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Pengantar
Oleh: Taufik Basari
Pendiri dan Ketua Dewan Pengurus LBH Masyarakat

Buku “Jejak Langkah Menciptakan Pengacara Rakyat” adalah
kumpulan pengalaman para penyuluh hukum LBH Masyarakat dalam
melakukan pemberdayaan hukum di empat komunitas. Empat komunitas
itu adalah komunitas nelayan Kali Adem, komunita remaja keluarga
korban Tragedi Mei 1998 di Klender, komunitas pemakai dan mantan
pemakai narkotika di Jakarta, dan komunitas remaja yang bersekolah di
sekolah alternatif di Terminal Depok.
Catatan perjalanan yang para penyuluh tuliskan di buku ini tidak
berintensi untuk menjadi sebuah panduan lengkap dalam melakukan
aktivitas pemberdayaan hukum. Guratan tulisan dalam buku ini
sesungguhnya bertujuan untuk berbagi cerita perjalanan yang para
penyuluh alami dalam melakukan pemberdayaan hukum. Membaca
torehan pengalaman para penyuluh hukum dalam buku ini bisa membuat
Anda tertawa kecil, larut dalam haru, terbawa dalam kegeraman, dan
bukan tidak mungkin menginspirasikan Anda untuk dapat berbuat lebih
dalam melakukan pemberdayaan hukum.
Pengalaman adalah guru yang terbaik. Dari pengalaman yang kita
lakukan, kita bisa belajar, menilai, mengukur, mencoba dan sebagainya.
Dari pengalaman kita juga bisa mendapatkan inspirasi, keyakinan,
semangat dan lain-lain. Kuncinya adalah berpikir positif.
Aktivitas dan pengalaman yang kemudian ditulis dalam buku ini
berangkat dari pikiran positif bahwa semua orang memiliki potensi, semua
orang bisa melakukan sesuatu yang berguna bagi dirinya dan orang lain.
Oleh karena itulah, metode yang digunakan oleh LBH Masyarakat adalah
metode Socrates, yakni “bertindak sebagai bidan.” Maksudnya, para
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aktivis LBH Masyarakat percaya setiap insan memiliki kemampuan untuk
melakukan sesuatu. Karenanya, peran para penyuluh LBH Masyarakat
yang terjun ke berbagai komunitas adalah sebagai bidan dalam rangka
membantu memfasilitasi dan mengeluarkan potensi-potensi kemampuan
tersebut. Sehingga, berjalanlah suatu gerakan bantuan hukum yang
mandiri, dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri.
Pemberdayaan hukum, sebagaimana yang LBH Masyarakat percayai,
adalah sebuah pendekatan yang kami gunakan dalam menyebarkan nilainilai Gerakan Bantuan Hukum Mandiri. Sebuah gerakan yang bertujuan
untuk menciptakan benih-benih “pengacara rakyat” di tiap lapisan
masyarakat. Sebuah gerakan yang kami akui adalah anak kandung dari
Gerakan Bantuan Hukum Struktural. Gerakan ini sesungguhnya sebuah
model bantuan hukum yang kami pertajam dari pengalaman bantuan
hukum selama ini di Indonesia.
Keterlibatan kaum muda termasuk mahasiswa dalam rangkaian
penyuluhan hukum, adalah juga dalam rangka melahirkan generasi
baru dari gerakan bantuan hukum dan HAM. Usia muda dan jiwa
muda adalah potensi yang besar yang dapat memacu tersebarnya ideide dan gagasan ideal tentang negara hukum yang adil. Oleh karena
itulah, buku ini diharapkan juga dapat memberikan inspirasi bagi kaum
muda yang membacanya untuk turut terlibat dalam berbagai kegiatan
pemberdayaan masyarakat.
Terakhir, kami berharap catatan pengalaman ini bermanfaat bagi
berbagai pihak dan dapat membantu tersebarnya ide-ide tentang
keyakinan bahwa setiap orang memiliki potensi, mampu dan bisa berbuat
banyak untuk masyarakat.
Jakarta, Oktober 2009
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Mencetak Paralegal Masyarakat &
Training Ground Bagi Mahasiswa
Hukum Kesan pertama saya membaca buku ini seperti layaknya
mendengar orang bertutur, bercerita apa adanya, serta jauh dari klaim
keberhasilan, ilustrasi grafik dan angka-angka sebagaimana kebanyakan
sebuah laporan. Buku ini berisi kisah nyata dari ikhtiar pemberdayaan
hukum (legal empowerement) sebagai salah satu bentuk bantuan
hukum untuk orang miskin dan terpinggirkan. Keseluruhan ikhtiar
yang dituturkan dalam buku ini dilakoni oleh generasi muda, utamanya
mahasiswa hukum dari kampus kota besar yang bernama Jakarta.
Mahasiswa hukum khususnya di kota besar seperti Jakarta seringkali
dipersepsikan tidak mau perduli terhadap persoalan orang miskin dan
sedikit saja yang mau menekuni bantuan hukum buat orang miskin. Pada
umumnya, mahasiswa hukum di Jakarta bercita-cita bekerja di firma
hukum papan atas di kawasan segitiga emas yang lebih menjanjikan karir
sebagai pengacara perkotaan dan imbalan materi yang memadai.
Dengan gaya bertutur, buku ini tak hanya menyajikan secara jujur apa
yang telah dilakukan oleh LBH Masyarakat, namun mampu menyingkap
hal yang lebih dalam, yaitu persoalan nyata yang dihadapi masyarakat
miskin perkotaan dan peran ganda LBH Masyarakat. Peran ganda itu
adalah: (1) pemberdayaan hukum bagi masyarakat; dan (2) membangun
wadah penempaan (training ground) dari para calon sarjana hukum
(mahasiswa hukum). Peran ganda ini dilakoni secara telaten oleh LBH
Masyarakat yang umurnyapun masih seumur jagung.
Prakarsa pemberdayaan dan penyadaran hukum semacam ini
pernah diprakarsai di tahun 1970- 1980’an oleh gerakan bantuan hukum
yang lahir terdahulu yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang sekarang
menjadi Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) yang didirikan oleh Adnan
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Buyung Nasution. Namun, situasi sosial politik ketika itu menuntut
para penggiat bantuan hukum tidak dapat secara bebas bekerja dan
berbaur dengan masyarakat yang menghadapi masalah hukum dan
keadilan. Oleh sebab itu LBH tidak hanya saja melakukan pemberdayaan
hukum tetapi juga memfokuskan pada hal-hal lain yaitu advokasi
litigasi (pembelaan perkara) dan reformasi kebijakan—dari kebijakan
yang represif ke kebijakan responsif terhadap kebutuhan orang miskin.
Berkaca pada pengalaman YLBHI di era bantuan hukum struktural tidak
banyak pekerja bantuan hukum yang committed dan telaten menekuni
pemberdayaan hukum di tingkat akar rumput. Kalaupun ada yang
melakukan hal itu pada umumnya dilakukan oleh bukan sarjana hukum.
Fakultas Hukum dengan sistem perkuliahan yang ada memang kecil
kemungkinannya melahirkan sarjana-sarjana hukum yang committed
pada pemberdayaan hukum di tingkat akar rumput sebagaimana
dilakukan oleh LBH Masyarakat.
Berkaca pada pengalaman yang diungkap dalam buku ini, tujuan
pemberdayaan hukum adalah melahirkan paralegal masyarakat yang
berperan menjadi agen perubahan dalam masyarakat itu sendiri (istilah
buku ini “pengacara rakyat”). Sedangkan side product program ini adalah
mencetak mahasiswa yang berempati terhadap korban ketidakadilan
sebagai mitra dan katalisator lahirnya paralegal masyarakat. Pekerjaan
LBH Masyarakat yang memfokuskan pada pemberdayaan hukum
masyarakat di tingkat akar rumput lewat pengembangan paralegal, dan
penyediaan wadah training ground bagi mahasiswa adalah niche LBH
Masyarakat yang perlu terus dibangun serta diperkuat. Tidak banyak
organisasi bantuan hukum yang tidak tergoda untuk untuk tampil
high profile lewat pembelaan-pembelaan di Pengadilan dan berbagai
bentuk advokasi publik lainnya. Kemampuan merawat niche inilah dan
kemampuan “menahan diri” untuk menjauhi hiruk pikuk publisitas
inilah yang menjadi faktor penentu keberhasilan LBH Masyarakat dalam
mencetak paralegal masyarakat dan menyediakan wadah training ground
bagi mahasiswa sebagaimana dapat dibaca pada lembar-lembar “Jejak
Langkah Menciptakan Pengacara Rakyat”.
Namun demikian layaknya lembaga yang menggulirkan serta
menggendong aktivitas menciptakan perubahan, tentu saja memiliki
dinamika pasang surut yang bersifat internal maupun eksternal. Tantangan
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internal adalah kemampuan membangun kapasitas kelembagaan
seperti misalnya menjamin keberlanjutan dukungan keuangan, sumber
daya manusia yang kuat dan memelihara proses-proses yang bersifat
demokratis dalam setiap pengambilan keputusan kelembagaan. Ketiga
tantangan internal ini adalah faktor utama keberlanjutan dari sebuah
lembaga nirlaba. Ketiga tantangan internal ini adalah tantangan
yang lazim dihadapi dan dialami oleh lembaga-lembaga seperti LBH
Masyarakat. Sementara tantangan eksternalnya adalah bagaimana
menjawab tuntutan untuk menjaga dan merawat paralegal masyarakat
yang telah dihasilkan serta kemampuan untuk mereplikasi pekerjaannya
di wilayah lain.
Dengan ketekunan dan konsistensinya dalam merintis tugas dan
pekerjaan, kepempinan dan pengelolaan organisasi yang kuat, serta
perasaan tidak cepat puas, saya yakin LBH Masyarakat akan selalu
menjadi acuan bagi masyarakat sipil terutama aktivis bantuan hukum
dalam melakukan pemberdayaan hukum masyarakat. Semoga pekerjaan
LBH Masyarakat sebagaimana tertuang dalam laporan ini selalu menjadi
inspirasi bagi komunitas hukum dalam membantu dan berkerja bersama
masyarakat miskin dan terpingirkan.
Selamat Membaca
Jakarta 30 September 2009

Mas Achmad Santosa
Penasehat Senior Hak Asasi Manusia,
Pembaruan Hukum dan Akses terhadap Keadilan
UNDP Indonesia
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Galeri Nasional
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Awal dari
Perjalanan ini ...
Oleh: Dhoho A. Sastro

M

enyaksikan 41 orang, tua muda, dewasa remaja, laki-laki dan
perempuan naik ke atas panggung bergantian di bawah sorot
lampu, dan kemudian berdiri tegak menghadap penonton
adalah menyaksikan kebanggaan atas diri masyarakat marginal. Ke41 orang tersebut adalah paralegal Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Masyarakat, anggota komunitas yang mendapatkan penyuluhan dan
pelatihan hukum dan konsep dasar hak asasi manusia selama setidaknya
selama enam bulan (September 2008 – Februari 2009). Mereka berasal
dari komunitas yang selama ini dianggap tidak pernah melek hukum, dan
tidak mampu untuk mengatasi permasalahan hukum. Hari itu, 21 Maret
2009 bertempat di Galeri Nasional Indonesia mereka mendapatkan
penyematan lencana LBH Masyarakat dan Kartu Identitas yang terdapat
nama dan foto wajah mereka masing-masing, sebagai tanda bahwa
mereka telah dilantik menjadi paralegal. Haru, bangga dan takjub
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melihat orang-orang yang terpinggirkan itu bisa tampil dan mendapatkan
kebanggaan baru bagi dirinya. Apa yang tampak di atas panggung itu,
adalah sebuah persinggahan dari perjalanan panjang yang telah dimulai
beberapa saat sebelumnya. Tulisan ini mencoba untuk mengisahkan
apa yang terjadi dalam perjalanan awal hingga sampai pada pelantikan
paralegal itu.

Solidaritas yang Diliputi Kegalauan
Komunitas Kali Adem adalah awal dari semua komunitas itu.
Komunitas ini telah lama menjadi sahabatku, lebih dari lima tahun yang
lalu. Ketika itu mereka mendapatkan penggusuran, aku hadir bersama
dengan teman-teman untuk memberikan advokasi pada mereka.
Sebuah perdebatan hebat hadir di antara kami kala itu, apakah orangorang ini harus melawan secara fisik atau kita akan melakukan cara-cara
diplomasi. Perlawanan secara fisik, dianggap sebagai pilihan karena
akan menunjukkan kekuatan rakyat sesungguhnya. Aku sendiri, memilih
untuk tetap mempertahankan cara-cara yang tidak harus menunjukkan
kekuatan fisik.
Gugatan tetap dibuat, dan surat-surat audiensi tetap dibuat. Audiensi
dengan Menteri Permukiman dan Prasarana Wlayah saat itu menjadi
awal dari tabungan persahabatan ini. Di luar dugaan, dalam audiensi
itu Menteri menjanjikan akan membangun rumah bagi korban gusuran.
Janji ini, tanpa melupakan pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat,
dapat terealisasi beberapa bulan kemudian. Sayangnya rumah yang
dibangun itu, tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Bukan
karena salah rumahnya yang merepotkan, tapi karena salah dalam
memahami kehidupan masyarakat. Masyarakat yang sangat patriarki
ini ternyata mengandalkan sumber penghasilan dari kaum perempuan,
dan perempuan tak mungkin mencari penghidupan secara ekonomis
di komplek yang penghuninya tidak banyak itu. Singkat kata, program
relokasi ini tidak memberikan hasil yang memuaskan, dan warga kembali
ke bantaran kali tempat mereka dahulu digusur.
Perjalanan mendampingi mereka, menghantarkanku pada
pemahaman tentang kehidupan orang dan persahabatan dengan
mereka. Mereka tak hanya memiliki pola pikir yang berbeda, namun
seringkali mengekspresikan sebuah gagasan dengan cara yang berbeda.
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Niatnya ingin memberikan
pertolongan, namun tak
sadar pertolongan itu
justru membuat kecambah
keswadayaan dalam
masyarakat itu menjadi
mati tergencet oleh
gagasan-gagasan baru
yang tak dipahami oleh
masyarakat.
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Sehingga tak jarang salah paham terjadi, hanya
karena perbedaan cara mengekspresikan gagasan.
Persahabatan, yang tak hanya di lapisan periferi ini,
membuatku memiliki keyakinan bahwa masyarakat
miskin ini punya solusi sendiri untuk kehidupannya.
Kita tidak perlu mencari-cari solusi untuk mereka,
karena mereka bisa dan telah memiliki solusi
untuk kehidupannya. Yang menjadi tantangan
sekarang adalah bagaimana membuat gagasan itu
tetap tumbuh dan berkembang tanpa harus mendapatkan himpitan
dari tanaman lain, ataupun mati kekeringan karena panas dan tiada
air. Di sinilah letak hakikat pemberdayaan masyarakat itu; bukan hadir
memberikan solusi tetapi menjadi sahabat yang akan menjaga kecambah
kesejahteraan tumbuh, terus, terus, dan terus.
Upaya melakukan pemberdayaan ini, tak mungkin dilakukan oleh
diriku sendirian. Perlu bantuan dan dukungan dari orang-orang lain. Di
sisi lain ada sekelompok mahasiswi yang memiliki semangat luar biasa
untuk selalu menerima tantangan baru. Mereka itu seperti tidak ingin
menjadi orang biasa, mereka ingin memiliki sesuatu yang berbeda
dibanding dengan teman-temannya. Serasa mereka ingin berteriak,
“kami ini luar biasa, gak basi!”. Setiap pengalaman baru justru menjadi
tantangan dan suntikan semangat dan energi baru untuk berbuat lebih.
Seringkali semangat ini diutilisasi secara salah ketika berhadapan dengan
orang miskin. Keminderan orang miskin, ditanggapi dengan perilaku
yang justru malah ingin menjadi juru selamat. Niatnya ingin memberikan
pertolongan, namun tak sadar pertolongan itu justru membuat kecambah
keswadayaan dalam masyarakat itu menjadi mati tergencet oleh gagasangagasan baru yang tak dipahami oleh masyarakat.
Bukan menjadi juru selamat yang dibutuhkan, melainkan menjadi
sahabat. Bagaimana mungkin kita mampu merendahkan diri menjadi
sahabat, ketika kehadiran orang asing selalu dianggap sebagai kehadiran
orang yang lebih hebat. Siapa yang tak tergoda untuk menjadikan dirinya
sebagai penyelamat. Maka dari itu, bagaimana suasana perkenalan awal
antara dua kelompok yang berbeda intensi ini harus pas dan saling
mendukung bukan saling membinasakan. Jangan pernah berharap akan
terjadi keswadayaan yang berkelanjutan jika kita memposisikan diri
sebagai seorang yang lebih hebat.
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Aku tak tahu, bagaimana membuat perkenalan yang pas. Namun
yang pasti, aku membuat beberapa staf di LBH Masyarakat berkenalan
dengan masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan di Kali Adem bukan
dengan sebuah forum warga, ketika kami hadir mendengarkan cerita
warga dan warga mendengarkan “ceramah” kami. Aku memperkenalkan
anak-anak muda ini dengan langsung melibatkan mereka pada sebuah
aktivitas bersama.

