragam jenis persoalan hukumnya yang 

kami golongkan dalam jenis kasus perempuan dan anak, perburuhan dan 

pelanggaran terhadap hak sipil dan politik. Persoalan perburuhan 

mendominasi, disusul dengan persoalan perempuan dan  dan kasus 

mengenai pelanggaran hak sipil dan politik yang datang ke LBH Bali. 

Pemutusan hubungan sepihak, pelanggaran hak pekerja menjadi tema 

tersendiri dalam persoalan perburuhan di Bali. Mencuatnya persoalan 

perburuhan di Bali memberikan kita gambaran bahwa kaum buruh, tani 

dan miskin kota belum mendapatkan haknya yang layak  sebagai pekerja di 

daerah yang konon bergelimang dollar ini atas nama bisnis pariwisatanya. 

Melihat fenomena ini (uraian persoalan dari masyarakat diatas), bila 

dikaitkan dengan pesan Abang Buyung diatas dapat digunakan sebagai 

vitamin untuk meningkatkan kesadaran kita untuk tetap berbuat lebih 

sebagai  Pengabdi Bantuan Hukum di YLBHI-LBH Bali. 

 

Denpasar, 23 Januari 2016 

 

 

 

 



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 pemungutan 

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, pada tahun 1991 dibentuk 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. 
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Sejak berdiri, LBH Bali telah mengalami beberapa kali perubahan 

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 

lingkungan 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 kebijakan 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. 

          

Personil LBH Bali dan Komposisi Pengabdi Bantuan Hukum LBH Bali 

 

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 

diharapkan dapat memudahkan masyarakat mengakses layanan bantuan 

hukum dengan menjadi penghubung antara masyarakat akar rumput dan 

LBH Bali. Dengan pembekalan yang diberikan, mereka sudah mampu 

mendampingi masyarakat yang memiliki masalah hukum sampai tingkat 
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kepolisian, termasuk melakukan mediasi dan negosiasi. Saat ini LBH Bali 

didukung oleh enam pengacara publik, enam asisten pengacara publik, dan 

70 orang paralegal komunitas yang aktif di tujuh kabupaten dan satu kota 

di Bali dengan sebaran sebagai berikut: 

 

 

Disamping itu LBH Bali juga secara terus memberikan pembekalan materi 

berkelanjutan serta melakukan evaluasi terhadap kerja-kerja Paralegal LBH 

Bali di daerahnya. Diakhir tahun 2015 LBH Bali mengadakan pelatihan 

Paralegal lanjutan untuk lebih mematangkan pemahaman Paralegal 

mengenai advokasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum khususnya 

Anak Perempuan sebagai korban. Selain kapasitas internal yang 

mencukupi, dalam menjalankan 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. 
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Direktur LBH Bali Dari Masa Ke Masa 

 

 

I Gede Widiatmika, S.H. 

Pendiri LBH Bali 

Direktur 1999-2006 

 

Agung Dwi Astika, S.H., M.H. 

Direktur 2006-2009 

 

Ni Luh Gede Yastini, S.H. 

Direktur 2009-2015 

 

 

 

Dewa Putu Adnyana, S.H. 

Direktur 2015-2018 

 

 

 

 

 



LBH Bali Dalam Angka 

 

A. Jumlah Pengaduan 

Jumlah Pengaduan masyarakat ke LBH Bali tahun 2015 mengalami 

peningkatan dari tahun 2013 dan 2014 yakni sebanyak 200 Kasus. 

Pengaduan tersebut mengalami peningkatan 5,4% dari tahun 2014 (170 

Kasus) dan 1,9% dari tahun 2013 (189 kasus). sehingga, LBH Bali telah 

menerima Pengaduan dari masyarakat dari  tahun 2013 hingga 2015 

tercatat sebanyak 559 Kasus.  

Dalam menyampaikan Pengaduan masyarakat, LBH Bali pada 2015 

telah menambah 1 (satu) cara penyempaian pengaduan, sehingga pada 

2015 terdapat 5 cara, yakni Pengaduan langsung ke Kantor LBH Bali 

bertempat Jalan. Plawa No. 57 Denpasar, Konsultasi melalui telepon (0361) 

223010, melalui email LBH Bali lbhbali@indo.net.id, penetapan hakim dan 

penunjukkan dari kepolisian serta website resmi LBH Bali 

www.lbhbali.or.id. 

Tahun 2013 LBH Bali membuka pos pengaduan di dua wilayah, 

yaitu Singaraja dan Karangasem, khusus mendampingi kasus-kasus 

Perempuan dan Anak. 
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Dari Pengaduan masyarakat ke LBH Bali sejak tahun 2013 hingga 

2015, Penerima manfaat layanan bantuan hukum LBH Bali mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Penerima manfaat tahun 2013 sebanyak 663 

Orang, tahun 2014 sebanyak 891 orang dan tahun 2015 sebanyak 992 

orang. Penerima manfaat layanan Bantuan Hukum meliputi keluarga klien 

sendiri dan kelompok/komunitas masyarakat yang diwakilinya, sehingga 

jumlah penerima manfaat layanan Bantuan hukum LBH Bali sejak tahun 

2013 hingga 2015 sebanyak 2546 orang. 

 

 

 

B. Jenis Kasus 

Pada tahun 2013 berdasarkan data Pengaduan masyarakat ke LBH 

Bali, masalah hukum yang paling banyak diadukan ke LBH Bali yakni 

Kasus Anak 56 Kasus, Kasus Perdata 47 Kasus, Kasus Perempuan 36 

Kasus, Kasus Pidana 30 Kasus, Kasus Perburuhan 12 Kasus dan Kasus 
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Sipol 8 Kasus. di tahun 2014, Kasu Pidana yang mendominasi Pengaduan 

masyarakat ke LBH Bali yakni 46 Kasu, Kasus Perdata 44 kasus, Kasus 

Anak 27 kasus, kasus Perempuan 22 kasus, kasus Perburuhan 16 Kasus 

dan Kasus Sipol 15 Kasus. Sedangkan pada 2015 Kasus Perdata 

mendominasi Pengaduan masyarakat ke LBH Bali yakni 72 kasus, kasus 

pidana 46 kasus, kasus perburuhan 38 kasus, kasus perempuan 30 kasus, 

kasus sipol 11 kasus dan kasus anak mengalami penurunan sebanyak 3 

kasus. 

 

 

 

 

Pendampingan Kasus Anak pada 2015 mengalami penurunan dari tahun 

2013 dan 2014 yakni hanya 3 (tiga) kasus yang didampingi oleh LBH Bali. 
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Pemutusan Hubungan Kerja mendominasi Kasus Perburuhan yang 

didampingi oleh LBH Bali sepanjang tahun 2015 yakni 38 kasus. Kasus 

Perburuhan yang diadukan baik individu maupun kelompok/komunitas 

masyarakat, sehingga terdapat 120 orang yang didampingi LBH Bali dalam 

Pendampingan Kasus Perburuhan. Perselisihan Hak menjadi penyebab 

kedua kasus perburuhan berdasarkan pengaduan ke LBH Bali, Perselisihan 

Hak meliputi Upah tidak dibayarkan, Upah di bawah UMR Bali dan Ijasah 

di tahan perusahaan. 

 

 

 

C. Tingkat Pendidikan 

Tahun 2013, 2014 dan 2015 masyarakat yang mengadu ke LBH Bali 

sebagian besar masyarakat memiliki pendidika akhir Sekolah Menengah 
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Atas (SMA). Diurutan kedua, Masyarakat dengan pendidikan terakhir strata 

1 yang banyak mengadu ke LBH Bali. 

 

 

D. Jenis Pekerjaan 

Sepanjang 2013 30% masyarakat yang mengadu ke LBH Bali adalah 

Buruh, 22,2% Wiraswasta, 18,7% ibu rumah tangga dan 29 % berprofesi 

sebagai petani, pelajar, PNS. 

Profil masyarakat yang datang ke LBH Bali sepanjang 2014 sebagian 

besar buruh 51%, 12,7% wiraswasta, 12% ibu rumah tangga, 12% pelajar. 

Sisanya adalah pensiunan, petani dan PNS sebanyak 24%. 

Profesi masyarakat pengadu tahu 2015, 62%  berprofesi Buruh, 22% 

wiraswasta, 10,5% Ibu Rumah tangga dan sisanya 5,5% berprofesi Petani, 

PNS/Guru, Pensiunan serta Tidak Bekerja 
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E. Jenis Kelamin 

Berdasarkan jenis kelamin, masyarakat yang datang ke LBH Bali 

sepanjang 2013 terdiri dari 106 Perempuan (56%) dan laki-laki 83 (44%). 

Proporsi Pengadu berdasarkan Jenis kelamin tahun 2014, 78 Perempuan 

(46%) dan 92 Laki-laki (46%). Ditahun 2015,  Pengadu 112 (56%) Laki-laki 

dan 88 (44%) Perempuan. 

 

 

F. Wilayah Asal Pengadu 

Tahun 2015, Masyarakat yang mengadu ke LBH Bali berasal 

Denpasar 86 kasus (43%), Luar Bali 42 kasus (21%), Badung 32 kasus 

(16%), Gianyar 16 Kasus (8%), dan sisanya 24 kasus (12%) yang berasal 

dari Tabanan, Klungkung, Karangasem, Bangli, Negara dan Singaraja. 
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G. Upaya Penyelesaian Kasus 

Di Tahun 2015, pengaduan masyarakat ke LBH Bali terdapat 184 

kasus (92%) berkonsultasi ke LBH Bali, sedangkan yang didampingi 

nonlitigasinya sebanyak 15 kasus (7,5%) sedangkan 1 Kasus (0,5%)  yang 

didampingi LBH Bali melalui jalur litigasi. 
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HAK ATAS BANTUAN HUKUM ADALAH MUTLAK  

TANGGUNG JAWAB NEGARA 

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum telah diterima secara 

universal yang dijamin oleh konvenan Internasional  tentang Hak Sipil dan 

Politik.  Pasal 16 dan pasal 26 ICCPR menjamin senua orang berhak 

memperoleh perlindu ngan hukum serta harus dihindarkan dari segala 

bentuk diskriminasi. Kendatuipun konstitusi kita tidak secara tegas 

menyebut tentang Bantuan Hukum, akan tetapi Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 

nenegaskan bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara hukum”.  Kewajiban 

dari Negara Hukum adalah salah satunya Negara harus mengakui dan 

melindungi Hak Asasi Manusia bagi setiap warganya , termasuk menjamin 

terlaksananya pemberian Bantuan Hukum. 