Menjadi Sahabat
Siang itu, di pos penjagaan Cagar Alam Muara Angke, aku
mengadakan pelatihan untuk warga Kali Adem. Pos penjagaan itu
tidak sekedar pos, tapi sebuah rumah panggung di tepian sungai dan
ada selasar yang cukup luas. Terik matahari siang tidak membuat kami
merasa kepanasan, karena sinar mentari yang panas itu harus berjuang
keras menembus daun-daun pohon bakau yang meneduhkan jika ingin
membuat kami merasa kepanasan. Semilir angin laut yang sesekali
berhembus, membuat suasana pos penjagaan itu semakin sejuk.
Sayangnya warga masyarakat tidak pernah memanfaatkan fasilitas
pos penjagaan itu. Mereka tidak cukup berani untuk menyeberangi
sungai dan menginjakkan kaki di pos penjagaan. Padahal, mereka
memiliki perahu-perahu yang kami gunakan untuk menyeberangi sungai
dan menggapai pos itu. Wajah gembira anak-anak langsung terpancar
begitu kaki mereka menginjak pos penjagaan itu. Suasana asri dan
lapang, membuat anak-anak ini dengan penuh keceriaan berlarian dan
berteriak-teriak. Sementara wajah heran dan kagum tergambar di raut
wajah mereka yang dewasa. “Oh begini toh di dalam pos penjagaan itu.
Ada bangunan dan selasar yang luas,” ujar seorang ibu. Di selasar besar
itulah kami beraktivitas.
Dengan menggunakan beberapa perahu secara bergantian, satu
demi satu warga menyeberangi sungai dan tiba di pos penjagaan itu. Kami
adalah orang pertama yang menyeberang, karena kamilah pemegang
Surat Izin Masuk Kawasan Lindung tersebut. Tanpa surat izin itu, niscaya
sang penjaga akan memasang tampang galak dan mengusir setiap orang
yang berani mendekat.
Aku mulai membagi warga menjadi delapan kelompok. Masingmasing kelompok, kurang lebih terdiri delapan sampai sepuluh orang
5
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warga. Selain membagi warga, aku juga membagi anak-anak muda yang
berangkat bersamaku untuk ke dalam masing-masing kelompok. Setiap
kelompok terdapat dua orang “anak kota”, demikian warga Kali Adem
menyebut mereka kala itu. Permainannya cukup sederhana, di masingmasing kelompok dibentuk struktur kepengurusan ada orang yang
menjadi pemimpin kelompok yang nantinya akan bertugas mewakili
kelompok. Namun setiap keputusan harus diputuskan bersama dalam
kelompok. Kehadiran anak-anak muda ini memastikan bahwa orangorang Kali Adem memahami instruksi yang diberikan, bukan terlibat
dalam pengambilan keputusan.
Permainannya sederhana saja. Setiap kelompok akan diminta
untuk mengirimkan sandi kepada pemimpin permainan dengan huruf
X dan huruf Y. Setiap pilihan memberikan konsekuensi, ada kalanya
konsekuensinya memberikan keuntungan dan ada kalanya konsekuensi
tersebut justru merugikan. Supaya memberikan keuntungan, semua
kelompok harus bersepakat untuk secara bersama-sama memilih satu
pilihan, yaitu X. Namun jika ada satu orang yang berkhianat, dengan
memilih Y, maka kelompok yang memilih X akan mendapatkan kerugian.
Pelajaran dari permainan ini adalah ingin mengajarkan orang untuk bisa
kompak dan solider.
Anak-anak muda yang sengaja kudatangkan bertugas untuk
memastikan mereka menjalankan instruksi yang sudah kuberikan.
Mereka menyaksikan bagaimana orang-orang Kali Adem ini berinteraksi
dan membuat keputusan, mereka juga merasakan dan menjadi bagian
dari kegembiraan ataupun kekecewaan ketika hasil permainan itu
diumumkan. Permainan yang berlangsung sebanyak 12 putaran itu
menjadi pencair suasana di antara orang-orang itu. Orang Kali Adem
tak lagi merasa canggung untuk berekspresi dan bercengkrama dengan
mereka yang baru datang ini. Selain itu anak-anak muda yang turut
bersamaku itu lambat laun bisa menikmati kebersamaan dengan orangorang dari Kali Adem. Tak jarang kulihat mereka berteriak bersamasama ketika hasil permainan menguntungkan mereka. Demikian juga
sebaliknya, ketika hasil permainan merugikan kelompok mereka.
Permainan seharian yang kututup dengan refleksi kepada orangorang Kali Adem ini menjadi awal dan bekal pertama bagi sekelompok
6
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Gambar 1 - Suasana permainan antara LBH Masyarakat dengan teman-teman
dari Kaliadem di Cagar Alam Muara Angke. Memperkenalkan diri sebagai
sahabat, dan bukannya juru selamat, merupakan kunci penting dalam melakukan
pemberdayaan masyarakat.

anak muda itu untuk kemudian menjalani hari-hari pemberdayaan
masyarakat marjinal. Di hari itu mereka berkenalan dengan orang-orang
Kali Adem dengan cara yang tidak lazim. Andaikan mereka berkenalan
cara sebagaimana lazimnya, mereka akan bertemu dengan ekspresiekspresi kemiskinan dan meminta belas kasihan. Niscaya warga itu
akan berkatan, “iya rumah kami gubuk, hidup kami susah, setiap hari
kita kebanjiran.” “Ini masalah ekonomi, kami gak mampu untuk tinggal
di tempat lain.” “Kalau mandi dan cuci, kita memanfaatkan air kali ini.”
Itulah pernyataan yang sering diungkapkan warga. Tidak ada makna
positif dan nuansa keceriaan yang ditimbulkan.
Namun dengan permainan yang menyita waktu seharian, anak-anak
muda ini justru melihat tentang bagaimana riangnya orang-orang yang
tinggal di pinggir kali dan setiap hari mengalami kebanjiran. Mereka
juga melihat bagaimana kondisi yang memprihatinkan itu bukan sebagai
bentuk ketidakberdayaan hidup, melainkan sebagai sebuah upaya untuk
mendekatkan mereka pada sumber penghasilan mereka. Singkatnya,
perkenalan sehari itu memunculkan kesan sebagaimana layaknya orang
yang bersahabat, bisa menghargai satu dengan yang lainnya, dan tidak
berpretensi untuk menyantuni kehidupan orang-orang miskin itu.
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Semangat untuk bersahabat dan mau belajar satu dengan yang
lain adalah kunci utama yang selalu kutekankan ketika memulai
pemberdayaan. Kita tak ingin mengajari orang-orang miskin itu,
melainkan kita mau menjadi kawan dalam proses belajar mereka.
Kita memang melakukan penyuluhan hukum, tapi bukan penyuluhan
hukum yang menjadi sarana utama. Penyuluhan hukum menjadi media
untuk berkenalan dengan orang-orang ini. Penyuluhan hukum menjadi
perangkat bagi kami untuk mengawali persahabatan dan setelah itu
kita akan belajar bersama. Sepanjang tak ada niat dan keinginan untuk
belajar, maka proses pemberdayaan hanya menemukan jalan buntu.
Di sinilah esensi pemberdayaan hukum yang kita lakukan dalam
beberapa bulan terakhir. Bagaimana membangun
Semangat untuk bersahabat niat dan keinginan untuk belajar. Bukan datang
dan mau belajar satu kepada masyarakat untuk menggurui masyarakat
dengan yang lain adalah dan mencekoki mereka dengan ilmu pengetahuan.
kunci utama yang selalu Dengan semangat seperti ini, maka tak heran jika
penyuluhan ditujukan sebagai ajang untuk transfer
kutekankan ketika memulai
pengetahuan atau informasi, alhasil penyuluhan
pemberdayaan. Kita tak
itu akan menjadi kegiatan yang sia-sia. Penyuluhan
ingin mengajari orang-orang
hukum seringkali tidak akan berhasil membuat
miskin itu, melainkan kita
orang yang tadinya tidak tahu sesuatu menjadi
mau menjadi kawan dalam mengetahui sesuatu. Tapi tujuan penyuluhan
proses belajar mereka. bukan sekedar untuk memberikan informasi, tapi
tujuan penyuluhan adalah untuk memperkenalkan
diri. Melalui penyuluhan hukum ini, masyarakat akan mengenali dan
mengidentifikasi misi kita yang tak jauh-jauh dari proses pemberian
bantuan hukum sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat lebih
jauh. Jadi penyuluhan itu haruslah dianggap berhasil, bukan karena ada
banyak orang yang mengetahui informasi baru, tapi karena ada banyak
orang yang mengenali kehadiran kita. Karena kenal dengan kita, maka
masyarakat tidak ragu lagi untuk memiliki niat belajar, karena mereka
memiliki sahabat baru yang senantiasa menjadi teman dalam belajar.

Membangun Niat untuk Belajar
Niat untuk belajar itu bisa terbangun dari berbagai cara. Di antara
teman-teman korban penggunaan narkotika yang merugikan, pada
mulanya perspektif yang muncul adalah bagaimana menyerahkan
8
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masalah hukum yang mereka hadapi kepada para pekerja bantuan hukum.
Laksana menyerahkan penanganan perkara kepada seorang advokat
profesional, setelah lawyer’s fee lunas dibayar tak ada lagi yang harus
kita kerjakan. Perspektif ini muncul tak lain karena ketidakpercayaan diri
bahwa mereka sebenarnya punya pengetahuan. Dalam alam berpikir
mereka, proses bantuan hukum dan penanganan hukum adalah lahan
bagi mereka yang belajar ilmu hukum. “Proses penanganan perkara itu
susah, ribet, banyak hal-hal yang kita gak ngerti. Kita gak bisalah, itu
urusan orang hukum,” ujar salah seorang pecandu di awal perjumpaan.
Berangkat dari kisah nyata di atas, maka hal pertama yang harus
dilakukan adalah menunjukkan kepada mereka bahwa proses hukum itu
tidak seribet yang mereka bayangkan. “Proses hukum itu menjadi ribet,
menjadi gelap, karena kita tidak tahu prosedur yang benar itu seperti
apa. Nah saya hadir untuk memberitahukan proses yang benar itu
seperti apa,” ujarku pada mereka. Pelajaran pertama untuk para pecandu
adalah bagaimana memastikan setiap penangkapan dan penahanan
dilakukan dengan cara yang benar. Tidak benarnya proses penangkapan
dan penahanan, membuat orang yang ditangkap dapat menggugat polisi
melalui proses pra-peradilan di pengadilan. “Kita bisa menggugat polisi
yang telah menangkap kita. Asalkan kita dapat menunjukkan pelanggaran
yang dilakukan oleh polisi ketika melakukan proses penangkapan,”
jelasku pada mereka, “proses penangkapan itu sederhananya harus
ada surat penangkapan. Kalau gak ada suratnya, penangkapan itu tidak
sah dan anda punya hak untuk mengajukan praperadilan. Demikian
halnya dengan penahanan. Penahanan itu harus ada surat perintah
penahanannya, gak ada surat berarti polisi salah, sehingga kita bisa
mengajukan pra-peradilan,” papar teman-teman penyuluh setiap kali
bertemu dengan teman-teman korban narkotika.
“Jadi kalau kalian menemukan penangkapan dan penahanan yang
ga ada suratnya. Itu sudah bisa kita jadikan kasus. Sekarang, kami tak
mungkin untuk menemukannya, anda-lah yang punya kesempatan
untuk menemukannya. Anda yang kenal teman-teman anda, dan anda
yang pasti dapat informasi duluan. Jika itu benar terjadi, maukah anda
membantu teman-teman anda itu dengan melaporkannya kepada
kami. Nanti kita kerjakan kasus ini bersama-sama. Lewat pengalaman
menangani kasus bersama-sama ini, anda nantinya akan bisa menangani
9
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kasus tanpa harus kami dampingi,” jelasku pada mereka.
Berbeda dengan komunitas korban narkotika, komunitas warga di
Klender memiliki keunikan. Tadinya kami berkenalan dengan komunitas
korban tragedi Mei 98. Komunitas yang seharusnya beragam ini, ternyata
hanya terdiri dari para ibu saja, tidak ada bapak di antara mereka.
“Bapaknya sibuk. Susah diajak kumpul,” jawab Bu Ruminah, koordinator
komunitas ibu korban pelanggaran HAM menjawab pertanyaan mengenai
keberadaan suami mereka. “Kita siap kok bikin penyuluhan, silahkan saja
bikin penyuluhan dengan kami nanti saya kumpulkan ibu-ibu yang lain
biar semuanya bisa dengar dan mengikuti,” tawar Bu Ruminah. Tawaran
ini kami sambut dengan antusias, hingga akhirnya kami menyepakati
tanggal penyuluhan diselenggarakan.
Sore itu kami datang sesuai dengan janji, memang sedikit terlambat.
Dari ujung gang, kita sudah melihat Bu Ruminah dengan senyum yang
mengembang di bibir. “Ini ibu-ibu sudah kumpul, ayo kita mulai. Tapi
ibu-ibunya berharap ada konsumsi, beli aqua dan kue-kue ya,” ujar Bu
Ruminah dengan sigapnya. Belum sempat pertanyaan itu dijawab, Bu
Ruminah langsung menambahkan “belinya di warung tetangga Ibu saja,”
tambah Bu Ruminah dengan penuh keyakinan.
Penyuluhan berjalan, tapi jumlah peserta yang hadir tidak seperti yang
dijanjikan. Di akhir penyuluhan, barulah disampaikan kalau sebenarnya
ada jadwal ibu-ibu melakukan pengajian. “Kalau waktu pengajian, ibuibu yang datang ibu-ibu se-RW. Jadi ada banyak sekali. Waktu pengajian
aja apa?” tutur Bu Ruminah. Memanfaatkan forum pengajian sebagai
sarana untuk melakukan penyuluhan hukum, sebenarnya cukup efektif.
Di beberapa tempat sebelumnya, penyuluhan dilakukan seiring dengan
memanfaatkan jadwal acara pengajian yang dilakukan secara rutin
di komunitas. Ada kalanya pengajian di hari itu dibatalkan dan diganti
dengan acara penyuluhan, atau ada kalanya pengajian tetap dilakukan
dan disediakan waktu tambahan untuk penyuluhan.
Di hari penyuluhan ibu-ibu se-RW, kami kembali hadir. Sebelumnya
kami sempat meminta izin kepada Ketua RW setempat untuk melakukan
acara penyuluhan di tiap RW. Di pertemuan dengan Ketua RW itu, Bu
Ruminah yang kebetulan menemani menjanjikan akan menjadi panitia
dan memberi tahu pengurus pengajian kalau di hari itu akan diadakan
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penyuluhan. Namun, pemberitahuan itu dilakukan persis ketika
pengajian akan dimulai. Penyuluhan tak mungkin dilakukan hari itu,
karena adanya resistensi dari pengurus pengajian. Alhasil penyuluhan
pun ditunda, dengan sebuah janji bahwa minggu depan akan diberikan
waktu melakukan penyuluhan 30 menit di tengah-tengah pengajian.
Di minggu depannya, penyuluhan benar-benar mendapatkan waktu
dan kesempatan. Tapi hanya 15 menit. Proses penyuluhan dilakukan,
namun tidak mendapat respon positif. Tidak ada antusiasme yang
nampak dari para ibu yang mendengarkan penyuluhan. Sekalipun
penyuluhan tak diharapkan untuk bisa melakukan transfer informasi,
tapi sebagai ajang untuk melakukan perkenalan, tak ada perkenalan
yang tersambut. Singkatnya penyuluhan di komunitas ini harus dilakukan
dengan cara lain. Ibu-ibu yang diharapkan dapat menjadi paralegal, harus
dipertimbangkan ulang.
Gagal mendapatkan ibu-ibu, kami beralih pada remaja. Pilihan untuk
menyasar remaja ini sebenarnya terinspirasi dari celoteh dan keluhan
ibu-ibu yang merasa kalau remaja di kampung ini sering melakukan
aktivitas yang tak bermanfaat. Mereka hanya main-main saja, tidak ada
kegiatan yang positif. Untuk mendapatkan remaja, kita tak memiliki
kontak siapa remaja di komunitas ini. Ibu-ibunya yang diharapkan dapat
merekomendasikan nama ternyata juga tidak memberikan respon. Asa tak
boleh putus, setiap upaya harus dilakukan. Kita kemudian mengirimkan
surat resmi kepada setiap ketua RT dengan meminta kepada ketua RT
untuk merekomendasikan sejumlah remaja untuk mengikuti penyuluhan
hukum. Ternyata hanya ada 2 RT yang memberikan respon.
Kita datangi rumah masing-masing remaja yang telah
direkomendasikan, kita berkenalan dengan sang anak atau orang tuanya,
dan bersepakat untuk mengadakan penyuluhan. Anak-anak ini kemudian
kita minta untuk mengajak teman-teman yang lain. Di hari yang dijanjikan,
anak-anak ini hadir. Dari sepuluh orang yang diharapkan hadir, di hari itu
lebih dari 20 anak baru gede datang ke Balai Warga. Namun kami belum
bisa memenangkan hati mereka, di tengah penyuluhan berlangsung
anak-anak ini sibuk mengirim pesan singkat dan bermain handphone
hitam produk China yang hampir dimiliki semua anak.
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“Saya mau menawarkan kepada teman-teman. Minggu depan,
kami akan menengok klien ke Penjara Cipinang. Siapa di antara temanteman yang mau kita ajak jalan-jalan ke dalam Penjara Cipinang,” ajakku
mengakhiri penyuluhan hari itu. Tidak banyak yang antusias, hanya
seorang remaja laki yang menyatakan sanggup. Indra namanya, ia sendiri
pernah mendekam di sel tahanan selama beberapa hari karena terlibat
tawuran. Di hari yang dijanjikan, ternyata Indra tak sendirian, ada dua
gadis yang juga ikut bergabung. Mereka bertiga menemani staf LBH
Masyarakat melakukan konsultasi. Mereka bertiga menjadi saksi bagi
teman-temannya, ternyata proses konsultasi itu sangat sederhana, hanya
sekedar bercakap-cakap. Ketika seorang tahanan memang melakukan
sebuah kejahatan, pembelaan yang paling jitu adalah mengakuinya dan
tidak berbelit-belit.
“Jika memang kita melakukan perbuatan itu, pembelaan kita adalah
mengakui. Hal itu akan membuat simpatik hakim dan proses menjalani
hukumannya tidak akan bikin stress. Sebaliknya kalau kita berharap
bebas, sementara kita sendiri tahu itu tidak mungkin, akan membuat
proses persidangan jadi berbelit-belit dan orang tersebut akan mudah
tergoda untuk menggunakan mafia peradilan,” jelas Christine salah
seorang staf LBH Masyarakat kepada remaja-remaja itu. Hari itu mereka
belajar, bahwa proses pemberian bantuan hukum itu mudah. “Kalau
begini, kita bisa dong terlibat bantuan hukum. Ajari saya Kak,” ujar salah
seorang remaja itu. “Saya juga mau kak,” timpal yang lain.
Proses jalan-jalan ke penjara ternyata membuat anak-anak ini
senang, mereka menceritakan pengalamannya kepada yang lain dan
membangkitkan hasrat yang lain untuk turut melihat bagaiamana
proses jalannya persidangan. “Minggu depan, klien kita itu akan sidang.
Siapa yang bisa ikut?” Kali ini ada lebih dari tiga orang. Mereka melihat
bagaimana takutnya orang menghadapi persidangan karena mereka
semua binggung. Mereka melihat banyak orang yang hanya bisa
menundukkan kepala selama menghadapi proses sidang.
“Saya sempat tanya pada mereka, mau gak pakai pengacara. Mereka
bilang gak mau, kenapa begitu ya?’ tanya salah seorang anak penuh
heran. Kujelaskan padanya, orang sering ditakut-takuti hukumannya
akan lebih berat kalau menggunakan pengacara. Itu informasi yang
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bohong. Informasi yang jelas misleading. Selain itu supaya orang mau
menggunakan bantuan hukum, tentunya orang yang akan memberikan
bantuan hukum itu sudah dikenal sebelumnya. Untuk itu pekerja bantuan
hukum, seharusnya ada di kampung-kampung. “Untuk itulah kami
melakukan penyuluhan hukum, dan kami berharap kalian ini, para remaja,
bisa menjadi paralegal yang akan membantu kami untuk memberikan
bantuan hukum kepada masyarakat di tempat kalian tinggal. Kalian kan
lebih dikenal daripada saya,” paparku kepada mereka. Kali ini, tanpa
harus ditanya, mereka langsung mengatakan kesanggupannya untuk
membantu dan minta diajarkan supaya bisa membantu. Pengalaman
jalan-jalan membuat mereka semakin bersemangat untuk belajar.
Serupa dengan proses awal di Klender, demikian pula yang terjadi
di Depok. Awalnya kita memulai penyuluhan dengan menumpang pada
kegiatan pengajian yang dilakukan. Pengajian ini membuat kami dikenal
oleh masyarakat. Kami bisa melakukan penyuluhan di Depok, lebih baik
dari Klender. Waktu yang tersedia relatif lebih banyak, dan respon ketika
penyuluhan juga lebih baik. Beberapa warga yang aktif sebenarnya
sudah hendak direkrut untuk menjadi paralegal. Kita bersepakat untuk
bertemu di satu hari guna melakukan pelatihan secara khusus. Sayangnya
paralegal ini tak memenuhi janjinya.
Sebaliknya, di hari kami berjanji untuk melakukan penyuluhan itu,
datang seorang ibu muda yang melaporkan kasus sengketa warisan yang
dialaminya. Diskusi tentang kasus ini, membuat kami berkenalan dengan
adik ibu yang berkasus itu, yaitu seorang pemuda yang punya kepedulian
sosial cukup tinggi. Pemuda ini kemudian mengatakan kalau ia bekerja
di sebuah yayasan yang memberikan pendidikan alternatif di dekat
Terminal Depok. “Kami banyak menampung orang susah. Seringkali juga
relawan-relawan kami harus berhadapan dengan petugas. Mau dong
kami mendapatkan penyuluhan,” ujar pemuda dengan rambut yang
terlihat mulai menipis.
Di hari yang dijanjikan kami hadir, ada cukup banyak orang yang
datang. Tak hanya relawan, tapi juga pengurus yayasan, dan beberapa
murid sekolah alternatif itu yang juga datang. Penyuluhan yang
dilakukan setelah pukul delapan malam itu, nyaris berakhir menjelang
tengah malam. Semua orang antusias, dan meminta minggu depan ada
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penyuluhan lagi. Penyuluhan kemudian berjalan
hampir setiap minggu. Sayangnya jumlah peserta di
minggu-minggu berikutnya terus berkurang.