Berdasarkan aduan masyarakat ke YLBHI – LBH Bali terus 

meningkat dari tahun ketahun dengan beragam persoalannya, sebagai 

media pencerahan atas hak warga akan Bantuan Hukum, sadar akan hal 

tersebut Divisi Sipol Lbh Bali mengagendakan program sosialisasi ke daerah 

daerah terpencil di provinsi Bali, yang tujuan utamanya adalah menjadikan 

masyarakat miskin dan tertindas mendapatkan informasi tentang haknya 

atas Bantuan Hukum. 

Materi yang diberikan didasarkan pada Undang Undang No.  16 

tahun 2011 tentang Bantua Hukum. Para peserta sosialisasi terdiri dari 

masyarakat, pejabat desa, tokoh masyarakat , paralegal LBH dalam 

sosialisasi para peserta terlihat  sangat antusias untuk mengikuti kegiatan 

sosialisasi dan dilanjutkan dengan pengajuan  pertanyaan tentang 

persoalan yang dihadapi, seperti Bapak Wayan Surata Ardiawan yang 

menceritakan tentang kematian anaknya yang baru berumur satu tahun 

tiga bulan yang terjadi pada awal tahun 2015. Surata menjelaskan bahwa, 

semenjak dia mengetahui anaknya hilang, dia sudah melaporkan 

kehilangan tersebut kepada Polsek Sidemen Kabupaten Karangasem, 

namun dari pihak Penyidik Polsek tidak memberikan sehelai kertas pun 

sebagai bentuk bukti penerimaan laporan yang mana itu merupakan hak 

seseorang sebagai pelapor. Selain tidak mendapatkan bukti laporan, 



Penyidik justru menyalahkan Pelapor, karena dianggap lalai menjaga 

anaknya, padahal menurut Surata anaknya tersebut memang sengaja 

diculik oleh seseorang. Kemudian, setelah melakukan berbagai upaya 

berupa jasa paranormal, akhirnya Surata menemukan anaknya ditepi 

sungai yang jauh dari rumahnya dalam kondisi sudah tidak bernyawa. 

Selanjutnya, memang Penyidik sudah memanggil beberapa saksi, akan 

tetapi selain Surata tidak mendapatkan bukti Laporan Polisi dan dituduh 

lalai menjaga anaknya, Surata juga harus menerima kekecewaan lagi,  

karena Penyidik menyatakan bahwa kasus tentang anaknya yang 

meninggal tersebut ternyata tidak cukup bukti untuk dinaikan ke tingkat 

Penyidikan.  

Ditengah upaya kita memberikan informasi tentang telah tersedianya 

sebuah peraturan tentang penyediaan Bantuan Hukum, ternyata ditataran 

praktis, kinerja Penyidik dari Polsek Sidemen Karangasem tidak 

mencerminkan penghormatan terhadap hak sesorang sebagai pelapor. Atas 

dasar itu ditahun 2015 ini Divisi Sipol Lbh Bali mencatat bahwa Negara 

melaui Kapolri harus mengawal proses penegakan hukum yang adil bagi 

masyarakat bawah. 

 

 

Terabainaya Perlindungan Hak Anak  

Antipati Berujung Anak Rentan Kekerasan - Dalam hal perlindungan 

anak kekerasan terhadap anak tahun 2015 ini juga cukup mencengangkan. 

Kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Bali dari bulan Januari hingga 

November 2015 sebanyak 368 kasus anak berhadapan dengan hukum, baik 

anak sebagai korban, pelapor , pelaku dan saksi. 1 Sedangkan  berdasarkan 

data yang dikeluarkan BP3A, P2TP2A Provinsi/Kota/Kabupaten terdapat 

156 Kasus anak menjadi Korban Kekerasan Seksual.  Banyaknya kasus 

kekerasan terhadap anak pelakunya adalah orang –orang terdekat misalnya 

kakek, paman bahkan ayah kandung. Minimnya sosialisasi dan rehabilitasi 

social yang dilakukan oleh Pemerintah Darah Bali Stigma Negatif terhadap 

                                                 
1 sumber BARESKRIM POLRI. 



anak korban kekerasan menambah penderitaan ganda bagi anak korban. 

Pada 2015 digemparkan dengan kasus kematian tragis seorang anak ANG 

yang menarik perhatian public. Kasus yang saat ini masih bergulir di 

persidangan pelakunya diduga orang terdekat korban. Orang terdekat yang 

seharusnya menjaga dan menjamin keberlangsungan hidup korban. Kasus 

ini juga merupakan bukti bahwa kurang pedulinya masyarakat sekitar, 

kepedulian hanya sampai pada taraf kasihan tetapi tidak melakukan aksi 

apapun meskipun sudah diketahui bahwa korban mendapatkan 

perlakukan yang tidak baik dari ibunya.  Hal ini menunjukkan kekerasan 

terhadap anak dapat terjadi dimana saja oleh siapa saja termasuk orang 

yang paling dekat. Anak menjadi korban kekerasan pemerintah dan 

masyarakat yang mengetahui, melihat dan mendengar seharusnya telah 

memberikan perhatian khusus dan melakukan tindakan-tindakan 

penyelamatan. Masyarakat sekitar sangat berperan penting dalam 

mencegah terjadinya kekerasan terhadap Anak, namun budaya antipati 

yang terjadi di masyarakat saat ini serta kurangnya sosialisasi pemerintah 

mengenai hak-hak anak dan perlunya perhatian lebih kepada anak, 

membuat anak tidak lepas sebagai korban penyiksaan dan tindakan tidak 

manusiawi. Berdasarkan pernyatan Kofifah Indar Parawansa, Mentri Sosial 

di tvOne pada 12 Juni 2015,“adopsi atau pengangkatan ANG tidak tercatat 

di kementrian sosial bali, sehingga adopsi atau pengangkatan ANG tidak 

sah”. Pengangkatan anak yang tidak sah ini telah belangsung selama 8 

tahun , bukan waktu yang cepat dan seharusnya hal ini juga mendapat 

pantauan dan evaluasi dari pemerintah dan aparat terkait. LBH Bali yang 

juga aktif melakukan sosialisasi mengenai Hak-Hak Anak, mendapat 

jawaban-jawaban yang menarik dari anak-anak yang menjadi peserta 

sosialisasi bahwa mereka juga sering menjadi korban kekerasan dari orang 

tuanya. Hal ini sangat disayangkan karena hal ini sangat bertentangan 

dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-

undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang 

No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekersan dalam Rumah Tangga, 

Undang–undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

Undang-undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi 



Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghapusan atau Penghukuman Lainnya 

yang kejam, tidak Manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Orang 

tua tua yang seharusnya membimbing anak, jangan sampai menjadi pelaku 

kekerasan terhadap anak itu sendiri. Sepanjang tahun 2015 LBH Bali juga 

melakukan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. 

Ada kasus pencurian dan ada kasus persetubuhan anak, berdasarkan hasil 

pendampingan di LBH Bali penyebab anak melakukan tindak pidana 

disebabkan oleh beberapa factor antara lain factor internal dan factor 

eksternal. Factor internal dalam hal ini dari keluarga anak tersebut, 

sebagian besar anak yang didampingi LBH Bali berasal dari keluarga yang 

kurang harmonis dan keadaan ekonomi yang kekurangan. Orang tua 

terlalu sibuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan pokok dan 

sekolah anak, sehingga Anak kurang mendapat perhatian dari orang tua 

dan menjadi anak tidak terkontrol/terkendali. Kondisi ini yang 

megantarkan anak pada pergaulan yang kurang baik menyebabkan anak 

melakukan kenakalan bahkan tindak pidana. Kemiskinan juga menjadi 

penyebab utama Anak menjadi Korban Perdagangan Orang, kebutuhan 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan pendidikan yang rendah. 

Modus pemalsuan identitas khususnya umur menjadi hal yang lumrah, 

untuk memudahkan mencari kerja. Kasus di Kabupaten Badung diduga 

seorang Pemilik Cafe Plus-Plus melalui calo telah berupaya memalsukan 

identitas anak-anak yang rata-rata berumur 14 hingga 17 tahun untuk bisa 

bekerja di cafenya. Kondisi Cafe dan Pekerjaan yang dibebankan kepada 

anak bertentangan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2000 tentang 

Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and 

Immediate Action For The Elimination Of The Worst Formof Child Labour , 

Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Anak 

hanya diperkenankan melakukan pekerjaan waktu kerja paling lama 3 

jam/hari dan 12 jam/minggu,  izin tertulis dari orang tua atau wali, 

dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah serta 

Pekerjaan yang membahayakan moral anak. Pemerintah, masyarakat dan 



orang tua seharusnya memiliki andil dalam mencegah ada upaya 

perdagangan anak, serta pekerjaan anak yang merusak moral.  