Menghadapi berkurangnya peserta ini, pengurus
yayasan kemudian merekomendasikan beberapa
nama untuk menjadi peserta penyuluhan tetap.
Pengurus yang direkomendasikan ini diproyeksikan
untuk menjadi paralegal. Sayangnya bukan orangorang yang direkomendasikan ini yang kemudian peserta yang antusias.
Peserta dengan antusiasme tinggi justru berasal dari kelompok siswa
yang tadinya hanya menumpang dengar. Merekalah yang ternyata setiap
minggu selalu hadir. Bahkan tak jarang, ketika penyuluhan berlangsung,
mereka pulang ke asrama untuk mengambil buku tulis. “Izin kak, mau
ambil buku dulu,” ujar seorang anak yang dalam hitungan detik ia sudah
berlari-lari ke asrama untuk mengambil bukunya.
Perhatian yang kita berikan pada murid-murid ini ternyata
menghasilkan respon yang luar biasa. Apalagi ketika mereka mendapatkan
kesempatan untuk menawarkan topik penyuluhan. “Bagaimana kalau
minggu depan kita membahas masalah PHK,” usul salah seorang anak.
Bahasan tentang PHK dan masalah ketenagakerjaan lainnya, membuat
anak-anak ini menyimak dengan seksama. Sekalipun usia mereka cukup
muda, tapi tanggung jawab untuk bekerja sudah mulai mereka emban.
Mereka tak lagi hidup bersama dengan orang tuanya, sehingga memasuki
dunia kerja sudah menjadi kebutuhan bagi mereka.
“Jadi, kalau ada orang yang di-PHK, dia tak hanya dapat uang
pesangon ya. Saya baru tahu ini,” ujar salah seorang anak. “Saya juga
baru tahu, kalau disuruh mengundurkan diri itu ternyata merugikan kita
sebagai pekerja ya. Bisa gak dapat uang pesangon kita,” tambah remaja
yang lain. “Mau gak kalian membagikan ilmu ini kepada teman-teman
kalian, dan gak hanya teman-teman yang kalian kenal, tapi kepada semua
orang. Mau gak, kalian juga terlibat dengan pemberian bantuan hukum,”
ujarku kepada mereka. Mereka tak menjawab secara tegas dan lantang,
tapi dari sorot matanya dan anggukan kepala mereka, aku melihat
antusiasme yang mereka miliki. Ada semangat yang terpendam yang
sepertinya ingin melesat keluar, sebuah semangat membantu orang lain
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sebisa mereka. “Ok. Untuk minggu depan, kita akan buat proses seleksi.
Caranya mudah, minggu depan kita akan buat kuis seperti yang di TVTV dan selanjutnya ada soal ujian tertulis. Ujian tertulis ini dikerjakan di
rumah, anda boleh saling nyontek, dan boleh saling bekerja sama. Yang
tidak boleh dilakukan adalah menyalin,” ujarku pada mereka.
Proses penyuluhan dan pembelajaran hukum kepada anak-anak
yang sehari-hari berkecimpung dalam pendidikan alternatif, baik sebagai
guru atau sebagai siswa, membuat mereka mendapatkan kesempatan
belajar baru. Kami tidak meremehkan kemampuan mereka dan kami
mengapresiasi potensi dan semangat belajar yang mereka punya.
Penghargaan ini semakin membuat kami yakin bahwa mereka akan
mampu menjadi paralegal. Keyakinan kami tersebut terbalaskan dengan
rasa bangga dan percaya diri dalam diri anak-anak yang mendapatkan
soal-soal ujian seleksi paralegal itu.
Soal ujian itu sengaja boleh dikerjakan dengan saling bekerja sama,
karena toh nantinya ketika mereka berpraktek sebagai paralegal juga
akan saling bekerja sama. Berangkat dari hasil ujian inilah, kita kemudian
mendapatkan lulusan-lulusan terseleksi yang kemudian dilantik sebagai
paralegal. Prosesi pelantikan yang cukup meriah itu, ternyata berhasil
membangkitkan rasa percaya diri dan rasa bangga atas diri mereka. Dua
hal ini menjadi modal besar bagi mereka untuk tetap menjadi paralegal.

Kesungguhan sebagai Modal
Inilah awal dari perjalanan panjang ini. Inilah kisah tentang
bagaimana kami mendapatkan komunitas-komunitas yang kemudian
menjadi tempat pos bantuan hukum masyarakat. Banyak orang seringkali
bingung dan tidak tahu bagaimana cara bersahabat dengan masyarakat.
Kami sudah mempraktekkan dan menjalaninya. Kuncinya hanya satu,
yaitu kesungguhan. Memang ada tantangan; dan tantangan itu memang
akan selalu hadir menyertai kita. Tapi hal ini hendaknya tidak menjadi
beban pikiran. Kenapa harus pikir-pikir, jika kita tinggal menjalani saja.
Semoga rangkaian cerita selanjutnya akan membuat Anda mendapatkan
inspirasi dan peneguhan untuk melakukan perjalanan seperti apa yang
pernah kami lakukan di sini. Selamat bertualang dan selamat menempuh
perjalanan.
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T

erminal, tidak sekedar menjadi tempat pemberhentian moda
transportasi umum, tapi juga menjadi tumpuan hidup bagi banyak
pekerja sektor non-formal. Demikian halnya dengan Terminal
Depok. Tak hanya awak bus kota yang mencari nafkah di tengah keramaian
terminal, tetapi juga pengamen, pedagang asongan, pedagang kaki lima,
dan anak-anak jalanan. Di hadapan hukum positif, hukum yang saat ini
berlaku, mereka adalah orang-orang ilegal yang senantiasa diburu dan
tidak mendapatkan haknya.
Beruntung di dekat Terminal Depok, terdapat Yayasan Bina Mandiri
(Yabim), yang menyelenggarakan pendidikan alternatif bagi berbagai
kalangan. Di lokasi yayasan, yang berdiri di atas tanah wakaf, berdiri tak
hanya bangunan yang dimanfaatkan sebagai ruang-ruang kelas, tetapi
juga terdapat sarana kesehatan, dan asrama. Walhasil kawasan yayasan,
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Gambar 2 Paralegal Depok
foto bersama
saat pelantikan

yang lebih dikenal dengan nama Master, akronim dari Masjid Terminal,
tak hanya menjadi kawasan yang aman bagi pekerja informasl tetapi juga
bagi berbagai orang yang terpinggirkan.
Beberapa orang yang bekerja sebagai relawan pengajar di Yabim
dan beberapa murid yang tinggal di kawasan Yabim serta beberapa
pekerja informal di terminal, setiap minggu mengadakan pertemuan
untuk mendapatkan penyuluhan hukum. Melalui metode pengajaran
yang tak hanya ceramah, namun juga dengan metode kuis, berbagai
topik telah disampaikan. Topik tersebut antara lain tentang wewenang
aparat kepolisian dalam penegakan hukum (upaya paksa), pemutusan
hubungan kerja, pekerja kontrak dan outsourcing, serta hak untuk cuti,
telah dikuasai para partisipan.
Dari jumlah peserta yang mencapai lebih dari 20 (dua puluh) orang
setiap minggunya, akhirnya tersaring lebih dari 10 (sepuluh) orang yang
memiliki semangat tinggi dan antusias untuk mendapatkan pengetahuan
tentang hukum dan menjalankan gerakan bantuan hukum mandiri.
Mayoritas paralegal ini adalah orang-orang muda yang belum genap
berusia 25 tahun. Semua dari mereka masih lajang. Nuansa kehidupan
Islami sangat dominan dalam perilaku yang mereka tunjukkan. Dari sisi
jender, jumlah paralegal relatif seimbang antara jumlah paralegal lakilaki dan paralegal perempuan.
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Perjalanan Panjang
Menemukan Labuhan Hati
Oleh: Answer C. Styannes

Mencari dan menemukan suatu komunitas untuk diberdayakan,
tidak jauh berbeda dengan upaya seseorang untuk mencari
dan menemukan labuhan hatinya. Penolakan demi penolakan
merupakan cerita yang biasa. Namun pada akhirnya, kita akan
menemukan satu orang yang pas untuk tempat melabuhkan
hati kita. Jika diibaratkan sebagai suatu kisah cinta, pertemuan
LBH Masyarakat dengan Komunitas Master di Depok tergolong
sebagai suatu kisah cinta klasik. Pertemuan itu terjadi melalui
cara yang tidak terduga. Terjadi ketika kita justru tidak
mencarinya dan berusaha.

P

erjalanan panjang memberdayakan komunitas Depok diawali
dari satu malam Minggu, ketika pertama kalinya kami melakukan
penyuluhan dengan menumpang pengajian dan arisan bapakbapak di salah satu rukun warga di pinggir Jalan Margonda. Pengalaman
pertama mengadakan penyuluhan ini merupakan pengalaman yang
mendebarkan. Meskipun saat membuat janji untuk mengadakan
penyuluhan kami diterima dengan baik, namun kami tidak dapat
membayangkan seperti apa reaksi dari bapak-bapak yang ada di sana.
Apalagi, ketika itu kami sebenarnya menumpang di acara tersebut.
Kekhawatiran bahwa sambutannya tidak akan terlalu baik sempat
muncul, tetapi toh penyuluhan tersebut tetap harus dilaksanakan.
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Ternyata, kekhawatiran kami tidak terjadi. Kendatipun penyuluhan
kami sendiri baru dimulai setelah pengajian selesai, yakni sekitar pukul
9 malam, tetapi sambutan dari bapak-bapak yang hadir di sana dapat
dikatakan cukup antusias. Pada saat itu kami bercerita mengenai upaya
paksa, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh aparat kepolisian
ketika melakukan pemeriksaan suatu perkara pidana. Kebetulan, salah
satu dari sekian banyak bapak-bapak yang hadir ternyata bekerja sebagai
polisi. Alhasil, bapak polisi satu itu hanya bisa mesem-mesem mendengar
teman-temannya memprotes kelakuan oknum polisi yang menurut
mereka sering seenaknya saja. Singkat cerita, penyuluhan malam itu
berhasil dilakukan dengan baik. Antusiasme mereka juga terlihat dari
adanya beberapa bapak dan pemuda yang tetap tinggal untuk bertanya
walaupun acara sebenarnya sudah selesai.
Berbekal kesuksesan menggelar penyuluhan perdana di pengajian
dan arisan bapak-bapak, beberapa hari kemudian kami kembali
menggelar penyuluhan dengan audiens yang berbeda, yakni ibu-ibu
di wilayah yang sama. Kami memilih kelompok ibu-ibu karena tidak
ingin penyuluhan kami hanya untuk segmen tertentu saja, tetapi untuk
komunitas tersebut secara umum. Persiapan menuju penyuluhan waktu
itu tidak berbeda ketika kami mempersiapkan penyuluhan untuk bapakbapak: kami disambut dengan baik dan mengurus masalah perizinannya
tidak dipersulit. Modus operandi yang kami pergunakan pun sama:
menumpang di acara pengajian.
Menumpang di acara yang memang rutin dilakukan oleh suatu
komunitas awalnya kami pikir merupakan cara yang tepat untuk
melakukan penyuluhan dan menceritakan kepada anggota masyarakat
mengenai hukum dan apa yang bisa mereka lakukan dengan berbekal
ilmu hukum yang telah mereka dapatkan. Dengan menumpang di acara
seperti itu, kami tidak perlu repot-repot lagi mengumpulkan orang.
Warga pun tidak perlu menyediakan satu hari lagi untuk keluar dan
sekedar berkumpul bersama, pada saat ada banyak hal lain yang harus
dilakukan di rumah. Rupanya reaksi yang muncul dari kalangan ibu-ibu
berbeda dengan yang kami terima ketika kami melakukan penyuluhan
hukum di kalangan bapak-bapk. Sedikit banyak, waktu yang dialokasikan
untuk kami memberikan penyuluhan dalam acara pengajian atau arisan,
ternyata malah mengganggu kelancaran acara tersebut yang memang
menjadi alasan utama masyarakat berkumpul.
20

Komunitas Depok

Secara sopan, Bapak RW dari wilayah tersebut lalu menyarankan
kami untuk memberikan penyuluhan di tempat lain. Ibu RW kemudian
memberikan rekomendasi bagi kami untuk melakukan penyuluhan di
tingkat kelurahan melalui pertemuan rutin ibu-ibu PKK, yang kemudian
kami coba laksanakan. Persiapan pun dilakukan. Perizinan dimohonkan.
Ibu RW yang menjadi contact person kami menyatakan semua siap. Kami
pun datang, berharap penolakan yang sebelumnya dialami tidak lagi
terjadi.
Kami datang ke kantor Kelurahan Kemiri Muka Depok sejak pagi.
Di sana terdapat pendopo yang akan kami pakai untuk melakukan
penyuluhan. Sebelum ibu-ibu yang berasal dari 20 RW di kelurahan
Kemiri Muka datang, kami sudah siap. Papan peraga telah dipasang,
proyektor untuk menampilkan presentasi juga siap digunakan. Satu
persatu rombongan para ibu mulai berdatangan. Satu rombongan kirakira terdiri dari tiga sampai lima orang, yang dipimpin oleh Ibu RW dari
masing-masing rukun warga. Ibu RW yang menjadi contact person kami
memberitahukan, bahwa kami akan mendapatkan kesempatan untuk
memberikan penyuluhan di tengah-tengah acara. Namun alangkah
terkejutnya kami, karena waktu yang diberikan hanyalah 15 menit!
Alasannya, di acara itu ada banyak agenda yang harus dibahas: mulai
dari sosialisasi lomba memasak, hingga sosialisasi dari salah satu calon
anggota DPRD yang kebetulan memang berasal dari kelurahan itu.
Alhasil, yang bisa kami berikan kala itu tidak lebih dari sekedar perkenalan
tentang apa itu LBH Masyarakat dan pemberitahuan bahwa kami siap
membantu secara cuma-cuma sekiranya ada ibu-ibu atau kenalannya
yang mengalami permasalahan hukum.
Dari pengalaman tersebut kami kemudian belajar, bahwa
mengadakan penyuluhan dengan menumpang pada acara rutin yang
dilakukan suatu komunitas belum memberi jaminan akan efektifitasnya
cara tersebut dalam memberdayakan masyarakat. Memang secara
teknis, metode tersebut akan lebih mempermudah karena kami tidak
perlu repot-repot mengumpulkan orang. Tetapi pelaksanaan metode
tersebut akhirnya mengorbankan tujuan kami melakukan penyuluhan.
Dengan menumpang seperti itu, bukan saja kami telah mengganggu acara
intinya, tapi kami juga telah melalaikan tujuan kami dari yang bermaksud
memberikan pemahaman dan memberdayakan masyarakat, menjadi
21

Jejak Langkah Menciptakan “Pengacara Rakyat”

sekedar menyampaikan informasi. Apa yang kemudian didapat oleh
masyarakat kemudian menjadi tidak lebih dari sekedar sosialisasi akan
keberadaan LBH Masyarakat. Padahal, bukan itu yang kami cari. Bukan
itu yang menjadi tujuan kami repot-repot datang dari satu kampung ke
kampung lain.
Akhirnya kami pun berinisiatif untuk mengadakan penyuluhan
tersendiri, tidak lagi menumpang pada acara rutin komunitas. Empat
RW yang saling berdekatan menjadi target operasi kami selanjutnya.
Satu persatu Ketua RW kami kunjungi, guna meminta rekomendasi dari
mereka siapa-siapa saja yang sekiranya dapat mengikuti penyuluhan
yang kami adakan. Kami meminta bantuan dari masing-masing Ketua RW
untuk merekomendasikan nama antara 5-10 orang. Salah satu Ketua RW
menawarkan posyandu yang ada di wilayahnya untuk dijadikan tempat
penyuluhan, yang tentunya kami sambut dengan senang hati.
Terbukti memang, dengan mengadakan penyuluhan dalam satu
acara tersendiri, kami menjadi lebih leluasa karena waktu yang tersedia

Gambar 3 - LBH Masyarakat tengah memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu PKK

Kecamatan Kemiri Muka, Depok. ‘Menumpang’ di acara-acara rutin masyarakat
seperti arisan dan pengajian sempat menjadi salah satu strategi LBH Masyarakat
dalam pemberdayaan komunitas
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relatif lebih longgar. Penyuluhan waktu itu, misalnya, berlangsung kirakira tiga sampai empat jam. Kekhawatiran akan tidak adanya orang
yang datang bila penyuluhan dilakukan bukan dalam acara komunitas,
sebaliknya, tidaklah terbukti. Orang akan tetap datang, selama kita
menunjukkan bahwa kita memang benar-benar ingin mereka datang.
Upaya kami berjalan kaki dari satu RW ke RW lain untuk menyebarkan
undangan pun tidak sia-sia.
Dari penyuluhan tersebut, kami melihat ada satu RW yang berpotensi
untuk diberdayakan. Dari sisi antusiasme, RW ini juga terlihat paling
antusias. Kami kemudian berencana untuk secara lebih intensif melakukan
penyuluhan di sana dengan harapan akan lahir paralegal-paralegal dari
RW tersebut. Akan tetapi ketika janji untuk mengadakan penyuluhan dan
pelatihan khusus tersebut sudah dibuat, para bakal calon paralegal ini
kemudian tidak menepati janjinya. Hanya ada tiga orang yang datang,
itupun ketika kami sebenarnya sudah jenuh menunggu berjam-jam.
Pelatihan yang sudah dijadwalkan kembali urung dilakukan.
Di siang itu, kami kedatangan seorang ibu muda ‘tak diundang’. Ia
datang ke Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) tempat penyuluhan tadinya
akan dilakukan, untuk mengadu mengenai suatu masalah sengketa waris
yang keluarganya alami. Ibu muda ini rupanya masih saudara dengan
pemuda yang pernah mengikuti penyuluhan kami di arisan bapak-bapak
tempo hari. Ketika kami berdiskusi tentang masalah waris tersebut,
lantas muncul ide dari si pemuda yang ternyata bekerja sebagai relawan
di sebuah sekolah alternatif di Terminal Depok, untuk mengadakan
penyuluhan di Terminal Depok. Pemuda ini bercerita bahwa di Terminal
Depok ada suatu sekolah gratis dari SD hingga SMA, yang menjadi
tempat bernaung bagi pengamen dan seniman jalanan. Ia mengundang
LBH Masyarakat untuk datang, dan mengatur jadwal pertemuan untuk
pertama kalinya dengan teman-teman dari sekolah terminal Depok,
yakni Yayasan Bina Mandiri (YABIM) yang punya nama keren Master
(Masjid Terminal).
Pertemuan pertama dengan teman-teman dari Master merupakan
pertemuan yang mengesankan. Penyuluhan dilakukan di salah satu
ruang kelas yang merupakan bantuan dari Departemen Komunikasi dan
Informasi (Depkominfo), di tengah hujan deras yang mengguyur Depok
yang membuat beberapa dari kami harus berjalan ke tempat pertemuan
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dengan menenteng sepatu karena banjir. Sekalipun di tengah dinginnya
hujan, penyuluhan berjalan hangat ditemani beberapa piring gorengan
dan diiringi tawa dari setiap yang hadir. Antusiasme dari teman-teman
Master kala itu sangat kental terasa. “Kita butuh ni Mas, yang beginian.
Kalau perlu kita bikin saja seminggu dua kali pertemuannya. Gimana?”
salah seorang dari mereka menawarkan, akan tetapi buru-buru ditolak
oleh teman-teman yang lain karena dari segi waktu memang tidak
memungkinkan.
Minggu demi minggu, penyuluhan di Master rutin diadakan. Meski
demikian, ada yang berubah. Peserta yang datang tidak lagi sebanyak
biasanya. Menghadapi permasalahan seperti ini, kami lantas harus cepat
memutar otak. Dengan pengurus dari Master itu
kemudian kami membuat kesepakatan, bahwa akan
Sekalipun di tengah
ada orang-orang yang direkomendasikan untuk
dinginnya hujan,
menjadi peserta penyuluhan tetap. Orang-orang
penyuluhan berjalan
inilah yang pada awalnya diharapkan dapat menjadi
hangat ditemani beberapa
paralegal LBH Masyarakat di komunitas Terminal
piring gorengan dan
Depok di masa depan, karena mereka akan secara
diiringi tawa dari setiap
khusus diberikan pelatihan yang lebih mendalam
yang hadir. Antusiasme
dibandingkan di penyuluhan biasa. Akan tetapi,
dari teman-teman Master
bukannya orang-orang yang direkomendasikan
kala itu sangat kental
yang kemudian selalu datang, melainkan siswi-siswa
terasa.
dari Master itu sendiri yang secara tekun mengikuti
penyuluhan demi penyuluhan yang diadakan LBH
Masyarakat.
Awalnya mereka hanya sekedar datang, mendengarkan kakakkakak pembimbing mereka bicara soal pedagang kaki lima, berdiskusi
soal bagaimana mengadvokasi hak kesehatan keluarga miskin dan anak
jalanan yang berkeliaran di sekitar Terminal. Akan tetapi kami melihat
bahwa ternyata pihak yang paling antusias dengan penyuluhan yang
diadakan ialah siswi-siswa ini. Jika ada orang yang selalu menghadiri
penyuluhan LBH Masyarakat mulai dari penyuluhan pertama, itu adalah
anak-anak ini. Siswi-siswa SMA yang umurnya bahkan belum genap
mencapai 19 tahun. Pada akhirnya, sepuluh orang yang mayoritas adalah
murid SMA inilah yang kemudian dilantik untuk menjadi paralegal LBH
Masyarakat.
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Berdirinya LBH Masyarakat berangkat dari suatu pemahaman, bahwa
pekerjaan mengadvokasi bukanlah ekslusif pekerjaan seorang Sarjana
Hukum. LBH Masyarakat percaya, bahwa masyarakat sendiri memiliki
potensi untuk dikembangkan, yang dapat membuat mereka mampu
mengadvokasi dirinya sendiri tanpa harus menempuh empat sampai
enam tahun di bangku sekolah hukum. Apapun pekerjaannya, apapun
latar belakang pendidikannya, tua maupun muda, setiap orang dapatlah
mengadvokasi dirinya sendiri. Dengan berangkat dari pemahaman inilah,
maka kami kemudian melihat siswi-siswa dari Master ini sebagai anakanak yang mampu untuk menolong dirinya sendiri. Mereka memang
masih muda, akan tetapi semangat belajar anak-anak inilah yang menjadi
potensi bagi mereka untuk dapat menolong bukan saja dirinya, tapi juga
orang yang ada di sekitar mereka.
Memberdayakan komunitas, menjaga hubungan dengan komunitas,
bukan merupakan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Tapi sebelum
kita sampai ke situ, ada masalah lain yang harus kita lewati: mencari
komunitas yang mau diberdayakan itu sendiri merupakan suatu tantangan
tersendiri. Penolakan merupakan cerita lazim, yang tidak boleh dijadikan
justifikasi bagi kita untuk berhenti dalam mengejar cita-cita menciptakan
masyarakat yang berdaya.
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Rangkaian Penyuluhan LBH
Masyarakat di Komunitas
Terminal Depok
Oleh: Answer C. Styannes

E

mpat komunitas yang telah menjadi sahabat LBH Masyarakat
memiliki kesamaan penting bahwa masing-masing mereka
memiliki potensi untuk bukan sekedar menolong dirinya sendiri,
tapi juga orang lain yang ada di sekitar mereka. Di luar itu, perbedaan
di antara keempatnya dapat dikatakan sangat kentara. Teman-teman
pemakai narkotika memiliki latar belakang yang berbeda dengan bapakbapak nelayan dari Kaliadem. Cerita yang ada di antara teman-teman
Klender juga berbeda dengan teman-teman di Depok. Apa yang menjadi
masalah dan apa yang menjadi kebutuhan antara satu komunitas
dengan komunitas lainnya tentu juga tidak sama. Masalah uang buku
yang dialami di Klender bagaimanapun tidak akan mungkin dialami
teman-teman Depok yang memang bersekolah di sekolah gratis. Temanteman pemakai narkotika juga tidak akan mudah memahami masalah
penggusuran yang sesungguhnya merupakan masalah klasik dari nelayan
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tradisional di Kaliadem. Setiap komunitas, dengan potensi, karakteristik
dan latar belakang masing-masing, menghadapi permasalahan dan
memiliki kebutuhannya masing-masing pula.

Need Assessment sebagai Proses Awal
LBH Masyarakat memahami benar perbedaan kebutuhan antara
satu komunitas dengan komunitas lainnya. Berangkat dari pemahaman
tersebutlah kami tidak menciptakan satu skenario penyuluhan untuk
diterapkan di semua komunitas (one size fits all). Di antara tahap
mencari komunitas dengan memulai penyuluhan
serta pemberdayaan masyarakat terdapat satu “Aki-aki itu dipukulin terus.
tahap, yakni tahap need assessment yang dilakukan Dia disuruh duduk di atas
guna mengetahui apa yang menjadi kebutuhan botol aqua, terus digebukin
dan permasalahan masing-masing komunitas
sampai-sampai botol aqua
serta mengidentifikasi potensi yang dimiliki
itu masuk ke (maaf) lubang
komunitas yang bersangkutan. Berdasarkan hasil
pantatnya,”
need assessment inilah kemudian LBH Masyarakat
mendapatkan gambaran mengenai materi hukum
apa yang penting untuk disampaikan ke teman-teman komunitas. Pada
umumnya aktivitas ini dilakukan dengan bertanya kepada komunitas
secara langsung mengenai permasalahan hukum apa yang mereka alami.
Hal yang sama juga diterapkan di Depok. Hanya saja need assessment di
Depok dilakukan seiring dengan penyelenggaraan penyuluhan pertama
di sana.

Upaya Paksa sebagai Topik Pembuka
Adapun topik pertama yang disampaikan di komunitas Depok ialah
mengenai upaya paksa. Sebagai tambahan informasi, materi mengenai
upaya paksa ini memang merupakan materi wajib untuk disampaikan di
setiap komunitas sehingga kerap dipakai menjadi ‘pintu masuk’ ke suatu
komunitas.
Pada pertemuan malam itu, hampir semua yang hadir bercerita
mengenai pengalamannya berurusan dengan kepolisian. Salah seorang
yang hadir ketika itu menceritakan bahwa ia pernah ditahan, dan ketika di
dalam tahanan ia menyaksikan bagaimana aparat kepolisian melakukan
penyiksaan terhadap seorang tahanan yang sudah tua. “Aki-aki itu
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dipukulin terus. Dia disuruh duduk di atas botol aqua, terus digebukin
sampai-sampai botol aqua itu masuk ke (maaf) lubang pantatnya,” ia
bercerita.
Tujuan dari pemberian materi upaya paksa tidak bertujuan untuk
menjadikan peserta penyuluhan hafal mengenai syarat-syarat yang
harus dipertimbangkan oleh penyidik sebelum melakukan penahanan
atas seseorang. Tidak juga sekedar menjadikan masyarakat hafal jangka
waktu penahanan yang mungkin dilakukan di tingkat penyidikan.
Apa yang sesungguhnya menjadi tujuan dari penyuluhan mengenai
upaya paksa itu sendiri adalah untuk memberi pemahaman kepada
anggota komunitas bahwa Pertama, aparat penegak hukum (khususnya
kepolisian) memiliki wewenang-wewenang tertentu dalam rangka
penegakan hukum. Misalnya melakukan penangkapan, penggeledahan,
ataupun penyitaan barang. Kedua, dalam melakukan wewenangnya
tersebut, aparat tunduk pada ketentuan-ketentuan dan prosedurprosedur tertentu. Ketika melakukan penahanan, ada jangka waktu yang
harus dipatuhi. Ketika akan dilakukan perpanjangan penahanan ada surat
yang harus dikeluarkan. Ketiga, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan
oleh aparat penegak hukum kepada seseorang sekalipun ia diduga kuat
bersalah. Seseorang yang dipandang sedemikian jahat pun, misalnya,
tidak boleh disiksa.
Pemahaman tersebut di atas menjadi begitu penting karena adanya
salah kaprah di kalangan masyarakat bahwa jika seseorang diduga kuat
atau secara kasat mata bersalah, yang bersangkutan layak diperlakukan
dengan kejam atau tidak manusiawi. Hal inilah yang kemudian penting
untuk diluruskan sejak awal. Terakhir, masyarakat juga harus memahami
bahwa dalam hal aparat penegak hukum tidak melakukan wewenangnya
(upaya paksa) sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku,
maka ada satu mekanisme yang mungkin untuk ditempuh, yakni praperadilan.

Mencari Topik Lanjutan
Pada penyuluhan pertama di komunitas Master tersebut LBH
Masyarakat juga melakukan need assessment. Dengan berdasarkan pada
apa yang kami dapat di penyuluhan pertama tersebut, kami menyimpulkan
bahwa materi yang penting untuk dibahas selanjutnya ialah mengenai
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pengaturan pedagang kaki lima (PKL). Pada penyuluhan pertama,
beberapa yang hadir bekerja sehari-hari sebagai pedagang kaki lima, dan
pengurus yayasan sendiri mengakui bahwa masalah penggusuran PKL
di terminal dan daerah sekitarnya merupakan satu masalah tersendiri.
Pada intinya, apa yang disampaikan ialah pedagang kaki lima haruslah
dapat membuktikan bahwa ia memang mampu mengatur dirinya sendiri
dan mampu berdagang dengan teratur sehingga alasan pemerintah atau
siapapun yang menyatakan bahwa PKL harus digusur karena mereka
mengganggu ketertiban, tidaklah berdasar.
Bagaimanapun, penyuluhan pedagang kaki lima kala itu tidak
mendapat sambutan yang baik. Jumlah peserta yang hadir turun drastis
dari penyuluhan sebelumnya yang bicara mengenai upaya paksa. Yang
hadir di penyuluhan mengenai PKL ini malahan siswi-siswa dari Master
itu sendiri. Di antara mereka ternyata ada yang sudah bekerja. Alhasil
kemudian disepakati bahwa topik yang akan dibahas di pertemuan
berikutnya ialah mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tata
cara menghitung pesangon.

Gambar 4 - Teman-teman di komunitas Masjid Terminal (Master) Depok tengah
memperhatikan penyuluhan yang diberikan oleh LBH Masyarakat. Penyuluhan
yang interaktif dapat menjadi salah satu cara dalam melakukan need assessment
komunitas.
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Penyuluhan selanjutnya ternyata harus tertunda untuk beberapa
kali. Pada suatu kali, penyuluhan batal karena sama sekali tidak ada orang
yang datang. Akan tetapi setelah bertemu dengan pengurus yayasan,
akhirnya penyuluhan pun selanjutnya dapat kembali dilakukan. Pada
penyuluhan ketiga yang mengangkat topik PHK dan cara menghitung
pesangon ini mulai terlihat, bahwa yang paling serius mengikuti rangkaian
penyuluhan hukum LBH Masyarakat sejak awal ialah siswi-siswa dari
Master itu sendiri. Siswi-siswa ini menjadi penyimak yang baik, yang
bahkan mencatat apa-apa saja yang disampaikan oleh Feri Sahputra,
relawan penyuluh dari LBH Masyarakat yang masih duduk di semester
satu Fakultas Hukum Universitas Indonesia kala itu.
Ketika mereka kelupaan membawa alat tulis untuk mencatat, mereka
tidak segan-segan minta izin kembali ke asrama untuk mengambil alat
tulis terlebih dahulu. Mereka juga bahkan terlihat antusias membaca
ketentuan demi ketentuan yang ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan
Nomor 13 Tahun 2003. “Wah, pantesan ya saya ga dapet pesangon waktu
kerja kemarin. Lha wong saya cuma pekerja kontrak..,” salah seorang dari
mereka berceletuk dengan logat Jawanya yang khas.
Berbeda dengan penyuluhan-penyuluhan sebelumnya yang biasa
diselesaikan hanya dalam satu kali pertemuan, khusus mengenai masalah
perburuhan dan pesangon ini penyuluhan dilakukan dalam beberapa
kali pertemuan. Dua kali pertemuan dilakukan dengan presentasi seperti
layaknya penyuluhan seperti biasa. Sedangkan dua pertemuan lainnya
dilakukan dalam format kuis, di mana bukan saja dibahas mengenai
masalah perburuhan, tapi juga ditanyakan mengenai masalah upaya
paksa dan PKL yang sebelumnya telah disampaikan.

Belajar sambil Bermain Kuis: Variasi Penyuluhan
Kira-kira satu minggu waktu yang kami butuhkan untuk menyiapkan
kuis di Master. Kuis yang kami adakan pada intinya mirip dengan kuis
cerdas cermat yang ada di televisi. Bedanya, kuis cerdas cermat hukum
yang kami lakukan ini memakai konsep yang kurang lebih mirip dengan
permainan tic tac toe. Terdapat 25 (duapuluh lima) kotak, di mana di
balik tiap kotak tersebut terdapat pertanyaan seputar upaya paksa, PKL,
maupun perburuhan. Peserta penyuluhan kami bagi tiga, dan setiap
kelompok secara bergiliran memiliki kesempatan untuk memilih satu
kotak dan menjawab pertanyaan yang ada di balik-nya.
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Apabila jawaban benar, kotak yang mereka pilih tersebut akan
ditandai dengan warna atau logo dari tim mereka. Pemenangnya
adalah kelompok yang berhasil membuat garis horizontal, vertikal, atau
diagonal, yang menghubungkan satu sisi dengan sisi lainnya, dengan
logo atau warna kelompoknya. Dalam hal tidak ada satupun kelompok
yang berhasil menciptakan garis demikian, maka yang keluar sebagai
pemenang adalah mereka yang mengumpulkan poin terbanyak. Kami
bersemangat sekali mempersiapkan kuis tersebut. Dari kuis inilah kami
ingin melihat sejauh mana pemahaman teman-teman dari Depok akan
apa yang telah kami sampaikan, sekaligus mengingatkan teman-teman
komunitas mengenai apa yang sudah mereka pelajari.
Meski demikian, alangkah terkejutnya kami ketika hari yang sudah
disepakati untuk melakukan kuis telah tiba, kami menemukan hanya
ada tiga orang yang datang! Kami menyiapkan kuis untuk tiga tim,
bukan tiga orang. Dengan melihat kondisi tersebut, akhirnya kami pun
tetap mengadakan kuis tersebut. Namun kami mengatakan kuis ini baru
simulasi. Kuis yang sebenarnya (yang berhadiah) akan dilaksanakan
minggu depan dan adalah kewajiban dari tiga orang yang hadir tersebutlah
untuk mencari teman satu timnya.
Ketika datang, kami tentunya kecewa melihat hanya ada tiga orang
yang datang. Apalagi, kami menyiapkan kuis ini sejak jauh-jauh hari. Akan
tetapi kekecewaan kami segera sirna ketika simulasi kuis mulai dilakukan
dan kami menemukan fakta bahwa ketiga orang tersebut memiliki
pemahaman yang baik mengenai upaya paksa, PKL dan perburuhan.
Ketiga orang yang datang tersebut berhasil menjawab pertanyaan demi
pertanyaan dengan baik, dan bahkan bisa menangkap adanya nuansa
‘jebakan’ di beberapa soal.
Pada pertemuan minggu depannya, kami sudah siap untuk kembali
mengadakan kuis lengkap dengan hadiah-hadiahnya. Di hari sebelumnya
kami berbelanja hadiah untuk kuis tersebut. Perlengkapan olahraga yang
terdiri dari empat buah raket bulutangkis, satu set kok, skipping, scrabble,
dua buah pukulan kasti berikut satu set bolanya, catur, dan juga bola voli,
menjadi hadiah kuis yang kami siapkan.
Kuis pun dilaksanakan pada hari yang ditentukan. Terdapat tiga tim
yang masing-masing terdiri dari 3-4 orang. Masing-masing tim diberikan
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kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Kuis kemudian harus berakhir
karena salah satu tim berhasil membentuk satu garis diagonal di antara
25 kotak. Hadiah pun dibagikan. ”Wah, terima kasih ya kak. Kebetulan
sekali kita hari Sabtu ada lomba kasti, jadi ini bisa kita pakai buat latihan.
Terima kasih ya kak,” kata salah seorang dari mereka.

Gambar 5 - Paralegal LBH Masyarakat di komunitas Master Depok berfoto dengan

hadiah-hadiah kuis Cerdas Cermat Hukum yang diadakan LBH Masyarakat.
Menguji pemahaman paralegal terhadap materi penyuluhan hukum tidak
harus dilakukan dengan cara-cara serius, namun bi sa juga dengan melakukan
permainan.