Payung Hukum Anak yang Mandul – Walaupun Pemerintah telah  

memberikan angin segar bagi perlindungan anak seperti Konvensi Hak-hak 

Anak, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Perda 

Provinsi Bali No 6 tahun 2014 tantang Perlindungan Anak. Amanat 

Undang-undang SPPA untuk segera dibentuk Lembaga Pembimbingan 

Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penetapan Anak Sementara (LPAS), 

Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), Petugas 

Kemasyarakatan.  LPKA telah disediakan yang sebelumnya diubah dari 

Lapas II A Karangasem, namun LPAS dan LPKS hingga saat ini belum ada 

inisiasi untuk dibentuk padahal kasus anak di Bali lumayan tinggi. Pada 

Perda Provinsi Bali No 6 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

diamantkan untuk disediakan Rumah Perlindungan Sosial Anak 

(RPSA)/Rumah Aman, Layanan kesehatan untuk pemulihan korban dari 

gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis dan 

pembentukan Komisi Penyelenggaraan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) 

hingga saat ini belum ada realisasinya. Dinas Sosial menyediakan rumah 

aman, namun tidak ada akses dan fasilitas yang sesuai standar operasional 

karena hanya merupakan ruangan kosong.  

Rekomendasi - Budaya antipati di masyarakat sekitar perlu dihapuskan, 

pemerintah perlu bekerja keras membentuk karakter masyarakat sekitar 

yang simpati sejak anak diduga menjadi korban, tidak hanya simpati ketika 

anak tersebut telah menjadi korban kekerasan yang berujung pada 

hilangnya nyawa anak tersebut. Pemerintah Pusat dan daerah harus serius 

untuk menyediakan akses dan fasilitas bagi perlindungan anak yang sesuai 

dengan standar operasional pelayanan, melakukan sosialisasi, rehabilitasi 

medis, rehabilitasi social, penyediaan layanan Kesehatan serta membentuk 

lembaga yang diamanatkan oleh aturan hokum yang berlaku. 

 

 



Perempuan dalam Lingkaran Kekerasan 

Pendidikan Eksklusif - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 

Provinsi Bali Tahun 2014, semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin 

rendah partisipasinya. Penurunan Partisipasi pendidikan ini disebabkan 

menurunnya partisipasi perempuan untuk mengenyam pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi. Ditambah lagi, terdapat sekitar 5,02% penduduk 

usia 7-18 yang tidak bersekolah, didominasi oleh Perempuan di Bali. Hal ini 

disebabkan oleh tidak ada biaya, harus bekerja menafkahi keluarga, 

Pendidikan diutamakan untuk laki-laki serta alasan lainnya. Persepsi atau 

stigma masyarakat “Perempuan akan kawin keluar dan hanya mengurusi 

urusan rumah tangga seperti mencuci, memasak, mengurus anak dan 

segala hal terkait urusan domestik, sehingga tidak perlu dibekali 

pendidikan tinggi ditambah lagi anak laki-laki diutamakan untuk 

mengenyam pendidikan”, hal ini semakin menambah catatan kelam 

Perempuan dalam mengakses Pendidikan. Kemiskinan menjadi fondasi yang 

sangat kokoh untuk menjadikan Pendidikan begitu eksklusif bagi 

Perempuan. Padahal Hak atas Pendidikan dan Pemerintah wajib membiayai 

pendidikan dasar telah diatur dalam Pasal 31 UUD 1945. Pemerintah Pusat 

maupun Daerah serta Dinas Pendidikan dan Olahraga seharusnya memiliki 

andil besar untuk meningkatkan partisipasi pendidikan dengan membiayai 

pendidikan dasar. 

Kemiskinan di Segala Bidang – Pendidikan rendah dan Budaya Patriaki 

mengakibatkan rendahnya partisipasi perempuan dalam segala bidang baik 

politik, ekonomi, social maupun budaya. Di bidang Ketenagakerjaan, 

Pendidikan Rendah serta  kurangnya skill mengakibatkan kesempatan kerja 

perempuan lebih kecil daripada laki-laki. Pada situasi tersebut perempuan 

akan dihadapkan pada dua pilihan yang sulit yakni menjadi pengangguran 

atau menjadi pekerja murah. Pada akhirnya Perempuan bekerja di sektor 

domestik yang dikomersialkan seperti pekerja rumah tangga (PRT), perawat 

anak (babby sitter), perawat lansia, pekerja SPA, Buruh Migran Indonesia 

dan lain sebagainya. Sedangkan saat ini, pekerjaan-pekerjaan tersebut 

sering diperlakukan layaknya budak yang bekerja tanpa henti dan tanpa 



istirahat dengan mendapatkan upah yang rendah bahkan tanpa upah, 

ataupun rentan dengan tindakan pelecehan. Ditambah lagi perlakuan-

perlakuan kasar dan tidak manusiawi yang sering dialami tanpa bisa 

melawan. Di samping itu, Pekerja Perempuan masih sering mengalami 

diskriminasi mulai dari upah di bawah UMP (Upah Minimum Provinsi), 

Tidak mendapat Tunjangan, tidak adanya kontrak kerja, kontrak kerja yang 

tidak memperbolehkan hamil, tidak adanya fasilitas yang dapat diakses 

untuk laktasi dan masih banyak lagi. Hal ini diperparah dengan tidak 

adanya pengawasan serius dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi/Kota/ 

Kabupaten Bali terhadap perusahaan-perusahaan. Di Bidang Kesehatan, 

Pendidikan Rendah dan stigma Perempuan mengurus urusan domestic 

menghadapkan perempuan pada pernikahan dini serta akses kesehatan 

bagi perempuan juga masih sangat minim. Akses Kesehatan yang minim 

menghadapkan Perempuan Hamil sebagai salah satu penyumbang angka 

kematian terbesar. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 

(SDKI) tahun 2015, Angka Kematian Ibu (AKI) (yang berkaitan dengan 

kehamilan, persalinan, dan nifas) sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. 

BPJS yang sedang gencar-gencanya disosialisasikan Pemerintah, belum 

mampu mengakomodir ketika Perempuan yang belum menikah mengalami 

kekerasan seksual mengakses pap smear dan pemeriksaan reproduksi 

sehingga biaya masih dibebankan kepada perempuan. Rendahnya 

partisipasi politik terlihat hanya 32 perempuan  yang menjadi anggota 

DPRD Provinsi/Kota/Kabupaten Bali dari 401 kursi yang tersedia, bahkan 

hingga tingkatan paling bawah keterwakilan perempuan masih rendah. 

Keterwakilan perempuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai 

permasalahan perempuan di Bali masih sangat minim, sehingga payung 

hukum terhadap permasalahan perempuan di Bali tidak menjadi prioritas.  

Korban Kekerasan Menjadi Lumrah – Kekerasan Perempuan baik 

kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan sebagainya tidak 

hanya terjadi di ranah public tetapi juga di ranah domestic. Sepanjang 

tahun 2015 ini, LBH Bali telah menerima pengaduan Kasus Kekerasan 

dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 16 pengaduan, sedangkan 

berdasarkan data BPS Provinsi Bali statistic Kriminal 2014 ter dapat 9 



kasus Pemerkosaan. Kasus KDRT masih sangat banyak terjadi di kalangan 

masyarakat dan masyarakat seperti kurang peduli dengan lingkungan 

sekitar. Anggapan masyarakat bahwa kasus KDRT adalah masalah 

domestik yang tabu untuk diungkapkan menyebabkan banyak kasus KDRT 

yang tidak terungkap. Meskipun ada tetangga/masyarakat yang tahu 

mereka juga enggan membantu alasanya takut dimusuhi, tidak mau ikut 

campur meskipun rasa kasihan itu ada. Kasus KDRT yang terungkap 

seperti fenomena gunung es, ketakutan akan kehancuran Rumah 

Tangganya, doktrin Perempuan untuk lebih sabar dalam menghadapi 

KDRT, tidak diterima Perempuan untuk kembali ke rumah orang tuanya, 

stigma masyarakat mengenai Perempuan berstatus janda, hal ini membuat 

kasus KDRT banyak mengendap di dasar. Bali sebagai Pulau Dewata 

ternyata juga sebagai Pengirim, transit dan penerima korban Perdagangan 

Orang. Walaupun telah terdapat payung hukum di tingkatan nasional 

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang dan tingkat daerah Perda Provinsi Bali No. 10 Tahun 

2009 tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, 

Perempuan menjadi korban disebabkan Pendidikan rendah, biaya hidup 

yang tinggi, serta kemiskinan. Ditambah lagi tidak semua tingkatan 

kepolisian memiliki ruang pelayanan khusus atau pelayanan perempuan 

dan anak dan belum diterbitkannya Peraturan Gubernur mengenai tata 

cara pemeriksaan saksi dan/atau korban perdagangan orang padahal Perda 

tersebut telah diundangkan tahun 2009. Tingginya kekerasan yang dialami 

perempuan namun hingga saat ini belum tersedia fasilitas yang dapat 

diakses korban Kekerasan, misalnya tidak tersedianya rumah aman yang 

memadai, stigma negative masyarakat sehingga korban akan semakin 

depresi dan menjadikannya korban kembali oleh stigma masyarakat, 

kurangnya Peran Pemerintah dalam Pemulihan Korban termasuk 

rehabilitasi social dan penguatan kapasitas korban serta biaya Visum et 

Psikiatrum (VeP) masih debebankan kepada korban walaupun berdasarkan 

Surat No. TU.03.03/A2/III.D-16/10015/2014 tertanggal 15 Juli 2014 yang 

dikeluarkan RSUP Sanglah telah menghapus Biaya Visum et Repertum 

(VeR).  



Rekomendasi – Belum terputusnya lingkaran kekerasan pada Perempuan, 

ditambah lagi minimnya akses dan fasilitas, stigma negative, Payung 

hokum yang mandul seharunya menjadi  tamparan keras untuk 

Pemerintah Pusat maupun daerah. Untuk memutus mata rantai kekerasan 

di ranah public maupun domestic perlu adanya keseriusan pemerintah, 

baik dengan mempersiapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 

Stake Holder terkait, akses dan fasilitas yang sesuai standar Operasional 

Pelayanan; Melakukan sosialisasi, rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi 

social; Tidak membebankan segala Biaya Visum kepada korban; BPJS 

mengakomodir pemeriksaan Pap Smear dan Kesehatan Reproduksi yang 

tidak terbatas pada Perempuan yang telah menikah saja, Melakukan Upaya 

koordinasi dari tingkat daerah untuk mencegah terjadinya kekerasan dan 

Perdagangan orang. 

 

 

TERANCAMNYA KESEJAHTERAAN BURUH, 

KETIKA BURUH MENJADI KORBAN PHK 

PERUSAHAAN 

Pasal 2 PERATURAN GUBERNUR BALI NO. 61 TAHUN 2015 TENTANG 

UPAH MINIMUM PROVINSI, Menetapkan Upah Minimum Provinsi sebesar 

Rp. 1.807.600,-(Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) 

per bulan bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) 

tahun pada perusahaan bersangkutan 

UUD 1945 (Pasal 27 ayat 2, Pasal 28D ayat 2, serta Pasal 28H ayat 1) 

menyatakan bahwa pekerjaan dan penghidupan layak adalah hak dasar 

yang harus dipenuhi oleh Negara dan dilaksanakan oleh penyelenggara 

negara agar rakyat Indonesia dapat hidup sejahtera lahir dan batin. Namun 

dalam kenyataannya, hak dasar ini masih sangat jauh dari terpenuhi. 

Sepanjang 2015 banyak permasalahan di bidang ketenagakerjaan, mulai 

dari upah, PHK (pemutusan  hubungan kerja) sampai dengan jaminan 

sosial. Menurut hasil pengaduan dari masyarakat  ataupun dari pekerjanya 



sendiri ke LBH-Bali kebanyakan kasus yang dihadapi mengenai  PHK, Baik 

karena alasan kedisiplinan pegawai, efisiensi, maupun dikarenakan 

perusahan mempailitkan dirinya sendiri. Dalam hal permasalahan 

mengenai upah masih banyak terjadi seperti : upah yang dibawah UMK  

misalnya dalam perusaahan garment dan laundry, dan pesangon yang 

belom dibayarkan oleh perusahan. Dalam hal PHK, banyak perusahan yang 

melakukan PHK sepihak terhadap pekerjanya yang tidak sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

 Dalam berbagai kasus yang dihadapi oleh LBH-Bali mungkin sedikit 

contoh yang menggambarkan mengenai PEKERJA MENJADI KORBAN PHK 

PERUSAHAAN. Seperti PT.Garment Animale yang sudah menjalankan 

bisnisnya selama berpuluh – puluh tahun, Owner dari perusahan ini 

merupakan suami istri dan kebetulan mengalami kisrus rumah tangga 

perceraian,  sehingga mau tidak mau bermpak dengan  perusahan tersebut. 

Perusahan ini memiliki pekerja kurang lebih sebanyak 313 orang. awal 

permasalahan muncul saat dihembuskan isu bahwa perusahan akan 

bangkrut, dan pada 17 september 2015 diadakan pertemuan antara kuasa 

hukum perusahan (pak jack), staf dan perwakilan buruh, yang 

menghasilkan perumahan terhadap karyawan yang berujung keluarnya 

surat PHK dari perusahan terhitung tanggal 1 november 2015. Dengan 

adanya surat PHK tersebut tentunya –perusahan harus memberikan hak – 

hak pekerja sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan. Tak hanya 

pesangon yang belum dibayar, namun gaji karyawan bulan terakhir hanya 

di bayarkan 80% saja oleh perusahan. Sehingga menimbulkan kegelisahan 

dikalangan pekerja, dan akhirnya melaporkan ke disnaker atas apa yang 

telah dialaminya.  

 Tanggal 24 November 2015 Mediasi antara perusahan dan karyawan 

yang diPHK Dalam agenda kali ini pihak perusahan yang diwakili oleh ibu 

mila menjelaskan alasan perusahan mem PHK karyawan dan ingin 

mempailitkan diri, karena perusahan tersebut sudah tidak ada orderan 

beberapa bulan terakhir sehingga tidak mampu membayar biaya 

operasional. adapun hal - hal yang salah didalam proses PHK ini yaitu 

pembutan surat keputusan dari perusahan  yang beralasan pailit, padahal 



belum ada surat penetapan pailit oleh pengadilan niaga sehingga surat 

tersebut batal demi hukum. Dan memiliki konsekuensi karyawan yang 

bekerja diperusahan tersebut sampai saat ini masih memiliki hubungan 

industrial dengan perusahan tersebut. Dan itu sudah diakui pula oleh 

kuasa hukum perusahan. Dengan demikiann maka perusahan tersebut 

harus membayar karyawan setiap bulannya sesuai dengan kewajibannya 

sebelum adanya putusan pailit dari pengadilan. Mengenai pesangon, dan 

hak hak pekerja lainnya akan dibicarakan nanti, karena perusahan 

tersebut masih harus rapat pemegang saham untuk membicarakan 

pesangon dan proses pemailitan perusahan.  

 Beberapa bulan berlalu LBH-Bali yang mendampingi 83 pekerja 

animale menyurati perusahan untuk mendapatkan kejelasan status dari 

pekerja secara tertulis namun tidak ada tanggapan dari perusahan. 

Sehingga tanggal 28 Desember pekerja dan staf LBH-Bali melakukan demo 

ke DPRD Provinsi untuk meminta bantuan agar para wakil rakyat tersebut 

memperhatikan kondisi yang dialami oleh para pekerja, dan agar DPRD 

menekan Disnaker sebagai mitra didalam pemerintahan. Alhasil beberapa 

hari kemuadian keluarlah anjuran dari disnaker yang tentunya sesuai 

dengan hasil mediasi, yang meminta perusahan agar membayar hak para 

pekerja tersebut. Untuk proses selanjutnya mungkin akan dibahas nanti 

karena kasus ini masih berlanjut.  

 Dalam permasalahan   diatas kalau kita menelisik lebih dalam 

perselisihan antara buruh dan pekerja tidak terlepas dari keterlibatan 

pemerintah yang dalam hal ini disnaker. Lantas APA PERAN PEMERINTAH 

?  dengan dikeluarkan anjuran maka pada saat itu pula peran dari 

pemerintah sudah berakhir. Apabila kedua belah pihak setuju atas anjuran 

tersebut maka akan dibuat perjanjian bersama dan akan didaftarkan di 

pengadilan negeri setempat (pasal 13 ayat 2 huruf e). Apabila salah satu 

pihak tidak setuju dengan anjuran tersebut maka bisa dilanjutkan ke 

pengdilan hubungan industrial (pasal 14 ayat 2). Dengan hal tersebut peran 

pemerintah seakan akan sudah selesai dan melimpahkan kepada 

pekerjanya sendiri untuk melanjutkan kasus tersebut. Hal ini tidaklah 

berdampak signifikan didalam persoalaan yang dihadapi oleh pekerja, 



karena produk yang dikeluakan berupa anjuran bukan keputusan yang 

tidak memiliki kekuatan mengikat. Sehingga kehadiran pemerintah didalam 

sengketa hubungan industrial belum maksimal. 

 

 

DAMPAK PEMBANGUNAN PLTU CELUKAN 

BAWANG  

Indonesia masih menjadi Negara boneka kapitalisme monopoli Asing, hal itu 

tebukti dengan melihat isi dari perjanjian bilateral dan multilateral antara 

Indonesia dengan Negara lainnya. Watak pemimpin borjuasi komprador 

yang menggadaikan rakyat dan tanah air Bangsanya sendiri demi mencari 

keutungan pribadi dan kelompoknya telah membawa Indonesia menjadi 

Negara yang selalu menggantungkan kemajuannya kepada Negara-negara 

kapitalisme monopoli asing seperti Cina, Amerika dan Negara kapitalisme 

lainnya, sehingga rakyat khususnya buruh dan tani menjadi korban dari 

sekema itu. Mengatasnamakan pembangunan dengan menggusur dan 

merampas tanah rakyat hal itu sudah terbiasa terjadi di Indonesia karena 

hukum di Indonesia lebih tajam kebawah dan tumpul  keatas.  Jika dilihat 

di UUD 45 pasal 33 ayat (1) yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai 

usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”, ayat (2) “Cabang-cabang 

produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak 

dikuasai oleh Negara”, ayat (3) menyebutkan “Bumi, Air dan Kekayaan alam 

yang terkandung didalamnya di kuasai oleh Negara dan pergunakan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, ayat (4) “Perekonomian Nasional 

diselengggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip 

kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan 

dan kesatuan ekonomi Nasional”. Namun yang terjadi tidak demikian, 

bahwa Negara mengusai sumber alam dan di peruntukkan bagi kapitalisme 

monopoli asing bukan diperuntukan untuk rakyat. Hal tersebut terlihat 

proyek pembangunan PLTU bertolak belakang dengan semangat UUD 45 

pasal 33.  



Tahun 2002 Perjanjian antar Negara-negara di ASEAN-Cina dalam ASEAN 

China Free Trade Agreement (ACFTA) telah menghantarkan beberapa 

kesepakatan khususnya antara Cina dengan Indonesia, salah satunya 

tentang pembangunan infrastruktur. Tahun 2007 Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono menyaksikan penandatanganan bersama antara pemerintah 

Indonesia dan pemerintah Cina dalam proyek di bidang ketanaga listrikan 

yang menjadi bagian dari proyek percepatan pembangunan PLTU 10.000 

MW, dimana Indonesia adalah mitra yang penting di antara Negara-Negara 

ASEAN bagi Tiongkok. Omzet dan proyek Indonesia yang di kontrak oleh 

perusahaan Tiongkok adalah paling besar diantara 10 Negara ASEAN pada 

tahun 2013. Pemerintah Cina membangun kerjasama dengan Negara-

negara di ASEAN diperkuat pada saat APEC 2013 di Bali, pada saat itu 

Indonesia dan Cina mendatangani dokumen kerjasama ekonomi sebesar 

USD 10 Billion/133,98 triliun rupiah.  