Proses Seleksi Itu
Setelah beberapa kali mengadakan penyuluhan di teman-teman
komunitas Depok, akhirnya tibalah waktunya bagi kami untuk menyeleksi
siapa-siapa saja yang akan menjadi paralegal LBH Masyarakat di komunitas
tersebut. LBH Masyarakat, bagaimanapun, tidak akan mungkin dapat
berada 24 jam bersama-sama dengan komunitas. Padahal, masalah
bisa saja terjadi kapanpun tanpa pernah kita bisa perkirakan. Oleh
sebab itulah harus ada paralegal-paralegal di tiap-tiap komunitas yang
akan menjadi tempat pengaduan pertama masyarakat yang mengalami
masalah. Paralegal-paralegal tersebut yang akan memberikan P3K,
Pertolongan Pertama Pada Kasus.
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Agar dapat menjadi paralegal LBH Masyarakat, tidak ada syarat
selain bahwa orang-orang tersebut haruslah memiliki kemauan yang
tinggi untuk belajar. Selain itu tentu juga harus dilihat sejauh mana
pemahaman teman-teman di komunitas dalam memahami materimateri hukum yang disampaikan di penyuluhan sebelumnya. Untuk itu,
LBH Masyarakat melakukan ujian tertulis untuk menyeleksi paralegal di
komunitas Depok.
Format ujian tertulis dibuat dengan lima soal pilihan ganda dan dua
soal essay. Ujian pun boleh dibawa pulang, boleh melihat catatan atau
peraturan perundang-undangan, dan boleh berdiskusi dengan teman.
Syaratnya hanya satu: jawaban harus dikumpulkan tepat pada waktunya
yaitu satu minggu kemudian.
Dari hasil ujian seleksi yang dilakukan tersebut, LBH Masyarakat
mendapatkan sepuluh orang paralegal komunitas Depok, yakni Ayat,
Beny, Puji, Devta, Mella, Wulan, Lia, Ucup, Santika, dan Wahyu. Kesepuluh
orang inilah yang terlihat memiliki semangat belajar yang tinggi, yang rajin
mengikuti penyuluhan demi penyuluhan di Depok yang diadakan oleh
LBH Masyarakat setiap minggunya. Proses mengikuti dan lulus ujian pun
menambah kepercayaan diri mereka, karena mereka merasa dipercaya
telah memiliki kemampuan. Pada tanggal 21 Maret 2009 lalu, kesepuluh
orang ini dilantik oleh LBH Masyarakat sebagai paralegal dalam acara
Pelantikan Paralegal dan Deklarasi Pos Bantuan Hukum yang diadakan di
Galeri Nasional, Jakarta.

Pasca Pelantikan
Pasca pelantikan, kegiatan membina dan memberdayakan temanteman komunitas Depok ini tidaklah berhenti. LBH Masyarakat justru
semakin membekali mereka dengan keterampilan-keterampilan yang
akan dibutuhkan pada saat menjalankan pekerjaannya sebagai paralegal
nanti. Kami menceritakan kepada mereka mengenai apa yang mereka
harus lakukan, informasi apa yang mereka harus gali, apa yang mereka
harus katakan seandainya ada orang yang datang kepada mereka – baik
korban maupun pelaku –meminta bantuan hukum.
Salah satu dari mereka bertanya apa yang harus mereka lakukan
jika ada orang yang datang meminta pertolongan padahal memang
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benar ia adalah orang yang melakukan kejahatan. Di sini kami kemudian
memberikan penjelasan bahwa salah atau tidaknya seseorang tidak
berpengaruh pada pantas atau tidaknya ia dibela. Setiap orang, mau
sejahat apapun ia, tetap memiliki hak untuk dibela. Sejahat apapun dia,
dia tetap memiliki hak untuk mendapatkan proses persidangan yang
adil.
Apa yang harus mereka lakukan seandainya ada orang yang datang
ialah pertama-tama harus bisa menjadi pendengar yang baik. Tangkap
apa yang sesungguhnya menjadi masalah dalam suatu kasus, bagaimana
detail kasusnya, dan pastikan orang yang datang tersebut untuk tetap
tenang. Paralegal selanjutnya memiliki kewajiban untuk melaporkan
setiap kasus yang datang kepada LBH Masyarakat, dan bersama
dengan LBH Masyarakat, paralegal akan membantu orang tersebut
untuk menyelesaikan atau menjalani proses hukum sekiranya memang
diperlukan.
Menjadi paralegal yang berkecimpung di dunia hukum, tentu tidak
komplit bila tidak pernah melihat seperti apa proses persidangan di
dunia nyata, oleh karena itu kami juga membawa paralegal dari Depok
untuk datang ke suatu sidang salah satu klien LBH Masyarakat. Dari
persidangan tersebut, kemudian kami menjelaskan kepada temanteman paralegal di Depok mengetahui prosedur dan urut-urutan proses
persidangan pidana.
Pada minggu-minggu berikutnya, kami juga bercerita kepada
teman-teman di Depok mengenai bagaimana untuk menentukan
apakah seseorang bersalah melakukan tindak pidana atau tidak. Kami
menjelaskan kepada mereka bahwa semua unsur pasal yang didakwakan
haruslah dipenuhi.
Teman-teman di Depok belajar bahwa setiap pasal pasti memiliki
unsur-unsurnya sendiri yang masing-masing harus dibuktikan. Selain itu,
teman-teman Depok juga belajar mengenai sistem pembuktian dalam
persidangan pidana di Indonesia, yang mensyaratkan adanya keyakinan
hakim yang minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah untuk
menghukum seorang terdakwa.
LBH Masyarakat memberikan pemahaman kepada teman-teman
paralegal Depok bahwa alat bukti untuk memperkuat keyakinan hakim
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dapat berupa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat,
petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kami juga menceritakan bahwa
seseorang dapat dihukum hanya apabila memang tidak ada satupun
dasar penghapus pidana.
Apa yang kami sampaikan kepada teman-teman di Depok
sesungguhnya adalah materi kuliah hukum untuk mahasiswa hukum
yang duduk setidaknya di semester dua. Teman-teman paralegal
Depok masih duduk di bangku SMA, dan sekalipun mereka telah lulus
SMA mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum. Akan
tetapi, fakta menunjukkan bahwa memang tidak perlu kuliah hukum
untuk bisa memahami masalah-masalah hukum tersebut. Tanpa perlu
harus mengenyam pendidikan formal di bidang hukum, mereka dapat
memahami materi yang kami berikan dengan baik.
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Oleh: Feri Sahputra

T

idak akan ada yang menyangka jika remaja putri berkerudung
dengan wajah teduh dan remaja putra yang terlihat sopan dan
tidak urakan itu menghabiskan hari-harinya di seputaran terminal
Depok. Bukan hanya sekedar untuk bekerja atau bermain, tapi juga
belajar dan tinggal di sana karena terminal Depok sudah seperti rumah
bagi mereka. Bagaimana bisa, terminal yang selalu diidentikkan sebagai
sarang kejahatan itu menjadi tempat tinggal yang nyaman dan aman
bagi mereka?
Adalah Yayasan Bina Mandiri (YABIM), sebuah yayasan yang berdiri di
tanah wakaf yang terletak di pojok terminal Kota Depok yang menampung
kedua remaja tersebut. Di area kompleks yayasan itu berdiri terdapat
sekolah, asrama, masjid, dan perpustakaan yang semuanya merangkap
tempat bermain bagi mereka yang tinggal disana. Tidak hanya itu,
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studio band dan balai pengobatan gratis juga terdapat disana. Mereka
memproklamasikan dirinya dengan sebutan anak MASTER, kependekan
dari Masjid Terminal.
Penghuni asrama Master kebanyakan adalah remaja. Sebagian
besar dari mereka adalah perantau muda yang memiliki beban untuk
menghidupi keluarganya. Mereka meninggalkan rumah di kampung
berharap mendapatkan pekerjaan yang layak di Jakarta. Tapi sebagian
besar dari mereka memutuskan untuk bersekolah dahulu di yayasan
tersebut, sekaligus mengajar. Seperti Mela misalnya, gadis cerdas yang
duduk di kelas II SMA di yayasan tersebut menghabiskan pagi harinya
dengan mengajar dan bermain bersama anak-anak TK.
Namun bukan berarti tidak ada kendala bagi mereka untuk belajar.
Pernah suatu hari Shantika, paralegal termuda di komunitas Depok,
mengeluh bahwa sudah dua minggu dia dan teman-teman sekelasnya
tidak belajar Fisika lagi, karena tidak ada yang mengajar di kelas.
Kekurangan guru di mata pelajaran sains sepertinya memang menjadi
kendala bagi mereka yang ingin belajar. Namun kekurangan tersebut
tidak dianggap sebagai rintangan yang besar bagi mereka untuk belajar.
Semangat yang tinggi untuk menjadi orang pintar dan mau terus
belajar yang mereka pupuk setiap harinya membuat kami semakin
bersemangat untuk memberikan penyuluhan kepada mereka, sekalipun
tidak sedikit juga rintangan yang kami hadapi saat memberikan
penyuluhan di terminal Depok.
Awal perjalanan panjang pemberdayaan hukum kami dengan
komunitas Depok dapat terbilang unik. Di Kota Depok, LBH Masyarakat
merintis beberapa komunitas kecil yang terpisah-pisah di beberapa RT
di Kelurahan Kemiri Muka. Kebanyakan peserta penyuluhan adalah ibuibu dan bapak-bapak. Namun, peserta yang awalnya banyak kemudian
menyusut setiap minggunya.
Sampai pada suatu hari ketika kami akan memberikan penyuluhan –
yang akhirnya batal karena hanya tiga orang yang hadir – datang seorang
ibu yang mengadu tentang permasalahan hukum yang dihadapinya.
Karena butuh keterangan yang lebih jelas, kami memutuskan untuk
datang ke rumah ibu tersebut. Sampai di sana kami bertiga bertemu
dengan Mustamiin, adik dari ibu yang curhat tadi. Dari Mustamiin-lah
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akhirnya kita mengenal Master. Kemudian Mustamiin meminta kami
meluangkan waktu untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat
yang tinggal di Master. Dengan senang hati, kami menyanggupinya.
Mendengarkan cerita tentang Master membuat kami tertarik untuk
segera memberikan penyuluhan kepada mereka. Akhirnya disepakatilah
hari yang tepat kapan kami dapat memulai penyuluhan tersebut.
Penyuluhan pertama di Master benar-benar sangat mengasyikan
dan penuh semangat. Peserta yang datang sungguh beragam, dari yang
tua sampai anak-anak. Dari pemain sulap sampai guru mengaji. Dari
perantau yang berasal dari Bengkulu sampai perantau yang berasal dari
Bojonegoro. Suasana ringan dan hangat mengalir, walaupun hujan deras
tengah mengguyur kota Depok malam itu.
Penyuluhan tersebut diadakan di dalam sebuah kontainer. Kontainer
berwarna hijau terang itu tidak terlihat seperti kontainer biasa yang
sering kita lihat di pelabuhan. Terlihat mencolok diantara bangunan
kumuh lainnnya. Kontainer hijau itu telah disulap menjadi ruang kelas
dua lantai yang cukup mewah. Penyuluhan itu dimulai dari pukul 20.00,
dan berakhir sampai pukul 23.00 lebih. Materi yang kami sampaikan
adalah seputar permasalahan hukum yang sering dihadapi masyarakat
pada umumnya. Mereka menyimak dengan sungguh-sungguh, sambil
disela oleh pertanyaan-pertanyaan seputar upaya paksa.
Sayangnya, semangat penyuluhan pertama kali itu tidak menular ke
malam-malam penyuluhan berikutnya. Pertemuan kedua dihadiri oleh
setengah dari mereka yang hadir pada minggu pertama penyuluhan.
Tetapi, mereka yang hadir tetap bersemangat untuk bertanya seputar
masalah upaya paksa yang kami sampaikan. Di minggu ketiga, jumlah yang
hadir kian menyusut. Tidak lebih dari sepuluh orang yang hadir. Keadaan
semakin parah pada minggu ke-empat saat kami hendak menyampaikan
materi tentang hukum perburuhan. Penyuluhan tersebut akhirnya batal
karena sudah tidak ada lagi yang hadir.
Banyak alasan yang dikemukakan oleh mereka. Salah satunya adalah
hari yang dipilih untuk penyuluhan tidak sesuai dengan jadwal mereka.
Waktu penyuluhan-pun berubah, yang awalnya hari Selasa malam
menjadi hari Rabu malam. Namun, ketika kami datang lagi pada Rabu
malam minggu berikutnya, tetap tidak ada yang hadir. Rasa kecewa mulai
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- Penyuluhan di komunitas Depok secara rutin dilakukan di dalam
kontainer hijau yang telah disulap menjadi ruang kelas.

Gambar 6

menyelimuti. Padahal persiapan saya pribadi untuk menjadi penyuluh
yang membawakan materi tentang perburuhan sudah lebih dari cukup.
Slide saya sudah dikoreksi habis oleh Dhoho1. Latihan penyuluhan di
depan cermin juga saya lakukan demi hasil yang baik.
Agar penyuluhan ini berlanjut, kami kemudian meminta kejelasan
kepada pengurus yayasan. Kami meminta daftar nama orang-orang yang
bisa dan bersedia untuk mendapatkan penyuluhan dari kami. Dari daftar
yang diberikan ternyata hanya ada lima nama dan semuanya adalah lakilaki.
Penyuluhan berikutnya akhirnya benar-benar terlaksana. Tetapi
hanya dihadiri oleh empat dari lima orang yang namanya telah didaftarkan
oleh pengurus yayasan ditambah beberapa remaja putri yang terlihat
berminat dengan penyuluhan yang kami berikan.
Penyuluhan tentang perburuhan menjadi titik balik. Sejak saat itu,
mulai banyak yang hadir mengikuti penyuluhan. Kebanyakan dari mereka
adalah remaja seumuran saya. Minggu berikutnya, mereka jugalah yang
berkenan hadir untuk mengikuti penyuluhan.
1

Direktur Pemberdayaan Hukum Masyarakat dan Advokasi LBH Masyarakat.
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Setelah melewati beberapa kali penyuluhan dan satu kali ujian
tertulis, akhirnya terpilihlah sepuluh orang paralegal dari komunitas
Depok. Mereka adalah Muji, Mela, Devta, Lia, Shantika, Benny, Ayat,
Ucup, Wahyu, dan Wulan. Mereka semua adalah penghuni Asrama
Yabim. Sebagian besar dari mereka masih bersekolah sekaligus mengajar
di yayasan tersebut. Sebagiannya lagi sudah berkuliah dan bekerja.
Tanggal 21 Maret 2009 silam bertempat di Galeri Nasional Indonesia,
mereka dilantik menjadi paralegal. Ada kebanggaan besar saat mereka
dipanggil satu persatu ke atas panggung untuk disematkan lencana
paralegal. Rasa lelah dan was-was karena harus berdesak-desakan di
atas kereta rel listrik (KRL) saat berangkat dari kantor menuju Terminal
Depok menjadi terbayarkan lunas dengan apa yang
Semoga Komunitas Depok
saya saksikan saat itu.
bisa terus berkembang,
bisa berguna bagi
masyarakat sekitar dan
mau menularkan ilmu
mereka kepada yang lain,
karena kami ingin terus
bersama masyarakat
membangun keadilan.

Sejak saat itu mereka mulai aktif rutin
mengikuti serangkaian kegiatan yang kami berikan.
Mulai dari penyuluhan setiap Selasa malam, sampai
study tour ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan
TVRI. Senang rasanya menyaksikan antusiasme
mereka. Setiap kali penyuluhan, selalu terlontar
pertanyaan-pertanyaan cerdas dari mereka. Banyak
hal yang telah mereka dapatkan dari penyuluhan
yang kita berikan. Mereka telah terlatih bagaimana
caranya menghitung uang pesangon. Padahal belum tentu temanteman seangkatan saya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia paham
bagaimana caranya menghitung uang pesangon karena materi tentang
perburuhan baru diajarkan pada semester empat.
Saya pribadi juga mendapatkan banyak hal baru ketika memberikan
penyuluhan kepada meraka. Mengenal mereka lebih dekat, bersahabat
dengan mereka, belajar bagaimana keseharian mereka, belajar
bagaimana menjadi penyuluh yang baik, semuanya bisa saya dapatkan
dari menjadi penyuluh hukum untuk mereka. Semoga Komunitas Depok
bisa terus berkembang, bisa berguna bagi masyarakat sekitar dan mau
menularkan ilmu mereka kepada yang lain, karena kami ingin terus
bersama masyarakat membangun keadilan.
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Menjadi Penyuluh Hukum:

LOVE AT FIRST SIGHT
Oleh: Feri Sahputra

S

ebagai mahasiswa tahun pertama di Fakultas Hukum Universitas
Indonesia (FHUI), bergabung di Lembaga Bantuan Hukum
Masyarakat (LBH Masyarakat) sebagai volunteer atau relawan
adalah sebuah langkah yang besar. Ketika teman-teman seangkatan
sibuk berkegiatan di organisasi kampus yang mereka masuki atau
sekedar sibuk di kepanitiaan sebuah acara kampus, saya malah ’terjebak’
di sebuah lembaga yang telah memberi saya banyak kesempatan untuk
mengenal, berdekatan, bergaul, dan belajar banyak tentang kompleksnya
permasalahan hukum yang ada di dalam masyarakat.
Perkenalan saya dengan LBH Masyarakat terjadi ketika saya masih
menjalani masa-masa ospek di kampus. Di Fakultas Hukum UI tempat
saya berkuliah, istilah Ospek lebih dikenal dengan sebutan Bulan
Penyambutan Mahasiswa Baru (BPMB). BPMB merupakan serangkaian
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kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan dunia kampus kepada
mahasiswa baru (maba) dan maba diwajibkan untuk mengikutinya. Salah
satu kegiatan yang diadakan oleh panitia BPMB adalah Ekskursi. Acara
Ekskursi dibagi dalam tiga ’kasta’.
Untuk maba yang rajin dan menyelesaikan semua tugasnya, mereka
akan diajak berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK), dan untuk
maba yang lumayan rajin dan telah menyelesaikan beberapa tugasnya,
hadiahnya adalah jalan-jalan ke beberapa law firm besar yang berada di
Jakarta. Sisanya adalah kasta ketiga, kasta terendah, kumpulan mabamaba yang males mengejar senior untuk dimintai tandatangan, tidak
menyelesaikan esai yang ditugaskan oleh panitia BPMB, dan bahkan
malas untuk mengikuti serangkaian acara BPMB. Sebagai bonusnya,
mereka yang tergolong kasta ketiga ini berhak untuk hadir ke Balai Sidang
Djokosoetono di FHUI untuk menyaksikan presentasi yang dibawakan
oleh LBH Masyarakat. Dan saya adalah satu dari puluhan maba yang
tergolong dalam kasta kelas ketiga ini.
Waktu itu, bisa pergi ke Mahkamah Kontitusi (MK) adalah impian
hampir semua maba di Fakultas Hukum UI. Termasuk saya. Apalagi panitia
menjanjikan bahwa kita dapat melihat sidang secara langsung di MK.
Mengunjungi law firm juga tidak kalah bergengsi dengan mengunjungi
MK, yang intinya adalah jalan-jalan ke luar kampus. Namun, bagaimana
dengan presentasi yang dibawakan oleh LBH Masyarakat? Jujur saya
enggan hadir ke Balai Sidang hanya sekadar untuk menyaksikan presentasi
dari sebuah LSM yang saya kira tidak akan bermutu. Seumur hidup saya
sampai saat itu, saya belum pernah mendengar nama LBH Masyarakat.
Walaupun saya tinggal di desa pelosok di ujung Pulau Sumatera yang
tidak ada sarana telepon dan internetnya, saya masih pernah mendengar
nama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) atau Lembaga
Bantuan Hukum Apik (LBH Apik), tapi tidak untuk LBH Masyarakat. Saya
jujur belum pernah mendengar sebelumnya.
Saya dan beberapa teman saya yang bernasib sama, berniat untuk
tidak hadir ke Balai Sidang, dan berencana untuk kabur setelah kuliah
selesai. Namun apadaya, seragam hitam putih (baju kemeja putih, celana
bahan berwarna hitam yang diwajibkan untuk dipakai oleh maba selama
masa BPMB) dan bentuk tubuh saya yang besar dan mudah diingat
menyebabkan saya dapat dikenali oleh panitia BPMB sebagai maba.
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Alhasil, rencana untuk kabur gagal. Saya bersama beberapa teman saya
yang terjaring dalam operasi itu digiring ke Balai Sidang Djokosoetono
untuk ’dipaksa’ menyaksikan presentasi yang dibawakan oleh LBH
Masyarakat.
Balai Sidang Djokosoetono yang luas itu terasa lengang. Tidak lebih
dari 30 orang maba hadir. Ternyata banyak maba yang berhasil mengelabui
panitia BPMB. Namun presentasi tersebut tetap dibuka dengan ceria
oleh Mbak Christine Tambunan, salah satu staf di LBH Masyarakat dan
juga senior saya di kampus. Presentasi itu dimulai oleh Bang Taufik Basari
yang menceritakan profil LBH Masyarakat, setelah itu dilanjutkan oleh
Bang Ricky Gunawan yang bercerita tentang kegiatan yang dilakukan
oleh LBH Masyarakat. Di luar dugaan, presentasi yang mereka bawakan
sangat menyentuh dan menarik. Terlebih lagi, pihak LBH Masyarakat
telah menyediakan setumpuk buku tentang HAM bagi dua orang peserta
yang mengajukan pertanyaan yang dianggap paling baik. Tanpa sadar
saya telah menyimak semua cerita mereka dengan baik.
Bang Ricky menjelaskan bahwa semua mahasiswa FHUI bisa
bergabung menjadi bagian dari LBH Masyarakat, tanpa terkecuali
termasuk maba. Niat saya untuk bergabung ke Lembaga Bantuan Hukum
Masyarakat yang awalnya saya kira tidak bermutu itu pun muncul. Niat
itu semakin membesar ketika para staf LBH Masyarakat, yaitu (seingat
saya) Answer, Mbak Ajeng, Mbak Pebri, dan Bang Yura menceritakan
pengalamannya bergabung di LBH Masyarakat. Didukung oleh fotofoto yang menarik, cerita tentang pengalaman mereka sejak bergabung
di LBH Masyarakat membuat saya mengubah pandangan tentang LBH
Masyarakat. LBH Masyarakat itu bermutu. LBH Masyarakat itu nggak
abal-abal.
Ternyata saya tidak sendirian. Banyak teman seangkatan saya
yang tertarik untuk bergabung bersama LBH Masyarakat. Waktu itu,
saya menganggap LBH Masyarakat akan melakukan proses rekruitmen
anggota yang terbuka (Open Recruitment) seperti organisasi kampus
lainnya. Setiap harinya saya menunggu kapan pengumuman rekrutmen
tersebut benar-benar dibuka. Sementara sebagian besar teman saya
telah memilih organisasi kampus yang mereka minati. Karena hari yang
saya nantikan tetap tidak kunjung datang, akhirnya saya memberanikan
diri mengirim e-mail ke LBH Masyarakat. Selang sehari, e-mail yang saya
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kirim langsung mendapatkan balasan. Akhirnya saya baru tahu ternyata
untuk menjadi volunteer, saya hanya diminta untuk mengirimkan surat
lamaran beserta CV via e-mail ke LBH Masyarakat, dan kemudian akan
ada panggilan untuk wawancara.
Kurang dari seminggu setelah saya mengirimkan CV dan surat
lamaran, akhirnya LBH Masyarakat menghubungi saya untuk melakukan
wawancara di kantor mereka. Tepatnya tanggal 22 Desember 2008,
pukul 16.00 WIB di Tebet. Sebelumnya saya tidak pernah ke Tebet, saya
hanya pernah mendengarnya saja. Untunglah mereka memberitahu
bagaimana caranya untuk kesana.
Untuk menghadapi wawancara itu, saya membekali diri dengan
membaca beberapa buku tentang hak asasi manusia, karena saya
pikir pertanyaan yang mereka berikan kepada saya tidak jauh dari
permasalahan HAM. Selain membekali diri dengan bacaan tentang HAM,
saya juga mempelajari jalur kereta untuk ke Tebet. Karena saya tidak
pernah naik KRL sebelumnya.
Karena sudah mempelajari peta jalur kereta dan menghafalnya, saya
mengetahui kalau stasiun Tebet adalah stasiun kesembilan dari Stasiun
Pondok Cina. Kereta yang saya tumpangi saat itu benar-benar penuh
sesak. Dalam hati saya hanya bisa menghitung berapa stasiun yang sudah
saya lewati.
Ketika turun, saya bener-benar kaget. Tas saya yang saya peluk
dari naik sampai turun, kantong depannya telah terbuka, dan lenyaplah
handpone saya. Tak habis pikir, bagaimana si copet bisa mengambilnya,
padahal tas tersebut saya peluk erat. Saya hanya bisa berharap handphone
saya meledak seperti yang di film-film James Bond, dan melukai tangan
si copet, dan tangannya harus diamputasi.
Rupanya kehilangan handphone tidak cukup untuk menyurutkan
langkah saya untuk bergabung ke LBH Masyarakat. Setelah rasa nyesek
saya sedikit berkurang, saya tetap meneruskan perjalanan ke kantor LBH
Masyarakat dengan naik ojek dengan ongkos Rp 8.000, yang sekarang
baru saya tahu kalau ongkosnya cuma Rp 4.000.
Sesampainya di sana tanpa ba-bi-bu, Bang Ricky langsung
mewawancarai saya, belum lagi mbak CS (dulu saya kira dia adalah
pembantu yang merangkap Customer Service karena staf yang lain
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memanggilnya dengan sebutan CS. Ternyata CS itu singkatan namanya,
Christine Septiayanti, sekretaris LBH Masyarakat) hanya menyuguhkan
air putih dingin, padahal saya membutuhkan teh melati atau susu yang
setidaknya dapat menenangkan saya.
Pertanyaan yang diberikan Bang Ricky jauh dari yang saya kira.
Dalam pikiran saya, dia akan bertanya tentang hukuman mati, bagaimana
pandangan saya tentang pernikahan sesama jenis, atau apa pendapat
saya tentang Ahmadiyah. Dia hanya bertanya mengapa saya mau
bergabung, padahal saya masih semester satu, apakah saya rela tidak
dibayar, mengapa saya tidak memilih organisasi yang ada di kampus,
sampai pertanyaan yang menurut saya tidak berbobot seperti mengapa
saya tidak memilih main Playstation saja dari pada harus capek-capek
memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
Sebulan pertama bergabung LBH Masyarakat merupakan masamasa yang paling tidak menyenangkan buat saya. Tampang-tampang
jutek dan asyik sendiri dari para staf yang lebih dulu bergabung
membuat saya hanya bisa diam. Untunglah Answer, rekan saya dalam
memberikan penyuluhan di Komunitas Depok adalah orang yang supel,
jadi penyuluhan adalah saat yang paling asyik bagi saya saat itu. Sempat
juga kepikiran untuk keluar dari LBH Masyarakat karena suasana kantor
yang tidak menyenangkan. Tapi mengingat bagaimana serunya saat-saat
penyuluhan, saya bertahan dan berharap semoga suasana kantor bisa
berubah menjadi hal yang menyenangkan bagi saya.
Pengalaman pertama saya memberikan penyuluhan adalah
penyuluhan yang materinya tentang perburuhan dan PHK. Padahal
materi tentang perburuhan dan PHK baru akan saya terima di semester
ke-lima. Berbekal Undang-undang Ketenagakerjaan, saya mencoba untuk
menyusun presentasi yang harus saya sampaikan kepada calon paralegal
yang ada di Komunitas Depok. Seperti kebiasaan kita di kantor, sebelum
memberikan penyuluhan harus diadakan simulasi yang tujuannya
apakah slide presentasi dan materi yang akan kita sampaikan sudah
benar atau belum. Jika belum, hal-hal apa saja yang harus ditambahkan
atau dikurangi.
Pengalaman pertama saya mengikuti simulasi adalah saat Andy
Wiyanto akan memberikan penyuluhan ke Komunitas Kali Adem
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dengan tema bagaimana membuat kontrak politik dengan partai politik.
Bukannya membahas bagaimana cara membuat kontrak politik, dia
malah menjelaskan tentang sejarah pemilu, bagaimana caranya memilih
dan hal lain yang sebetulnya tidak berhubungan dengan materi yang
disampaikan. Dhoho, sebagai Direktur Pemberdayaan Hukum Masyarakat
dan Advokasi yang terkenal perfeksionis, sangat kecewa dengan slide dan
penjelasan yang disampaikan oleh Andy. Kalimat yang paling saya ingat
ketika Dhoho marah kepada Andy adalah “Gue tidak butuh lu, tapi gue
butuh kerjaan lu yang bener”.
Suasana kantor biasanya dipenuhi tawa sejenak berubah menjadi
sunyi dan mencekam. Berbekal pengalaman buruk itu, saya berusaha
untuk membuat slide yang sebaik mungkin, namun tetap saja selalu
ada koreksi dari Dhoho. Sebelum saya memberikan penyuluhan kepada
komunitas Depok, Dhoho meminta saya untuk menyampaikan materi
perburuhan dan PHK kepada Komunitas Klender, hitung-hitung simulasi.
Materi itu saya sampaikan di selasar gedung Pengadilan Hubungan
Industrial (PHI) pada saat saya menemani Dhoho untuk menghadiri
sidang bersamaan dengan ‘study tour’ yang dilakukan calon paralegal
dari komunitas Klender.
Komunitas Klender yang sebagian besar calon paralegalnya adalah
remaja-remaja seumuran dengan saya merupakan remaja yang aktif
(super aktif malah), memiliki rasa ingin tahu yang besar dan sangat
senang bercanda. Memberikan penyuluhan kepada anak-anak Komunitas
Klender berarti harus siap untuk di-ceng-ceng-i oleh mereka. Untungnya
semua itu dapat dilewati dengan cukup baik oleh saya. Namun, ujian
yang sebenarnya baru akan saya hadapi malamnya. Ternyata malamnya,
penyuluhan yang harusnya saya sampaikan kepada komunitas Depok
batal. Menyedihkan memang, mengingat persiapan yang saya lakukan
benar-benar serius karena penyuluhan kali ini saya sendiri yang akan
menyampaikan, bukan oleh Dhoho atau Answer.
Saat itu komunitas Depok sedang mengalami titik jenuh terhadap
penyuluhan yang kita berikan kepada mereka. Minggu pertama kita
penyuluhan, jumlah peserta hampir 30 orang, minggu kedua menyusut
sedikit. Minggu ketiga tinggal separuh, minggu keempat tidak lebih dari
sepuluh orang yang hadir, dan minggu kelima tidak ada lagi yang datang.
Minggu berikutnya juga seperti itu. Penyuluhan yang harusnya saya
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sampaikan pada minggu kelima , baru bisa saya berikan pada minggu kedelapan setelah Dhoho meminta kejelasan kepada para calon paralegal
apakah mereka masih mau menerima penyuluhan yang kita berikan
secara cuma-cuma itu.
Bagi saya, memberikan penyuluhan bukan sekadar membagi ilmu
yang kita punya kepada mereka yang membutuhkan, tetapi lebih dari itu.
Memberikan penyuluhan berarti saya juga belajar tentang hukum dengan
metode yang jauh lebih menyenangkan daripada mengikuti kuliah di
kelas yang disampaikan oleh profesor yang paling cerdas sekalipun.
Memberikan penyuluhan hukum berarti saya telah mencuri start
untuk mempelajari hukum yang sebenarnya baru saya dapatkan ketika
saya sudah semester tiga atau semester lima. Memberikan penyuluhan
berarti saya belajar bagaimana saya harus berkomunikasi dengan mereka
menggunakan bahasa sederhana yang dapat mereka pahami.
Memberikan penyuluhan hukum berarti saya belajar tentang
bagaimana kehidupan masyarakat yang tinggal di Terminal Depok,
bagaimana keseharian meraka, dan bagaimana cara mereka bertahan
untuk hidup.
Terakhir, bergabung bersama LBH Masyarakat berarti saya telah
merelakan diri saya untuk mengenal, belajar, dan berteman dengan
orang-orang hebat. Belajar bagaimana membagi cara membagi waktu
yang efektif dari Dhoho, menerima tentir gratis dari mbak Kiki dan
Answer. Dan yang paling penting, LBH Masyarakat itu nggak abal-abal!
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omunitas Forum Korban Napza (Forkon) merupakan gabungan
dari mereka yang pernah menggunakan narkotika dan zat adiktif
lainnya (napza). Korban napza adalah salah satu komunitas yang
rentan mengalami penyiksaan dan bentuk kekerasan aparat lainnya
ketika berhadapan dengan proses hukum. Mereka seringkali dijadikan
sebagai objek pemerasan dan mendapatkan perlakuan kejam, tidak
manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Ironisnya, terhadap
kasus yang berhubungan denan narkotika, hampir tidak ada Lembaga
Bantuan Hukum (LBH) yang bersedia menyediakan jasa bantuan hukum
kepada mereka.
Posisinya sebagai komunitas yang rentan atas penyiksaan dan
rendahnya akses bantuan hukum kepada mereka membuat LBH
Masyarakat terpanggil untuk menyediakan layanan bantuan hukum kepada
49

Jejak Langkah Menciptakan “Pengacara Rakyat”

mereka dan mengadakan pemberdayaan hukum di komunitas sehingga
mereka mampu mengadvokasi dirinya sendiri ketika menghadapi proses
hukum. Bagaimanapun mereka juga tetaplah manusia yang memiliki hak
asasi, harkat, dan martabat yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan
dilindungi sekalipun mereka sedang menghadapi proses hukum.
Pemberdayaan hukum terhadap komunitas ini, walaupun tidak
disadari sebelumnya, ternyata sesuai dengan karakter pecandu narkotika
yang sangat tertutup terhadap kehadiran orang luar. Ketika mereka
menghadapi proses hukum, kehadiran dan pendampigan dari orangorang yang telah mereka kenal sebelumnya jauh lebih efektif dibanding
dika mereka didampingi pegiat bantuan hukum. Untuk itulah para korban
napza tersebut diberikan pelatihan paralegal sehingga mereka dapat
menjadi paralegal bagi komunitas mereka untuk memenuhi kebutuhan
akan bantuan hukum tersebut.
Dari segi usia, kebanyakan paralegal dari komunitas ini adalah mereka
yang sudah memasuki usia produktif. Rata-rata mereka berusia lebih
dari 25 (duapuluh lima) tahun dan belum mencapai 35 (tigapuluh lima)
tahun. Beberapa diantaranya bahkan telah berkeluarga dan memiliki
anak. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai relawan dalam program
pengurangan dampak buruk (harm reduction) HIV/AIDS.

Gambar 7 Paralegal Forkon
berfoto bersama
saat pelantikan
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Berkenalan dengan Pemakai Narkotika,
Korban yang Diabaikan

Bermula dari Solidaritas
pada Korban Penyiksaan
Oleh: Ajeng Larasati

M

atahari bersinar terik di atas kepala pada hari itu, 26 Juni 2008.
Puluhan orang mengenakan baju berwarna hitam terlihat
memenuhi jalan di depan Istana Merdeka. Di bagian belakang
baju itu kita dapat membaca tulisan “Implementasikan UU Nomor 5
tahun 1998“. Sebagian dari mereka berpencar ke beberapa lampu lalu
lintas yang ada di sekitar wilayah Istana Negara. Mereka memegang
selebaran-selebaran, beragam jenis, dengan satu teriakan yang sama,
HENTIKAN PENYIKSAAN.
Ketika lampu itu berwarna merah, dengan senyum yang tak lekang
oleh panas mereka mulai menghampiri satu demi satu kendaraan yang
berhenti untuk membagikan selebaran itu. Terkadang pengguna jalan itu
membalas senyuman mereka, tetapi tak sedikit pula yang mencibir dan
menolak selebaran yang mereka berikan. Tapi itu semua tak menghentikan
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semangat mereka, semangat djoeang 45. Sebagian
lagi duduk di pinggir jalan dalam keadaan matanya
tertutup kain hitam. Tangan mereka disilangkan
di belakang punggung, mengambil posisi seperti
orang yang sedang diborgol. Jepretan kamera dari
wartawan-wartawan yang meliput peristiwa itu
tidak terasa menyilaukan mata, kalah oleh sengatan
sinar mentari.

Puluhan orang itu sedang menggelar sebuah
aksi damai untuk memperingati Hari Internasional untuk Mendukung
Korban Penyiksaan. Mereka datang dari berbagai latar belakang
organisasi yang memiliki perhatian di bidang hak asasi manusia. Di
antara mereka ada beberapa orang yang berasal dari sebuah lembaga
bernama FORKON, Forum Korban NAPZA. Orang-orang ini merasa kalau
mereka adalah kelompok yang paling rentan mengalami penyiksaan
keitka berhadapan dengan proses hukum.
Cerita mereka selanjutnya terdengar lebih menyedihkan lagi karena
selain sering mengalami penyiksaan, ternyata mereka juga tidak memiliki
akses bantuan hukum. Mereka juga kerap menjadi objek pemerasan
oknum kepolisian. Parahnya lagi mereka bercerita kalau Lembaga Bantuan
Hukum ataupun kantor advokat sering kali menolak mengadvokasi kasus
penyiksaan yang mereka alami dengan alasan mereka adalah pemakai
narkotika. “Kalian adalah pelaku kriminal”, begitu dalih yang selalu
diucapkan. Tertutupnya akses bantuan hukum bagi mereka memberikan
dampak yang sangat besar bagi mereka sendiri. Sering kali aparat hukum
bertindak seenaknya tanpa memperhatikan hak-hak mereka. Padahal,
setiap orang, bahkan seorang tersangka, memiliki berbagai hak yang
telah dijamin oleh undang-undang. Ketiadaan pekerja bantuan hukum
yang mendampingi mereka semakin memperburuk keadaan itu.
Cerita yang disampaikan oleh teman-teman FORKON melahirkan
ide bagi kami untuk melakukan pemberdayaan hukum bagi masyarakat
di komunitas FORKON. Pemberdayaan bertujuan agar mereka memiliki
kemampuan untuk membela diri sendiri jika berhadapan dengan hukum
tanpa bantuan pengacara yang belum tentu dapat mereka akses. Sudah
waktunya teman-teman FORKON mengerti tentang apa yang menjadi
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hak-hak dan kewajiban mereka dan bukan hanya sekedar diberikan
bantuan hukum saja. Pemberdayaan masyarakat ini akan mengurangi
ketergantungan masyarakat terhadap jasa pengacara.
LBH Masyarakat berharap melalui pemberdayaan hukum
masyarakat ini, teman-teman yang tergabung dalam komunitas FORKON
juga dapat membantu teman sesamanya. Sehingga, apabila ada sebuah
kasus, mereka bisa melakukan apa yang selama ini dikenal dengan P3K,
pertolongan pertama pada kasus.
Bergaul dengan komunitas FORKON menyadarkan kami akan satu
hal bahwa pemakai narkotika cenderung tertutup terhadap orang
baru. Sehingga, faktor kedekatan dengan mereka akan mempengaruhi
penanganan kasus-kasus narkotika. Tugas kita dalam menangani kasus
pemakai narkotika yang menjadi korban penyiksaan dan kekerasan
lainnya akan semakin leluasa kita bisa mengenal mereka lebih dalam.
Atas dasar hal-hal tersebut di atas, LBH Masyarakat merasa perlu
untuk melakukan rangkaian pelatihan guna mewujudkan cita-cita
pemberdayaan hukum di komunitas tersebut. Para anggota komunitas
kami bekali dengan sejumlah materi ilmu hukum yang disesuaikann
dengan kebutuhan sehari-hari mereka di lapangan. Pelatihan ini tentu
tidak dapat dilakukan satu kali selesai, tetapi karena materi yang
disampaikan cukup banyak, kami membuat pelatihan secara berkala.
Sehingga apa yang disampaikan dapat teman-teman FORKON serap
sebanyak dan sebaik mungkin.