Kerjasama tersebut kemudian di lanjutkan oleh Presiden Jokowi dalam 

kerangka “satu kawasan dan satu jalur”.  Jokowi melaksanakan strategi 

perkembangan Poros Maritim Dunia, dan untuk mendukung hal tersebut 

pemerintah Jokowi menyediakan layanan “Satu Atap” untuk memudahkan 

proses bagi investor agar lebih banyak Investasi dari luar Negeri. Beberapa 

program Nasional Jokowi di antaranya : Pembangunan/Renovasi pelabuhan 

sebanyak 1505, pembangunan jalan raya dan rel kereta api sepanjang 8600 

Kilo, Pembangunan Bendungan air sebanyak 49 unit, Pembangunan 

pembangkit listrik yang baru mencapai 35.000.000 KW. Melalui Program 

kerjasama “Satu Kawasan Satu Jalur (One Belt One Road)” Cina telah 

mengeluarkan dana sebesar USD 700 Milion (9,378 Triliun rupiah) untuk 

pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), dan pemerintah Cina 

merekomendasikan Cina Huandian Engineering Cooperation (CHEC) 

sebagai investasi PLTU terbesar dan termoderen di luar Cina.  

Proyek PLTU selain di bangun di berbagai daerah di Indonesia seperti di 

Jawa-Bali, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan 

Papua. Di Bali, PLTU dibangun di Desa Celukan Bawang  Kabupaten 

Buleleng dengan rencana luas pembangunan 80 Hektar namun hanya 40 

Hektar lahan yang dapat di bebaskan. Pembangunan PLTU Celukan 



Bawang akan di bangun dengan tiga tahap, tahap pertama kekuatan 390 

MW, tahap kedua 130 MW dan tahap ketiga 260 MW total kekuatan 780 

MW, dan saat ini pembangunan masih tahap pertama. 

Desa Celukan Bawang terletak di Kec. Gerokgak Kab. Buleleng Provinsi 

Bali. Awal mulanya Desa Celukan Bawang adalah Hutan yang berada di 

pinggir pantai, dinamakan Celukan Bawang karena Teluk yang menyerupai 

Bawang dan sekarang menjadi Pelabuhan Celukan Bawang. Luas wilayah 

Desa Celukan Bawang 456 Ha terbagi menjadi 3 (tiga) Banjar Dinas yaitu 

Banjar Dinas Celukan Bawang, Banjar Dinas Pungkukan, Banjar Dinas 

Brongbong dengan jumlah penduduk 5281 Jiwa. Mayoritas mata 

pencaharian masyarakat Desa Celukan Bawang sebagai Nelayan, Buruh 

Tani dan Petani dengan sifat lahannya berupa kebun dan pantai. Namun 

sekarang Desa Celukan Bawang telah berubah menjadi proyek 

pembangunan PLTU. 

Cina Huandian Engineering Cooperation (CHEC) dan PT General Energy 

Bali (GEB) sebagai pelaksana dari proyek pembangunan PLTU di Celukan 

Bawang. Proyek pembangunan PLTU ini dilaksanakan sejak tahun 2002-

2007. Proses pembebasan lahan awalnya terjadi secara diam-diam 

dilakukan oleh pihak investor di Banjar Dinas Pungkukan Desa Celukan 

Bawang dengan pengukuran tanah seluas 60 Hektar  untuk di jadikan 

tempat pembangunan PLTU. Namun secara umum warga Desa Celukan 

Bawang tidak mengetahui rencana proyek pembangunan PLTU di desanya. 

Setelah investor mendapatkan tanah warga seluas 20 Hektar, pihak PT GEB 

bersama Pemerintah Buleleng melakukan sosialisasi bahwa akan di bangun 

PLTU di Desa Celukan Bawang. Setelah warga mengetahui  bahwa di 

desanya akan di bangun PLTU maka warga melakukan penolakan. Tidak 

hanya menggusur tanah warga, pihak investor juga menggusur para 

Nelayan yang berada di sepanjang pantai.  

Pada tahun 2008, pihak investor berhasil mengintimidasi warga Banjar 

Dinas Pungkukan untuk menjual tanahnya dan pindah secara bersama-

sama, akhirnya sebanyak 80 % warga menjual rumah dan tanahnya 

kemudian pindah ke lokasi lain yang tidak jauh dari lokasi pembangunan 

PLTU.  Tahun 2009 warga melakukan aksi demonstrasi ke PT. GEB karena 



harga tanah yang ditetapkan tidak sesuai dengan NJOP Buleleng. Karena 

Penggusuran tersebut warga Banjar Dinas Pungkukan terpecah menjadi 5 

(lima) kelompok yaitu warga kampung barokah  terdiri dari 120 KK, warga 

kampung tabah terdiri dari 27 KK,  warga Banjar dinas Pungkukan (warga 

yang masih bertahan di lokasi PLTU) terdiri dari 27 KK, Warga kampung 

Bugis terdiri dari 155 KK dan warga yang pindah secara sendiri-sendiri ke 

tempat lainnya.   

Belum selesainya masalah pembebasan lahan dibeberapa warga yang 

bertahan di sekitar PLTU, muncul masalah baru antara pihak PT GEB 

dengan warga, mulai dari masalah belum terbitnya sertifikat tanah warga 

yang pindah kelokasi baru, suara bising dan getaran paku bumi yang 

membuat rumah warga menjadi retak, pencemaran lingkungan dari asap 

dan limbah PLTU mengakibatkan debu bertebaran, pohon menjadi tidak 

produktif, kemudian Dampak pemasangan kabel Saluran Udara Tegangan 

Tinggi (SUTT) 150 KV di atas rumah warga dan permasalahan lainnya. 

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, berbagai metode dan cara 

dilakukan oleh pihak investor  mulai dari cara negosiasi hingga cara 

intimidasi di lakukan untuk meredam warga yang terus bergejolak 

menuntut agar persoalan tersebut cepat diselesaikan.  

Aksi demi aksi demonstrasi terus dilakukan oleh warga yang tergusur oleh 

pembangunan PLTU. Pada tahun 2011, seluruh warga yang tergusur 

melakukan aksi demonstrasi besar ke lokasi PLTU dengan menuntut 

penyelesaian sertifikat di kampung Barokah, dan upaya warga 

membuahkan hasil dengan terbitnya beberapa sertifikat tanah milik warga.  

Di tahun 2012 warga melakukan aksi demonstrasi ke PT. GEB menutut 

uang perbaikan rumah yang retak akibat getaran pemancang paku bumi 

PLTU. Aksi demonstrasi  ke PLTU tidak hanya di lakukan oleh warga Banjar 

Dinas Pungkukan saja, namun di tahun 2013 Kelompok Nelayan dari 

banjar Dinas Berombong juga melakukan aksi demonstrasi, mereka  

menuntut ganti rugi atas pengerukan laut yang dilakukan oleh pihak PLTU, 

karena pengerukan tersebut nelayan tidak bias beraktifitas seperti 

biasanya.  Dan di akhir tahun 2013 warga melakukan aksi penolakan atas 

pemasangan tower dan kabel SUTT di atas rumah warga yang dilakukan 



oleh PT PLN, karena warga terus menolak dan dari pihak PLN harus 

memasang kabel SUTT akhirnya aparat TNI dan Polisi di turunkan untuk 

meredam aksi warga.  

Pada tahun 2015, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali menerima 

pengaduan dari masyarakat Celukan Bawang dari 3 (tiga) kampung yaitu 

Kampung Barokah, Kampung Tabah dan Kampung Pungkukan mendatangi 

kantor LBH Bali untuk menjadi kuasa hukum warga. Paska melakukan 

observasi LBH Bali membentuk team kerja yang terbagi menjadi 3 (tiga) 

yaitu team dokumen, team lapangan dan team advokasi. Sampai saat ini 

LBH Bali masih melakukan investigasi dan kajian dokumen ANDAL PLTU 

Celukan Bawang. Sejauh ini LBH Bali melakukan advokasi dalam bentuk 

mediasi antara pihak PT. PLN dengan warga di Kampung Barokah yang 

menolak perpanjangan pemasangan kabel Saluran Udara Tegangan Tinggi 

(SUTT) 150 KV di atas rumah warga. Penolakan untuk masa waktu 

perpanjangan kabel SUTT di atas rumah warga berdasarkan dari hasil 

kesepakatan antara warga dengan pihak PLN yang dipimpin oleh Bupati 

Buleleng, yang pada intinya adalah pemasangan kabel SUTT hanya di 

berikan waktu 1 (satu) tahun yaitu dari tanggal 27 Februari 2015 sampai 

27 Februari 2016. Dan setelah satu tahun pihak PLN harus memindahkan 

kabel SUTT yang melintas diatas rumah warga kampung Barokah. Hingga 

hampir masa satu tahun berakhir untuk jangka waktu pemasangan kabel 

SUTT, pihak PLN tidak ada tanda-tanda sama sekali untuk memindahkan 

kabel dan seakan-akan tetap untuk mempertahankan posisi kabel yang 

sudah terpasang di atas rumah warga.  

Hubungan antara PT. PLN dengan proyek pembangunan PLTU adalah PT 

GEB sebagai pengembang telah menandatangani kontrak dengan PT 

Perusahaan Listrik Negara (PLN) selama 30 tahun. PT GEB berdiri sejak 

tahun 2003 sebagai anak perusahaan dari PT General Energy Indonesia 

(GEI) yang berkantor di Jakarta, namun pemegang saham terbesar PLTU 

adalah investor dari Cina yaitu Cina Huandian Engineering Cooperation 

(CHEC). Untuk memuluskan pembebasan lahan di Banjar Dinas 

Pungkukan, para investor mendapat dukungan dari pemerintahan daerah 

Buleleng dengan dalih bahwa proyek pembangunan PLTU adalah untuk 



mensukseskan Program Nasional dan untuk mencukupi kebutuhan listrik 

di Pulau Bali. Namun apakah pembangunan Nasional harus merampas 

tanah-tanah masyarakat yang sudah lama tinggal dan bekerja diatas tanah 

tersebut dan akhirnya semua hilang atas nama pembangunan Nasional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program dan Kegiatan LBH Bali sepanjang 

Tahun 2015 

 

a. Advokasi 

 Kasus Pencurian Laptop oleh Anak, LBH Bali melakukan 

pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam 

proses penyidikan dan dalam proses Diversi. Pada 28  Januri 2015 

kasus ini diupayakan untuk diselesaikan melalu diversi, dengan 

melibatkan PPA Polda Bali, Bapas kelas I Denpasar, Peksos dinas 

Sosial Propinsi Bali, Tokoh Masyarakat dari kediaman ABH, LBH Bali 

selaku Kuasa hukum Anak, Orang tua Anak dan Korban. Kasus ini 

diselesaikan secara diversi yang pokoknya memuat tentang : 

 Kasus Diselesaikan secara diversi 

 Tidak ada tuntutan ganti rugi dari korban 

 Pengembalian barang bukti kepada korban 

 Pengembalian anak kepada orang tua dengan pengawasan Bapas 

kelas I Denpasar. 

 Kasus Pencurian Dengan Kekerasan oleh  7 (tujuh ) Anak, LBH 

Bali melakukan pendampingan hokum terhadap anak yang berkonflik 

dengan dan proses konseling di psikiater P2TP2A Propinsi Bali. Para 

Anak melakukan pemalakan dan perampasan barang pengguna jalan, 

bersama dengan 3 orang dewasa dalam berkas terpisah, melakukan 

setidaknya 6 kali pemalakan di lokasi yang berbeda. Anak yang 

disangka melanggar pasal 365 KUHP (1) (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP atau 

pasal 368 (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP Jo pasal 55 (1) Ke-1 KUHP. Pada 

tanggal 27 April 2015 dilakukan persidangan pertama untuk kasus 

ini, untuk agenda pembacaan dakwaan yang dihadiri oleh anak 

beserta wali/orang tuanya, PH/LBH Bali, jaksa, panitera pengganti 

dan Hakim. Pada tanggal 7 Mei 2015 persidangan ke -4 dengan 

agenda pembacaan tuntutan, pledoi oleh PH dan Putusan. JPU 

menuntut terdakwa anak dengan pidana penjara 6 bulan dengan 

masa percobaan 1 tahun. LBH Bali selaku PH mengajukan Pledoi 



meminta keringan hukuman dan meminta agar anak-anak tidak 

ditahan dengan mengajukan hasil pemeriksaan oleh Psikiater dan 

Psikolog P2TP2A Provinsi Bali. yang menyatakan bahwa para 

terdakwa anak masih memerlukan terapi lanjutan, Hakim memutus 

para terdakwa anak dengan penjara 3 bulan penjara dengan masa 

percobaan 6 bulan dan tidak perlu menjalani hukumanya. 

 Kasus Persetubuhan anak, Pada 6 Juli 2015 Polda Bali mengirimkan 

surat permohonan Bantuan Hukum Cuma-Cuma kepada LBH Bali 

terkait kasus persetubuhan anak yang dilakukan oleh anak yang 

dilaporkan 7 Mei 2015. Tanggal 29 September dilakukan Konfrontier 

antara anak korban, saksi dan anak Berkonflik dengan Hukum di 

PPA Polda Bali untuk menyesuaikan keterangan BAP. 

 Pendampingan IMAPA (Ikatan Mahasiswa Papua), IMAPA (Ikatan 

Mahasiswa Papua) bersama LBH Bali melakukan hearing ke kantor 

Bupati Karangasem (10/8) untuk meminta klarifikasi atas 

meninggalnya atlet Papua yang akan mewakili Kabupaten 

Karangasem. Pemerintah Karangasem memberikan santunan uang 

dari asuransi BPJS, yang diserahkan langsung oleh bupati 

karangasem kepada novi selaku perwakilan imapa sebagai simbolis. 

Santunan ini, akan diberikan setelah keluarga atlet melengkapi 

beberapa persyaratan, salah satunya Surat ahli waris. 

 Kasus Pemecatan  Wartawan LKBN Antara Sepihak, Setelah 

mendapat kuasa dari I Gede Wira Suryantala  (Wartawan LKBN 

Antara ) pada tanggal 18 Agustus 2015 LBH Bali sebagai penerima 

kuasa mengirimkan surat Permohonan klarifikasi Penutupan Kode 

Akses Berita  pada tanggal 19 Agustus 2015 dan surat Permohonan 

Penjelasan penutupan Kode Kontributor (KR) dan Pencabutan Kode 

IAS di LKBN Antara Biro Bali.  Menyikapi surat ini Pihak LKBN 

Antara Biro Bali datang ke LBH Bali memberikan penjelasan akan 

tetapi hasilnya tidak memuaskan klien. Pada tanggal 14 September 

2015 akhirnya dilakukan penyelesaian secara Bipartit di LBH Bali. 

Bipartit ini dihadiri oleh pimpinan LKBN Antara Biro Bali. Hasil dari 



advokasi ini adalah Perusahaan menerima pekerja ini kembali bekerja 

di LKBN Antara.  

 Kasus Celukan Bawang, 24 april 2015 LBH Bali meninjau kondisi 

lapangan dan menginvestigasi guna mendapatkan data seputar 

permasalahan yang terjadi dilokasi celukan bawang berdasarkan 

laporan dari warga. Selain itu LBH Bali juga bertemu melakukan 

diskusi dengan warga kampung Barokah dan dusun Pungkukan 

mengenai permasalahan di masing-masing kampong/dusun. Warga 

Kampung Barokah tetap bersikukuh menolak rumahnya untuk 

dilintasi kabel SUTT. Warga hanya meminta agar SUTT di geser ke 

sebelah timur/ sebelah barat kampung barokah (intinya tidak 

melintasi rumah warga). Disisi lain yang menjadi isu di kampung 

barokah adalah status kerja buruh di PLTU, menurut beberapa 

sumber status buruhnya adalah Outsourcing, padahal dulu 

perusahaan pernah berjanji jika status buruhnya akan dijadikan 

buruh permanen/ tetap. Sedangkan di Dusun Pungkukan Tanah 

warga yang masih berada di area PLTU, karena pada saat ini sudah 

dimulai pengerjaan proyek yang berdampingan dengan beberapa 

warga sehingga ini mengganggu atau berdampak terhadap 

lingkungan. Karena di area proyek tersebut banyak debu yang 

mengarah kerumah warga sehingga dihawatirkan berdampak 

terhadap kesehatan warga sekitar. warga sempat menegur agar 

dihentikan dulu pengerjaannya sebelum tanah warga dibebaskan, 

bukannya dihentikan tapi ada beberapa oknum TNI yang datang 

untuk berjaga di sekitar proyek dan ada beberapa rumah yang 

dijadikan POS TNI. Karena geram warga juga akan mengambil 

langkah untuk AUDIENSI dengan DPRD 

Provinsi Bali dan akan aksi di lahan proyek. 16 Juni 2015, warga 

celukan bawang mendatangi kantor YLBHI-LBH Bali. Rombongan ini 

terdiri dari dua dusun yakni Kampung Barokah dan Pungkukan, 

Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. pihak perusahan sudah 

mulai melakukan pembangunan kolam limbah didekat pemukiman 

warga yang mana seperti yang kami ketahui sudah pernah ditolak 



oleh warga, karena debu yang dihasilkan dalam proses pembangunan 

tersebut, warga nelayan yang terkena dampak terhadap 

pembangunan PLTU tersebut mengenai tempat untuk menaruh 

perahu yang belum jelas karena tempat sebelumnya telah dipakai 

oleh perusahan untuk kapal yang membawa batu bara.. LBH Bali 

mengadakan pemutaran film sebagai upaya pengedukasian terhadap 

warga. Adapun jumlah warga hadir sekitar 30 orang yang terlihat 

antusias menyimak penjelasan AMDAL dari tim LBH Bali. Tanggal 8 

September 2015 LBH Bali bertemu dengan warga kampung Tabah 

Desa Celukan Bawang. Ada sekitar 30 warga yang hadir dalam 

pertemuan tersebut. untuk membahas persoalan yang dihadapai oleh 

21 KK yakni sertifikat tanah mereka yang diperjanjikan oleh PT.GEB , 

namun hingga hari ini belum diterima oleh warga, padahal sudah 

berjalan kurang lebih 7 tahun. Diskusi dilanjutkan ke Kampung 

Barokah mengenai aksi yang dilakukan oleh warga yang memasang 

SPANDUK di bawah tower SUTT yang intinya mengingatkan kepada 

semua pihak bahwa kabel SUTT 6 bulan lagi harus segera dipindah 

sesuai dengan kesepakatan bersama yang ada dalam Berita Acara 

dan ditandatangan di kantor Bupati Buleleng saat itu. 

 Kasus PHK Masal PT. Mitragarment Indoraya (ANIMALE), 83 

Buruh Animale mengadu ke LBH Bali atas PHK secara sepihak 

terhitung sejak 1 Nopember 2015 berdasarkan Surat Keputusan No. 

003/MGR/MGT/X/2015 tertanggal 30 Oktober 2015 oleh PT. 