Pemakai Narkotika di Mata Negara.
Dalam dunia ini, dikenal beberapa pendekatan yang biasa digunakan
untuk menghadapi permasalahan narkotika. Tiap-tiap negara memilih
pendekatan yang menurut mereka paling tepat untuk diberlakukan
di negara-nya. Ketiga jenis pendekatan itu adalah pendekatan medis,
pendekatan hukum, dan pendekatan yang biasa disebut dengan
pemberdayaan. Perbedaan jenis tindakan yang diambil di masing-masing
pendekatan tersebut diikuti dengan hasil akhir yang berbeda pula.
Dalam pendekatan medis, negara menempatkan para pemakai
narkotika sebagai orang yang sedang sakit. Pemakai narkotika dengan
ketergantungannya dianggap perlu mendapatkan pemulihan kesehatan
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untuk memulihkan adiksinya. Dengan demikian,
fokusnya adalah bagaimana caranya agar orang
yang mengalami ketergantungan dapat melepaskan
diri dari adiksi.

Lain lagi dengan pendekatan yang berbasis
pemberdayaan. Pendekatan dengan tipe seperti
ini memberikan kesempatan bagi pemakai untuk
terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang mempunyai
nilai-nilai positif. Kegiatan ini diharapkan dapat
memberikan mereka pengetahuan tambahan sehingga mereka
mengetahui dan menyadari akan efek negatif dari narkotika tersebut.
Jenis pendekatan yang terakhir adalah pendekatan hukum. Dalam
pendekatan hukum ini, pemakai narkotika diposisikan sebagai orang
yang melakukan kesalahan dengan mengkonsumsi narkotika. Oleh
karena kesalahannya tersebut, mereka harus mendapatkan hukuman
yang seberat-beratnya. Dengan kata lain, pemakai d imata pendekatan
hukum adalah pelaku tindak kejahatan.
Indonesia menganut pendekatan yang disebut terakhir, yaitu
pendekatan hukum. Dengan pendekatan hukum ini, pada awalnya
diharapkan akan bisa memerangi keberadaan narkotika di Indonesia,
sehingga Indonesia bersih dari narkotika yang bersifat ilegal. Inilah
yang kemudian berkembang menjadi slogan yang hampir selalu kita
dengar dalam setiap kampanye melawan narkotika, “ War on Drugs”.
Sayang, war on drugs yang diadopsi pemerintah Indonesia juga berarti
war on drug users. Dalam misi perang tersebut fokus pemberantasan
peredaran gelap narkotika diimplementasikan dengan memberantas
(baca: memenjarakan) para pemakai narkotika. Pemerintah menganggap
mengkonsumsi narkotika adalah perbuatan kriminal yang pelakunya
perlu diberikan hukuman pidana. Padahal, pendekatan hukuman pidana
tersebut terbukti tidak mampu mengurangi jumlah peredaran gelap
narkotika itu sendiri. Lalu, bagian manakah yang terberantas dengan
perang terhadap pengguna narkotika?
Walaupun perang terhadap pengedar narkotika juga dilakukan,
namun sayangnya pemerintah tidak memberikan batasan yang jelas
antara pengedar dengan pemakai. Apabila fokus pemberantasan
narkotika dititikberatkan pada bagaimana caranya agar mata rantai
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peredaran gelap narkotika terputus, niscaya akan lebih memberikan
dampak yang positif dalam perjuangan melawan narkotika ini.
Laksana obat yang diberikan kepada pasien yang sedang sakit,
terkadang obat itu memiliki efek samping. Begitu pula dengan jenis
pendekatan yang dipakai oleh Indonesia. Efek sampingnya selain
pada pemberantasan narkotika dan pemakai, juga berimbas pada
terberantasnya orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang narkotika
tetapi kemudian mengalami penjebakan.
Seiring semangat War on Drugs, pihak kepolisian membuat sebuah
target setiap bulannya. Target ini adalah target tangkapan kasus narkotika.
Berdasarkan hasil obrolan dengan kelompok pemakai, terdapat indikasi
bahwa setiap polsek harus mendapatkan minimal 5 (lima) kasus narkotika
setiap bulannya. Hal ini membuat para polisi banyak melakukan praktekpraktek terselubung, seperti misalnya yang paling dikenal dan sering
dipraktikkan adalah Cepu.
Cepu secara gamblang diartikan sebagai proses penjebakan. Yang
menjadi cepu biasanya adalah orang yang sudah ditangkap, kemudian
dia disuruh ‘menjebak’ temannya, baik sebagai bahan tukar kepala atau
hanya sekedar untuk menambah jumlah tangkapan saja. Tukar kepala
adalah praktik dimana si orang yang ditangkap diharuskan ‘menangkap’
orang lain sebagai pengganti dirinya sehingga ia bisa bebas. Dalam
praktiknya, tidak sedikit orang yang tidak tahu menahu soal narkotika
ikut terjebak. Atas nama solidaritas atau sekedar membantu teman,
mereka berniat membantu si cepu ini untuk misalnya membelikan
narkotika atau mengantarkan narkotika ke suatu tempat, padahal mereka
tidak tahu barang apa yang dibeli atau diantarkan. Lalu, begitu barang
tersebut ada di tangannya, polisi langsung datang menghampirinya dan
menangkapnya. Menyedihkan.
Melihat fakta-fakta diatas, kita ditunjukkan bahwa banyak hal yang
harus segera diperbaiki terkait dengan permasalahan pemberantasan
narkotika, bukan penggunanya. Memperbaikinya tentu bukan pekerjaan
yang mudah dan pekerjaan segelintir orang. Perlu dukungan dan
partisipasi banyak orang. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Melalui
pemberdayaan hukum ini LBH Masyarakat berniat untuk membuat
banyak orang terlibat dan memperbaiki keadaan yang ada.
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Memberi Penyuluhan Hukum pada Pemakai Narkotika

Membuat “Kriminal”
Sadar Hukum
Oleh: Ajeng Larasati

S

eperti tagline salah satu produk makanan ringan, Life is never ever
flat, hidup itu tidak pernah datar. Hidup tidak pernah berjalan
mulus, akan selalu ada masalah dalam kehidupan, termasuk
permasalahan hukum. Bagi orang yang ‘biasa-biasa’ saja pun dalam
kehidupannya pasti pernah mengalami persinggungan dengan hukum
dengan segala keribetannya, seperti misalnya dalam hal mengurus Kartu
Tanda Penduduk (KTP), atau akta kelahiran, atau saat seseorang akan
melangsungkan pernikahan, akan memiliki kebutuhan untuk membuat
sebuah surat nikah.
Dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya di bidang hukum,
tidak sedikit masyarakat mengalami kerepotan luar biasa. Hal ini
dikarenakan ketidaktersediaan informasi atau birokrasi hukum yang
terlalu bertele-tele. Sekarang, dapatkah Anda bayangkan bagaimana bila
seseorang yang buta hukum harus banyak bersinggungan dengan dunia
hukum? Pastilah mereka akan mengalami kesulitan luar biasa pula.
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Hal inilah yang menjadi permasalahan sehari-hari yang dialami oleh
teman-teman pemakai narkotika yang tergabung dalam Forum Korban
NAPZA (Forkon). Mereka adalah sekelompok orang yang kehidupannya
sangat dekat dengan jerat hukum. Mereka adalah orang-orang yang
karena kondisi sakitnya membutuhkan sebuah kebiasaan (menggunakan
narkotika) yang dianggap sebagai kejahatan oleh hukum yang berlaku di
republik ini.
“Teman-teman pecandu itu sesungguhnya adalah orang-orang yang
sakit. Mengkonsumsi narkotika sudah menjadi kebutuhan bagi mereka.
Konsumsi ini akan berakhir ketika kondisi sakitnya disembuhkan. Di
negeri ini, teman-teman ini bukannya disembuhkan justru ditangkap dan
dijatuhi hukuman,” ujar Ade Suryana, pemuda mantan pemakai narkotika
yang menyandang gelar sarjana hukum dari salah satu perguruan tinggi
negeri.
“Kondisi penegakan hukum yang tidak memperhatikan kondisi
kesehatan dan kebutuhan pecandu tersebut, semakin diperparah dengan
adanya berbagai kampanye war on drugs yang gencar dilakukan. Hal ini
semakin membuat kalangan pecandu distigmatisasi dan didiskriminasi
di tengah masyarakat,” tambah Ade. Kampanye dan penegakan hukum
ini seringkali mengakibatkan banyak orang yang masuk sebagai target
operasi, daftar pencarian orang, ataupun tanpa disadari orang-orang
tersebut termasuk dalam daftar orang-orang yang akan dijebak. Mereka
adalah orang-orang yang diburu dan dikejar, serta seringkali tidak
mendapatkan rasa aman. “Bagaimana kondisi mereka dapat pulih dan
disembuhkan, jika mereka selalu dikejar-kejar begini,” tukas pemuda
yang akrab dipanggil Yana ini.
Di sisi lain, sekalipun ada beberapa orang yang sempat mengenyam
pendidikan hukum ataupun pernah terlibat dalam berbagai pelatihan
tentang hukum, mayoritas dari pemakai narkotika, termasuk mereka
yang tergabung dalam Forkon ini adalah orang-orang yang awam tentang
hukum. Tingginya intensitas mereka berhadapan dengan proses hukum,
ditambah dengan rendahnya kemampuan mereka akan ilmu hukum,
mengakibatkan mereka seringkali dijadikan sebagai korban dari praktik
hukum yang manipulatif.
“Tidak jarang ada orang yang tertipu, mereka diminta untuk
membayar sejumlah uang dengan harapan tuntutannya akan lebih
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ringan. Ternyata, sudah bayar jutaan ternyata
tuntutannya hanya selisih satu bulan dibandingkan
dengan yang tidak bayar,” ujar Bambang Sutrisno,
mantan pecandu yang sekarang aktif sebagai
kader muda di salah satu Puskesmas di Jakarta.
Beng-beng, demikian ia biasa dipanggil, juga
menceritakan tentang orang-orang yang tak sadar
kalau ditipu. “Dulu kami selalu memahami kalau
pasal 78 itu untuk pemakai, kemudian pasal 82 itu
untuk bandar. Ternyata, setelah pelatihan kami baru
menyadari kalau dalam pasal pemakai itu ada di
pasal 85. Sementara di pasal 78 tidak ada satupun
kata memakai. Padahal gak sedikit teman-teman
saya, yang sudah bayar polisi supaya berubah menjadi pasal pemakai,
yaitu pasal 78 itu,” papar Beng-beng.

Untuk mengatasi hal-hal seperti itulah, dilakukan proses
pemberdayaan hukum untuk komunitas pemakai narkotika.
Pemberdayaan hukum masyarakat ini bukan hanya sekedar memberikan
sembako gratis atau lelang pakaian murah kepada masyarakat. Tetapi
lebih dari itu, pemberdayaan hukum masyarakat berarti mau menjadi
sahabat masyarakat agar mereka bisa memiliki keberanian dan kemauan
untuk belajar tentang ilmu hukum. Dengan adanya ilmu dan skill baru ini,
mereka akan mampu untuk mengatasi masalah-masalah mereka sendiri
dan juga masalah yang dihadapi oleh komunitasnya.

Bermula dari Pengalaman Korban, Menghindari Penolakan
Berangkat dari kondisi tersebut diatas, terjalinlah sebuah hubungan
antara LBH Masyarakat dengan teman-teman dari komunitas pemakai
(dan mantan pemakai) yang tergabung dalam Forkon. Atas dasar itu, dan
dilandasi oleh niat yang sama-sama baik, kami menggagas serangkaian
kegiatan penyuluhan hukum bagi teman-teman di komunitas Forkon.
Muncul pembahasan tentang materi apa saja yang akan diberikan kepada
mereka. Kebutuhan paling utama bagi mereka adalah di saat pertama
kali mereka harus berhadapan dengan hukum, yaitu dalam proses upaya
paksa kepolisian, yaitu tentang penangkapan, penahanan, penyitaan,
penggeledahan, dan pemeriksaan surat.
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Upaya paksa kepolisian kami anggap sebagai materi yang tepat
untuk diberikan pertama kali kepada mereka, mengingat mereka
seringkali mengalami upaya paksa yang tidak fair. Dalam implementasi
upaya paksa, kerap berujung pada kesewenang-wenangan dari oknum
kepolisian. Tentu hal tersebut harus diantisipasi dan tidak boleh dibiarkan.
Selain itu, upaya paksa juga menjadi salah satu materi penyuluhan yang
penting karena upaya paksa juga merupakan pintu masuk dari sebuah
rangkaian penyidikan tindak pidana.
Kami menyampaikan informasi kepada para anggota Forkon
tentang bagaimanakah seharusnya tindakan polisi ketika melakukan
penangkapan, termasuk juga tentang bagaimana seharusnya penahanan
dan penggeledahan seharusnya dilakukan. Turut pula kami sampaikan
langkah apa saja yang dapat mereke tempuh ketika terjadi praktek upaya
paksa yang tidak sah.
Awalnya, para pemakai narkotika menanggapi dengan dingin
penyuluhan yang kami lakukan. Sebagai orang yang seringkali mengalami
perlakuan buruk dari polisi, atau mendengar tentang bagaimana polisi
memperlakukan orang-orang yang dicurigai berhubungan dengan
narkotika, mereka selau kompak meneriakkan “prakteknya tidak seperti
itu!” Ini adalah tantangan tersendiri, bagaimana membuat penyuluhan
hukum tentang upaya paksa itu tetap didengar dan bisa berjalan dengan
lancar. Tak jarang pula ketika melakukan penyuluhan, penyuluh LBH
Masyarakat harus mendapat cemoohan, bahkan ditinggalkan oleh
peserta penyuluhan hanya karena mereka menilai bahwa praktek yang
dihadapi jauh berbeda dengan apa yang disampaikan. “Penyuluhan ini
ga guna buat kami,” ujar salah seorang peserta.
Belajar dari pengalaman ditolak, kami kemudian menyadari bahwa
proses penyuluhan tentang upaya paksa tidak bisa diawali dengan
menjelaskan definsi dan syarat-syarat tentang upaya paksa yang sah.
Penyuluhan harus diawali dengan sesi sharing tentang pengalaman yang
pernah dialami oleh pemakai narkotika terkait dengan upaya paksa. “Jadi
kita hari ini akan diskusi tentang upaya paksa. Upaya paksa itu istilah
untuk merangkum lima tindakan yang boleh dilakukan oleh polisi, yaitu
penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan
surat. Saya yakin dari orang-orang yang ada di sini tentu pernah ada yang
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mengalami salah satu dari lima tindakan ini. Boleh gak kalau temanteman bercerita tentang apa yang dialami,” ajak penyuluh dari LBH
Masyarakat mengawali proses penyuluhan.
Sekalipun awalnya malu-malu, biasanya ajakan ini kemudian akan
bersambut dengan beberapa cerita. Tak sedikit dari cerita itu banyak
mengandung unsur kekerasan dan kekejaman. Kadang kala cerita
yang mereka alami juga menimbulkan gelak tawa di antara peserta
penyuluhan yang lain. “Saya pernah ditangkap oleh polisi, terus saya
dituduh membawa barang. Saya dipaksa untuk telanjang, karena polisi
menuduh saya menyelipkan barang. Saya tidak mau, dan saya malah
dipukuli. Supaya gak dipukuli, saya terus memilih untuk buka status. Saya
bilang, ampun Pak... ampun. Saya ini kena HIV. Harapan saya, polisinya
berhenti memukul. Dia sih beneran berhenti mukul pakai tangan, tapi
abis itu dia dapat sapu. Jadilah saya dipukuli ama sapu,” ujar salah
seorang peserta penyuluhan di Bekasi. Cerita ini langsung disambung
oleh teman-temannya, “makanya jangan bohong. Sial kan. Lagian ga
positif, ngaku-ngaku positif HIV,” celetuk temannya yang lain.

Gambar 8 - Berbagi
pengalaman merupakan
salah satu proses
pembelajaran yang efektif
dalam menyampaikan materi
penyuluhan pada temanteman pecandu dan ekspecandu NAPZA.
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Dengan diawali oleh penuturan pengalaman, kita mendapatkan
cerita-cerita tentang bagaimana praktik upaya paksa yang tidak benar
dan tentunya menimbulkan amarah dan dendam dari korban yang
mengalaminya. “Terhadap apa yang dialami ini, pernah ada yang
berusaha untuk melakukan perlawanan tidak?” tanya penyuluh. “Boroboro melawan, ntar makin parah. Ya sudah kita pasrah saja. Kita sih
sebenarnya gak terima, tapi mau gimana lagi,” komentar peserta
penyuluhan. “Ini dia masalahnya. Sebenarnya, menurut undang-undang
kita punya kesempatan untuk melakukan perlawanan. Ada caranya.
Tapi karena tidak pernah dipraktikkan, tidak pernah diberitahu maka
orang seringkali memilih pasrah. Caranya adalah dengan melakukan praperadilan. Praperadilan adalah cara untuk menuntut ganti rugi kepada
polisi terhadap upaya paksa yang tidak sah,” papar penyuluh yang
dilanjutkan dengan mekanisme pra-peradilan.
“Apa yang tadi teman-teman ceritakan di awal penyuluhan ini adalah
bentuk upaya paksa yang tidak sah. Mana ada orang yang mau ditangkap
boleh dipukuli sampai menderita. Itu kan tidak betul. Supaya kita bisa
melakukan pra-peradilan, kita harus tahu yang sah itu yang seperti apa,”
tambah penyuluh yang kemudian disambung dengan penjelasan dan
paparan tentang definisi dan syarat-syarat upaya paksa.
Kita memang harus membalikkan alur pembahasan tentang upaya
paksa. Bukan dengan menjelaskan sesuai dengan apa yang terpapar di
undang-undang, tapi justru mengawali dengan pengalaman korban.
Melalui pemaparan tentang pengalaman korban kita membuat korban
mengekspresikan apa yang menjadi kekesalan dan dendamnya.
Selanjutnya dengan paparan tentang pra-peradilan, yang merupakan
proses “balas dendam” secara resmi, peserta mendapatkan pengetahuan
baru dan memiliki rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu inilah yang menjadi
pemicu utama supaya mereka mau mengikuti penyuluhan dengan baik
dan tertib. Walau demikian, bukan berarti kita akan dengan mudah
melakukan penyuluhan. Seringkali ada kondisi-kondisi mengejutkan yang
membuat rencana penyuluhan menjadi tak terkendali.