Mitragarment Indoraya. Dalam surat keputusan tersebut Pihak 

perusahaan menyatakan “Hak-hak Pekerja yang timbul karena PHK 

karena perusahaan pailit akan segera diselesaikan atau dibayarkan 

dan perhitungannya sesuai dengan ketentuan perundangan yang 

berlaku”. Namun hingga saat ini pekerja belum mendapatkan haknya 

dan perusahaan belum juga dipailitkan. Dalam mendampingi buruh, 

LBH telah melakukan audiensi dengan Komisi IV DPRD Provinsi Bali 

serta mendampingi ke Dinasker Kota Denpasar. Pada 16 Desember 

2015, Disnaker Kota Denpasar mengeluarkan anjuran yang pada 

intinya Agar Perusahaan PT. Mitragarment Indoraya membayar 



kekurangan upah bulan Oktober 2015 sebesar 20% dan membayar 

upah proses. 

b. Sosialisasi 

 Sosialisasi Perlindungan Anak di SD 4 Batur Kintamin Bangli, 17 

Januari 2015 LBH Bali melakukan kegiatan sosialisasi tentang 

bagaimana seorang anak melindungi dirinya dari ancaman kekerasan 

seksual dan menjabarkan hak-hak anak agar anak-anak memahami 

apa saja hak yang mereka miliki. Kegiatan ini diikuti oleh 80 siswa 

Sekolah Dasar Negeri 4 Batur sekolah yang terpencil terletak di kaki 

Gunung Batur,  para siswa sangat antusias mengikuti kegiatan ini. 

 Sosialisasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kecamatan 

Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Sosialisasi dilaksanakan 

pada Rabu 29 April 2015, dalam sosialisasi ini dijelaskan mengenai 

pengertian bantuan hukum, dasar hukum bantuan hukum, asas-

asas bantuan hukum, tujuan bantuan hukum, ruang lingkup 

Bantuan Hukum, dan mengenai syarat dan tata cara pemberian 

Bantuan Hukum. 

 Sosialisasi Bantuan Hukum di wilayah Kecamatan Pekutatan 

Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. Sosialisasi dihadiri tokoh 

masyarakat, Seperti Camat Pekutatan, kepala desa Manggis Sari 

kecamatan Pekutatan,  Seluruh kepala Dusun di Desa Manggis Sari, 

kelihan adat di Desa Manggis Sari, perangkat desa Manggis Sari, 

pihak kepolisan dan para legal 

 Sosialisasi Bantuan Hukum di PKBM Darma Wangsa, Berdasarkan 

pemantauan dan pemohon dari pengelola PKBM Dharma Wangsa, 

banyak sekali siswa dan siswi peserta didik yang sering menangani 

dan mengalami persoalan hukum baik di tempat kerjanya maupun di 

lingkungan sekitarnya, pekerjaan mereka yang dekat sekali dengan 

dunia malam, menyebabkan mereka enggan untuk melaporkan 

kejadian yang mereka alami, Perkembangan dan pertumbuhan 

ekonomi  para peserta didik yang tidak memadai untuk mengakses 

bantuan hukum sangat terbatas. Para peserta didik seringkali sangat 

kebingungan menghadapi berbagai permasalah yang ada  di 



daerahnya, karena banyak sekali permasalahan yang di alami oleh 

warganya dan kurangnya pengetahuan mereka berkaitan dengan 

permasalahan hukum, seperti waris, dan pembagian harta gono-gini, 

pelecehan seksual, kontrak tenaga kerja serta keterbatasan ekonomi 

untuk mengakses bantuan hukum, karena tipologi geografis daerah 

tersebut yang tidak mudah untuk di jangkau, Kegiatan ini dilakukan 

pada tanggal 7 Agustus 2015. 

 Sosialisasi Bantuan Hukum Warga Terkait Limbah Dan Pekerja 

Asing Celukan Bawang, Kegiatan sosialisasi UU No. 16 tahun 2011 

tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Desa Celukan 

Bawang Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali 

yang dilaksanakan pada Senin 24 Agustus 2015. Dibangunnya PLTU 

di Desa Celukan Bawang berdampak terhadap kondisi social, budaya 

bahkan ekonmi bagi masyarakatnya. Yang pada awalnya masyarakat 

Celukan Bawang menyendarkan perekonomiannya terhadap 

perkebunan dan nelayan. Seiring adanya PLTU, sebagian masyarakat 

Desa Celukan Bawang beralih profesi dari petani/ nelayan ke buruh 

di PLTU tersebut. Namun semakin berjalannya hari persoalan 

ketenagakerjaan muncul dan dihdapi oleh masyarakat Desa Celukan 

Bawang yang bekerja di PLTU. Mulai dari kontrak kerja, upah bahkan 

akses lapangan pekerjaan yang dirasa belum bisa diakses oleh 

masyarakat Desa Celukan Bawang. Terlebih di PLTU Celukan Bawang 

banyaknya pekerja asing sehingga hal ini dianggap menjadi persoalan 

serius oleh masyarakat 

c. Diskusi dan Pelatihan 

 Diskusi dan Aksi Save KPK, LBH Bali melakukan diskusi dan aksi, 

menyikapi Penangkapan Wakil Ketua KPK oleh Bareskrim. Pada 23 

Januari 2015 Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap oleh 

Bareskrim, hari itu juga LBH Bali mengadakan diskusi dengan 

melibatkan NGO anti korupsi dan oraganisasi mahasiswa dan 

melakukan aksi longmarch dari depan Kantor LBH Bali sampai di 

depan Polda Bali, untuk menyuarakan dukungan kepada KPK dan 

menyelamatkan KPK dari tindakan kriminalisasi dan segala tindakan 



yang melemahkan KPK. Pada tanggal 28 Januari LBH Bali dan Aliansi 

Masyarakat Bali Anti Korupsi (AMBAK) melakukan aksi di lapangan 

Bajra Sandi Renon, dalam aksi damai ini, LBH Bali bersama AMBAK 

menyerukan  :  

1) mengaih janji Presiden Joko Widodo untuk pemberantasan 

Korupsi;  

2) menuntut pengunduran diri Calon Kapolri Budi Gunawan; 

3) meminta agar semua pihak menghormati  instruksi Presiden RI 

untuk tidak mengkriminalisasi komisioner KPK. 

 Aksi Save KPK, Pada 1 Februari 2015 LBH Bali melakukan aksi 

pengalangan tanda tangan dukungan untuk KPK di lapangan Bajra 

Sandhi Renon pada kain putih sepanjang 30 meter. Masyarakat Bali, 

dari berbagai kalangan antusias untuk berpartisipasi 

menandatangani kain putih ini, bahkan Gubernur Bali pun turut 

berpartisipasi membubuhkan tanda tanganya, kain yang berisi 

tandatangan masyarakat bali ini yang merupakan bentuk dukungan 

terhadap KPK kemudian dikirim ke istana Negara. 

 Diskusi dan Aksi One Billion Rising, tanggal 2 Februari LBH Bali 

bersama NGO, BEM Udayana, Bem Unmas, Bem IHDN dan Forum 

Anak Daerah Kabupaten Badung melakukan diskusi terkait 

kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemudian Tanggal 11 

Februari LBH Bali bersama OBR Bali melakukan siaran di Hard Rock 

radio Bali untuk sosialisasi kegiatan OBR. Pada Tanggal 14 Februari 

2015 dilakuakn kegiatan OBR di pantai Mertasari Sanur, yang diikuti 

oleh komunitas seni di Sanur dan LBH Bali. Dan pada 15 Februari 

LBH Bali bersama OBR Bali melakukan  kegiatan OBR yang diikuti 

oleh NGO pemerhati perempuan dan anak, BEM Universitas yang ada 

di Denpasar, Siswa SMA dan masyarakat yang ikut bergabung.  

Masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan ini , karena 

gerakanya sangat atraktif dan mudah diikuti. 

 Aksi Hari Perempuan Internasional, Pada 6 Maret 2015 LBH Bali 

melakukan diskusi di kantor LBH Bali untuk persiapan hari 

Perempuan Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret , diskusi 



ini melibatkan LBH Bali, Serikat Pekerja Mandiri, LBH Apik Bali, 

FMN, BEM Unmas, Seruni. Pada 8 Maret 2015 LBH Bali bersama 

LBH Apik Bali, FMN, Seruni, Bem Unmas, P2TP2A Provinsi Bali, Mitra 

Kasih Bali, Sarikat Pekerja mandiri, melakukan aksi damai dan 

menyuarakan tuntutan antara lain : 

1. Hentikan Diskriminasi terhadap Perempuan! 

2. Hentikan Kekerasan fisik, Sexsual dan Verbal terhadap 

Perempuan! 

3. Wujudkan Undang-undang Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah 

Tangga (PRT)! 

4. Perempuan untuk Perdamaian : Stop Militerisasi! 

5. Sapu Bersih Korupsi! 

6. Perempuan menuntut Reforma Agraria Sejati! 

7. Akhiri Perbudakan Modern! 

 Aksi Penolakan Keenaikan Harga Bahan Bakar Minyak, Pada 28 

Maret 2015 pemerintahan Jokowi – JK kembali menaikkan harga 

bahan bakar minyak masing-masing sebesar Rp. 500/ liter. LBH Bali 

yang tergabung dalam aliansi rakyat Bali Tolak Kenaikan Harga BBM 

melakukan aksi tanggal 29 Maret 2015. Aliansi ini menuntut agar 

Pemerintahan Jokowi-JK untuk mencabut surat keputusan Menteri 

ESDM No. 2486/K/12/MEN/2015 tentang penaikan harga BBM dan 

membatalkan kenaikan harga BBM secepatnya sebelum berimplikasi 

terlalu luas bagi masyarakat. 

 Diskusi Film “Jangan tutup Sekolah Kami”, tanggal 05 Mei 2015 

dengan mengundang beberapa organisasi mahasiswa. Setelah 

pemutaran film diadakan diskusi mengenai sekolah yang ada di 

moro-moro Mesuji lampung dan kondisi pendidikan secara umum. 

Film “jangan tutup sekolah kami “ adalah film documenter yang 

dibuat oleh alumnus Eagle Award Metro tv dengan tujuan sebagai 

kampanye agar sekolah yang ada di moro-moro lampung tidak 

ditutup oleh pemerintah. 



 Aksi Bersama Disabilitas Pertuni DPC Bali tentang Penggunaan 

Trotoar yang Tidak Aksesibilitas, LBH Bali bersama komunitas 

penyandang disabilitas Tuna Netra, Pertuni Bali, melakukan aksi long 

march rally tongkat, dimulai dari Jalan Serma Mendra hingga di 

depan Ramayana, Denpasar, Bali. Aksi ini diikuti kurang lebih 50 

Penyandang disabilitas, aksi ini didasri oleh belum adanya fasilitas 

trotoar yang layak bagi pejalan kaki, khususnya penyandang 

disabilitas karena sekarang trotoar tidak berfungsi sebagaimana 

semestinya. Banyak yang berlubang, bergelombang yang berbahaya 

bagi Penyandang tunanetra yang memiliki keterbatasan dalam hal 

penglihatan serta masih banyak trotoar yang digunakan untuk parkir 

motor dan berjualan bensin. Dalam aksi tersebut menuntut 

Pemerintah Kota Denpasar tentang trotoar layak pakai 

1.  menyediakan fasilitas trotoar yang aksesibel bagi penyandang 

disabilitas khususnya tuna netra.  

2. mengembalikan fungsi trotoar sebagaimana mestinya.  

3. memperbaiki segala kondisi trotoar yang rusak dan tidak aksesibel 

bagi penyandang disabilitas, khususnya tuna netra.  

4. menertibkan segala bentuk pelanggaran atas penggunaan fungsi 

trotoar. 

 Kunjungan Lbh Bali Bersama Mahasiswa  Asal Australia Ke  Lapas 

Anak Kelas II A Gianyar di Karangasem, kegiatan ini dilakukan 

pada tanggal 1 Juli 2015, kegiatan ini ditujukan untuk mengetahui 

kondisi anak-anak yang ada di Lapas Anak. kegiatan ini juga 

sekaligus mengajak 2 orang anak ABH yang sudah di vonis hukuman 

percobaan 6 bulan, yang tidak menjalankan pidananya di lembaga 

pemasyarakatan. Hal ini dilakukan agar kedua anak ini mengetahui 

bagaimana kondisi di LP, sehingga anak-anak ini tidak akan 

mengulangi lagi melakukan tindak pidana. 

 Diksusi dengan Paralegal LBH Bali di Singaraja dan Bangli, pada 7 

Juli 2015 LBH Bali bersama mahasiswa Australia mengadakan 

pertemuan dengan Paralegal LBH Bali di singaraja, pertemuan 

dilakukan di kota Singaraja, mahasiswa dari RMIT University ingin 

http://bali.tribunnews.com/tag/denpasar/
http://bali.tribunnews.com/tag/bali/


mengetahui kegiatan paralegal, pendampingan kasus apa saja, 

kendalanya seperti apa. Dan Tanggal 9 Juli Juga dilakukan 

kunjungan ke Paralegal di Bangli, juga untuk mengetahui kasus-

kasus yang terjadi di Bangli yang didominasi oleh kasus KDRT dan 

kekerasan anak. pertemuan ini dihadiri oleh beberapa paralegal di 

Kabupaten Bangli yang selama ini aktif melakukan pendampingan 

kasus terutama kasus-kasus KDRT. 

 Diskusi Lanjutan Tentang Kebebasan Beragama Dengan Jemaah 

Ahmadiyah Mengenai Hak-Hak Mereka Untuk Melaksanan Ibadah, 

dikemukakan oleh para Jemaah Ahmadiyah, dalam menjalankan 

agama mereka masih ada diskriminasi karena dijadikan komoditi 

politik karena secara luas dinggap mereka sebagai sebuah aliran yang 

memiliki prinsip yang berbeda dari agama sejenisnya, Dalam diskusi 

lanjutan akan direncanakan kembali pertemuan kepada mentri 

agama untuk mefasilitasi adanya acara untuk memfasilitasi adanya 

pertemuan antara umat beragam untuk lebih dapat mengenalkan dan 

membuka pikiran masyarakat kepada jemaat Ahmadiyah 

 Diskusi Mengenai Kegiatan Lanjutan Setelah Aksi Terkait 

Fasilitas Publik Pejalan Kaki/ Trotoar Dikota Denpasar Yang 

Tidak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas, membetuk 

paralegal untuk kaum disabilitas untuk menginvestigasi dan 

mendokumentasi terkait hal-hal dan permasalah apa saja yang akan 

diajukan dalam proses pembelaan terhadap hak-hak dan 

kewenangan kaum disabilitas. Dalam pertemuan lanjutan ini 

membahas kegiatan lanjutan kedepan untuk lebih memperluas 

jaringan dan mempererat hubungan anatara LBH bali dan Para 

penyandang disabilitas 

 Diskusi  Mengenai Perburuhan, 18 September 2015 LBH Bali 

bekerja sama dengan Alinasi Jurnalis Independen (AJI Denpasar) 

mengadakan diskusi tentang Perburuhan. Acara tersebut 

dilaksanakan di kantor LBH Bali dan diikkuti oleh beberapa 

wartawan (anggota AJI), beberapa staf LBH Bali dan dari lembaga 

advokasi buruh. Diskusi tersebut membahas tentang hubungan 



kerja, karena kawan-kawan jurnalis menganggap hubungan kerja 

harus dibedah agar mereka bisa mengetahui terkait hubungan 

kerjanya dengan perusahaannya tersebut. 

 Pelatihan Paralegal Lanjutan, pada 16 Desember hingga 18 

Desember LBH Bali mengadakan kegiatan pelatihan Paralegal LBH 

Bali, Pelatihan ini bertujuan mematangkan pemahaman Paralegal 

LBH Bali dalam mendampingi kasus anak di daerah komunitasnya 

untuk menunjang kinerja Paralegal LBH Bali di daerahnya masing-

masing. Pelatihan ini dihadiri oleh 20 Paralegal yang berasal dari 

Buleleng, Denpasar, Karangasem, Klungkung dan Gianyar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Keuangan LBH Bali 2015 

 

PENERIMAAN PER DESEMBER 2015 

Lembaga Bantuan Hukum Bali 

No Keterangan Jumlah 

1 Administrasi Klien  3,000,000  
 

2 Donasi Klien - 

3 Donasi publik 1,240,000 

4 Lembaga Donor 

AIPJ       725,100,000  

5 Lembaga Donor 

KEMENHUM dan 

HAM 

11,003,400 

6 Lembaga Donor 

TIFA 

253,000,000 

TOTAL       993,343,400  

 

PENGELUARAN PER DESEMBER 2015 

Lembaga Bantuan Hukum Bali 

 

No Keterangan Jumlah 

1 Biaya Overhead 247,460,000  
 

2 Biaya Penanganan 

Kasus         43,600,000  

3 Biaya Program 304,700,000 

4 Biaya Lainnya         11,400,000  

TOTAL       607,160,000  
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Foto-Foto Kegiatan LBH Bali 

 

 

Pendampingan IMAPA 

(Ikatan Mahasiswa 

Papua) melakukan 

hearing ke kantor 

Bupati Karangasem  

(10/8) untuk meminta 

klarifikasi atas 

meninggalnya atlet 

Papua 

 

 

 

 

Kedatangan Go Ojek ke 

LBH Bali atas Suspend 

yang diterima para 

Pengemudi Go Ojek (4/12) 

 

 

 

 

 

 

Karya Latihan Bantuan 

Hukum (KALABAHU) 

2015 dengan Peserta 

Berasal dari Bali-Jogja- 

Surabaya di Unv. 

Warmadewa (25/2) 



 

Penguatan Kapasitas Paralegal 

tentang Keadilan Restorasi 

dalam Perspekrif Anak dan 

Anak Perempuan sebagai 

Korban di Hotel Ina Sindhu 

(16-18/12) 

 

 

 

 

 

 

Aksi Menolak Pelemahan 

KPK bersama AMBAK di 

depan Polda Bali (23/1) 

 

 

 

 

Aksi LBH Bali bersama 

jejaring Menolak Kekerasan 

Terhadap Perempuan dan 

Anak di Lapangan Renon 

(8/3) 

 

 

 



 

 

 

One Billion Rising Bali yang 

dilaksanakan di Lapangan 

Renon bersama Jejaring 

untuk Menolak Kekerasan 

Terhadap Perempuan dan 

Anak (15/2) 

 

 

 

 

Peringatan Kematian 

Anak ANG di Kubu Kopi 

bersama Aliansi yang 

Peduli terhadap Anak 

(25/6) 

 

 

 

 

 

 

Diskusi dengan 

Penyandang Disabilitas 

mengenai Akses dan 

Fasilitas di LBH Bali 

(27/5) 

 

 



 

 

 

Sosialisasi Perlindungan 

Anak untuk Mencegah 

Tindak Kekerasan 

Terhadap Anak di 

Karangasem (20/9) 

 

 

 

 

 

 

Sosialisasi Bantuan Hukum 

bagi Masyarakat Miskin di 

Jembrana (29/5) 

 

 

 

 

Launcing Buku Case Story 

LBH Bali-Jogja-Surabaya di 

Monumen Perjuangan Bajra 

Sandi (8/6) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Mendukung Kerja-Kerja 

LBH Bali dalam Melakukan 

Advokasi, Sosialisasi dan 

Konsultas dapat Melalui 

 

No. Rek BNI : 0310117790 