Memahami Undang-undang Yang Terasa Familiar
Fakta bahwa teman-teman dari komunitas Forkon memiliki latar
belakang sebagai mantan pemakai atau ada juga beberapa yang masih
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aktif memakai zat substitusi berupa metadon mengantarkan kita semua
pada situasi bahwa mereka juga butuh sebuah pengetahuan tentang
seperti apakah Indonesia mengatur tentang narkotika dan psikotropika.
Kebanyakan dari mereka, walaupun sudah sering duduk di bangku
terdakwa, tidak pernah melihat dan membaca sendiri apa yang
sesungguhnya diatur dan apa pasal yang didakwakan pada mereka. Hal ini
membuat mereka juga sering kali ‘dikerjai’ oleh oknum kepolisian dalam
hal penjatuhan pasal. Tidak jarang seseorang yang seharusnya terkena
pasal pemakai malah dikenakan pasal sebagai pengedar. Pengalaman
membedah aturan perundang-undangan yang bersifat umum, yaitu
upaya paksa, membuat mereka ingin tahu tentang bagaimana aturan
yang sebenarnya soal narkotika dan psikotropika. Jadilah kemudian
materi tentang membedah UU Narkotika menjadi topik penyuluhan
kedua.
Bedah UU Narkotika dilakukan dengan cara mendorong partisipasi
aktif dari para peserta. Peserta diajak untuk bersama-sama membedah
undang-undang. Dengan demikian bedah undang-undang tidak dilakukan
dengan cara duduk dan mendengarkan ceramah dari narasumber.
Hal pertama yang kami lakukan adalah membagi peserta menjadi
beberapa kelompok. Selanjutnya tiap-tiap kelompok diminta untuk
membuat tabel daftar isi dari UU Narotika. Tabel itu terdiri dari kolom
bab, judul bab, dan isi bab. Sehingga baris pertama, akan berisi Bab I,
berjudul Ketentuan Umum, berisi pasal 1. Sementara baris kedua akan
berisi bab II, berjudul ruang lingkup dan tujuan, dan berisi pasal 2 sampai
pasal 5, dan seterusnya.
Melalui proses pembuatan tabel ini, seluruh peserta dirangsang
untuk membaca dari pasal pertama sampai dengan pasal terakhir. Tidak
perlu semua pasal terbaca, tapi pasti ada bagian-bagian tertentu yang
akan memancing rasa ingin tahu dan peserta akan membaca secara
khusus bagian tersebut. Proses membuat tabel memaksa peserta
untuk melakukan exposure, melakukan sesuatu yang selama ini selalu
mereka hindari. Tabel yang disusun menjadi penuntun dan pedoman
dalam perjalanan penuh misteri. Bab sekian, berjudul ini, dan terdiri dari
pasal ini sampai dengan pasal itu. Di dalam bab tertentu, ternyata ada
paragraf ini yang terdiri dari pasal a sampai dengan pasal b. “Oh jadi, di
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undang-undang narkotika itu sebenarnya diatur juga tentang bagaimana
pengadaan narkotika yang legal,” ujar salah seorang ketika mereka
melakukan pengisian tabel daftar isi.
Setelah para peserta mengisi tabel daftar isi ini, peserta kemudian
diberikan satu pertanyaan untuk memastikan bahwa mereka telah
melakukan exposure. Ada beberapa pertanyaan yang diberikan, misalkan
bagaimana caranya agar kita bisa memproduksi narkotika secara sah dan
sebutkan dasar hukumnya. Pertanyaan ini menjadi lebih mudah terjawab,
setelah peserta melakukan pengisian tabel. Dari beberapa pertanyaan
itu, kemudian terucaplah beberapa pernyataan tanda mereka memahami
isi undang-undang, “Jadi, di undang-undang ini sebenarnya yang diatur
gak cuma soal pelanggaran hukum dan orang-orang yang ditangkap. Tapi
juga ada masalah-masalah yang lain. Semua penggunaan narkotika itu
jadi bisa dilakukan, asalkan kebutuhan kita sebagai pecandu terakomodir
dalam perhitungan yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan,” ucap
beberapa orang.
Selanjutnya, sebagai komunitas yang nantinya akan disiapkan untuk
berhadapan dengan proses hukum, mereka juga harus mengetahui
tentang pasal-pasal pidana yang diatur dalam UU Narkotika. Pasal-pasal
yang sedemikian panjang membutuhkan perhatian dan konsentrasi yang
luar biasa bagi orang yang tidak biasa berhadapan dengan pasal. Lagi-lagi
ada pertanyaan penuntun yang membuat proses memahami pasal-pasal
tersebut menjadi lebih mudah. Masing-masing kelompok mendapatkan
pertanyaan yang berbeda-beda. Kelompok pertama mengidentifikasi
tentang siapakah (subjek) yang dapat dikenai oleh pasal-pasal ketentuan
pidana. Kelompok kedua mengidentifikasi tentang perbuatan apa sajakah
yang dapat dipidana (predikat). Kelompok ketiga mengidentifikasi tentang
benda-benda (obyek) yang mengakibatkan seseorang dapat dipidana.
Masing-masing kelompok kemudian membuat tabulasi.
Pasal adalah gabungan dari semua unsur-unsur pasal. Apa yang
dilakukan melalui kerja kelompok tadi adalah mencari unsur-unsur
pasalnya, dan mengkomparasikan antara pasal yang satu dengan
pasal yang lain. Ada yang subyeknya sama, predikatnya sama, namun
obyeknya berbeda. Demikian juga sebaliknya. Melalui kerja kelompok
inilah kemudian ditunjukkan bahwa tidak perlu satu pasal berusaha
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dipahami sekaligus, tetapi melalui unsur-unsur pasal kita akan dapat
mengidentifikasi dengan lebih mudah.
“Saya baru menyadari, kalau dibagi-bagi begini jadi lebih mudah ya.
Terlihat apa yang menjadi pembedanya. Setelah itu baru dikonstruksikan
kembali. Selama ini saya selalu pusing melihat pasal yang panjang
itu. Sehingga malas untuk mengetahuinya,” tutur Herru Pribadi, salah
seorang peserta pelatihan yang kemudian ditunjuk sebagai koordinator
Forum Korban Napza.

Membahagiakan Perempuan
Di antara pemakai narkotika, bias gender
antara laki-laki dan perempuan seringkali menjadi
salah satu permasalahan yang krusial. Seringkali
karena kedudukannya sebagai perempuan,
yang bersangkutan mendapatkan perilaku yang
merendahkan harkat dan martabatnya. “Saya
sendiri pernah dipaksa untuk bersetubuh oleh
aparat kepolisian, ketika dulu saya ditangkap,”
cerita salah seorang perempuan pemakai narkotika.
Perempuan ini ketika mengikuti ujian untuk menjadi
paralegal berhasil mendapatkan prestasi yang
terbaik. Tubuh perempuan mereka, seringkali juga
dijadikan sebagai komoditas yang dapat ditukarkan
dengan narkotika, “Kadang kalau sudah mengalami
sakau, pecandu itu akan melakukan apa saja untuk
mendapatkan barang. Biasanya menjual barangbarang yang mereka punya. Kalau tak ada barang, body pun juga dijual.
Kadang ada yang melakukan tukar body alias turbo. Pecandu laki-laki
menjual tubuh istrinya supaya bisa mendapatkan barang,” tutur Sugi
salah seorang penggiat pengurangan dampak buruk terhadap narkotika.

“Kadang kalau sudah
mengalami sakau, pecandu
itu akan melakukan apa
saja untuk mendapatkan
barang. Biasanya menjual
barang-barang yang
mereka punya. Kalau tak
ada barang, body pun juga
dijual. Kadang ada yang
melakukan tukar body alias
turbo. Pecandu laki-laki
menjual tubuh istrinya
supaya bisa mendapatkan
barang”

Selain hal-hal ekstrem di atas, perempuan pemakai narkotika
seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif. “Kalau sampai ada anak
perempuan yang ketahuan menggunakan narkotika, pasti parah kalau
ketahuan keluarganya. Jauh lebih parah dibanding anak laki-laki kalau
dikucilkan. Masyarakat dan keluarga seringkali berpendapat, kalau anak
laki nakal itu wajar. Tapi kalau perempuan gak pantas untuk nakal. Jadi
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Gambar 9 - Penyuluhan di komunitas Penyuluhan gender

kalau sampai perempuan yang memakai itu gawat. Aib buat keluarganya,”
tutur Ria yang tinggal di kawasan yang pernah menjadi sentra peredaran
gelap narkotika.
Hal inilah yang kemudian membuat salah satu topik penyuluhannya
adalah materi yang terkait peraturan yang melindungi perempuan.
Peserta mendapatkan pengetahuan tentang tindak pidana seperti apakah
yang korbannya adalah perempuan. Kejahatan ini adalah kejahatan yang
terkandung dalam pasal-pasal kesusilaan. Hal-hal apa yang harus bisa
dibuktikan ketika pasal-pasal kesusilaan ini akan diterapkan. Selain itu
mereka juga diperkenalkan dengan pasal-pasal tentang Tindak Pidana
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Seringkali perempuan ketika
menghadapi kekerasan dalam rumah tangga, justru memilih untuk
bercerai. Sehingga seiring dengan penyuluhan tentang kejahatan
terhadap perempuan, peserta penyuluhan juga mendapatkan informasi
tentang bagaimana proses perceraian itu diatur dalam undang-undang.
Sebagai bahan evaluasi dan untuk membulatkan informasi yang telah
diberikan, seluruh peserta diminta untuk menganalisa beberapa putusan
Mahkamah Agung terkait dengan kekerasan terhadap perempuan.
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Melalui putusan ini, peserta diajak untuk menganalisa tentang apa yang
sebenarnya terjadi dalam kasus tersebut, bagaimana tindakan kekerasan
dilakukan, siapakah pelaku dan siapakah korbannya. Selanjutnya peserta
diminta untuk tentang jangka waktu penyelesaian perkara. Kapan
kejadiannya, dan kapan pengadilan selesai membuat putusan. Apakah
yang didapatkan korban dengan putusan pengadilan. Selanjutnya peserta
melakukan penilaian apakah hal tersebut memuaskan dibandingkan
dengan kerugian yang dialami akibat kekerasan dan waktu yang panjang
untuk berperkara.
Rangkaian penyuluhan ini, beberapa kali dilakukan secara terpusat
dan memanggil peserta dari berbagai komunitas. Namun tak jarang,
penyuluhan dilakukan di masing-masing komunitas. Bagaimanapun
juga, melakukan penyuluhan di tengah-tengah orang yang memaki
narkotika adalah hal yang baru. Komunitas pemakai narkotika memiliki
cara pandang dan kebiasaan merespon yang berbeda. Sebagai orang
yang belum pernah sebelumnya bersinggungan dengan narkotika, ada
beberapa hal baru yang terjadi. Kadang kala hal-hal tersebut menjadi
hal yang menarik, inspiratif, lucu dan jenaka. Kadang kala hal-hal baru
tersebut justru menjadi hal yang menakutkan dan menghebohkan.
Rangkaian cerita ini, telah dirangkum dalam cerita berjudul Dibuang
Sayang. Selamat membaca dan menikmatinya.
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Dibuang Sayang ....
Oleh: Ajeng Larasati, Antonius Badar, Patrick Teubo

T

akut, aneh, was-was, dan cemas, adalah segenap perasaan
yang dihadapi oleh setiap penyuluh LBH Masyarakat ketika
akan memberikan penyuluhan hukum kepada para pemakai
narkotika. Narkotika, selama ini dipandang sebagai barang haram yang
harus dijauhi. Masyarakat menilai bahwa narkotika adalah dosa dari
segala dosa. Dengan pandangan seperti ini, maka orang-orang yang
menggunakannya haruslah dijauhi. Mereka inilah perwujudan setan
yang senantiasa menjebak manusia lain ke dalam dosa.
Stigma terhadap pemakai narkotika semacam itu adalah kesan awal
yang berusaha untuk dihilangkan. Tak mudah untuk menghilangkannya,
dan tak akan pernah hilang tanpa kita berkenalan dengan para pemakai
narkotika. Namun bagaimana bisa berkenalan, jika stigma yang ada
justru membuat kita harus selalu menjauh dari mereka. Inilah peran
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besar dari teman-teman pekerja di Yayasan Stigma, salah satu LSM yang
bergerak untuk pengurangan dampak buruk penggunaan narkotika.
Merekalah yang membuat LBH Masyarakat bersahabat dengan temanteman pemakai narkotika.
“Memberi penyuluhan kepada teman-teman yang pengguna
narkotika, kita harus hati-hati. Pengguna narkotika itu kan punya pola
pikir sendiri, tidak semua dari mereka suka untuk diajakan mendiskusikan
masalah narkotika. Selain itu ada jam-jam tertentu mereka susah diajak
berkomunikasi. Waktu paling pas untuk berdiskusi dengan mereka adalah
waktu mereka baru terapi metadon,” jelas Herru salah seorang penggiat
di Yayasan Stigma. “Untuk awal, kita seleksi saja peserta penyuluhannya
dari anak-anak yang sudah sering ikut pelatihan. Biasanya mereka ini
pekerja LSM seperti kami ini. Kalau teman-teman LBH Masyarakat sudah
terbiasa, kita baru lanjut ke komunitas,” ujar Yana, salah seorang penggiat
Yayasan Stigma lainnya, memberi solusi.
Informasi dari kedua teman ini menjadi pedoman utama ketika
melakukan penyuluhan. LBH Masyarakat memulai penyuluhan kepada
peserta yang relatif terseleksi. Beberapa peserta dikumpulkan untuk
mendapatkan penyuluhan di kantor LBH Masyarakat. Melalui beberapa
penyuluhan ini kita mendapatkan perwakilan dari masing-masing
komunitas yang antusias dan siap untuk menjadi pionir dilakukannya
penyuluhan di masing-masing komunitas. Merekalah yang akan
mempersiapkan dan memandu jalannya penyuluhan di masing-masing
komunitas. Jika selama ini berhadapan dengan peserta penyuluhan yang
relatif terseleksi saja kita seringkali menghadapi kesulitan, bagaimana
jika harus berhadapan dengan komunitas langsung, pasti akan lebih
menyeramkan dan menakutkan. Bagaimana kejadiannya, inilah
ceritanya...

Anak Muda yang Asik
Oleh: Patrick Teubo, Ajeng Larasati
Semua perlengkapan yang dibutuhkan untuk melakukan penyuluhan
telah disiapkan hari itu. Mulai dari infocus, sejumlah brosur berjudul
Upaya Paksa, daftar hadir, beberapa kertas plano, kamera sebagai media
untuk mendokumentasikan hari bersejarah ini, serta mental dari para
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penyuluh yang kali ini mendapat mandat untuk mengawal penyuluhan
di komunitas ini. Hari itu, untuk pertama kalinya Lembaga Bantuan
Hukum (LBH) Masyarakat akan memberikan penyuluhan di komunitas
Gas Oil. Nama yang cukup unik dibandingkan dengan komunitaskomunitas narkotika lainnya yang selama ini berada dalam jangkauan
LBH Masyarakat dan Forum Korban NAPZA (Forkon). Umumnya, hampir
semua komunitas narkotika ini memasukkan kata ‘metadon’ sebagai
identitas komunitas mereka. Tentu ada cerita dibalik tidak adanya kata
‘metadon’ dalam nama komunitas ini.
Jam di atas pintu masuk kantor LBH Masyarakat tepat menunjukkan
pukul 12.00 saat kedua orang penyuluh LBH Masyarakat mulai beranjak
menuju komunitas Gas Oil di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Penyuluhan
akan dilakukan tepat pukul 13.00. Komunitas ini memang bukan
komunitas narkotika pertama yang kami kunjungi. Sebelumnya, berbagai
komunitas seperti komunitas metadon yang bermarkas di Tebet dan
komunitas Sanggar DPR di daerah Tugu Proklamasi telah kami datangi
untuk memberikan penyuluhan. Tujuan utama dari rangkaian penyuluhan
ini bukan hanya untuk memberikan pengetahuan seputar materi
yang akan diberikan, tetapi juga untuk mengenal mereka, masyarakat
yang selama ini terpinggirkan. Kumpulan orang-orang yang selama ini
selalu mendapatkan stigma sebagai sampah masyarakat dan dijadikan
masyarakat kelas dua.
Tak jarang, di dalam hati mereka, mereka pun muak dengan
status ‘sampah’ itu dan menginginkan perubahan. Namun, apa yang
berkembang dalam masyarakat membuat mereka sulit bergerak, mereka
tidak mendapatkan dukungan untuk berubah. Alih-alih mendapatkan
dukungan, mereka malah mendapatkan hujatan dan pesimisme. Hal itu
tak hanya datang dari orang luar, tetapi juga dari orang terdekat mereka.
Mereka seringkali dianggap tak akan pernah bisa berubah, tak berguna,
dan hal-hal negatif lainnya.
Kami datang pada mereka dengan sebuah semangat, untuk
menunjukkan pada mereka bahwa mereka memiliki suara dari kami
dalam mendukung perubahan yang selama ini mereka inginkan. Kami
akan membantu mereka mengubah stigma yang telah bertahun-tahun
melekat. Dukungan ini kami buktikan melalui pemberian penyuluhan
kepada mereka atas permintaan mereka. Mereka tak perlu lagi menjadi
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orang-orang yang buta hukum. Nantinya mereka akan tahu apa yang
harus mereka lakukan jika berhadapan dengan dunia hukum.
Jarak yang cukup jauh bukan halangan bagi kami. Pun hari
pelaksanaan penyuluhan ini yang dilakukan pada hari libur juga tak
menjadi penghalang. Satu jam yang kami habiskan di perjalanan sambil
berharap-harap cemas menantikan perwujudan dari bayangan kami akan
komunitas ini. Setiap komunitas menyajikan cerita yang berbeda, hal inilah
yang membuat kami begitu penasaran mendatangi setiap komunitas.
Ada makna yang tak bisa dikecap hanya dengan satu kali pertemuan di
kantor, untuk itu kami harus mendatangi mereka. Mendatangi mereka
juga merupakan sebuah kehormatan bagi kami. Sebuah kehormatan
karena kami bisa melihat langsung kehidupan mereka di sana. Sebuah
kehidupan yang seringkali ditutupi dan disembunyikan dari orang-orang
asing yang baru dikenalnya. Tak heran mereka terkadang dianggap
sebagai hidden population.
Akhirnya kami tiba di kawasan Slipi. Berhubung kami tidak tahu letak
persisnya komunitas ini, kami bertanya kepada penjaga warung yang kami
temui. Jl. Anggrek Neli Murni, alamat yang kami tanyakan pada beberapa
penjaga warung. Berbekal petunjuk arah dari mereka, sampailah kami di
sebuah daerah perumahan yang tidak dapat dikatakan elit. Rumah yang
satu dengan rumah yang lain tidak berjauhan jaraknya. Dalam setiap
gang, pasti ada rumah yang berfungsi sebagai warung. Paling tidak ada
satu warung di setiap gang.

Mendatangi mereka
juga merupakan sebuah
kehormatan bagi kami.
Sebuah kehormatan karena
kami bisa melihat langsung
kehidupan mereka di
sana. Sebuah kehidupan
yang seringkali ditutupi
dan disembunyikan dari
orang-orang asing yang
baru dikenalnya. Tak
heran mereka terkadang
dianggap sebagai hidden
population.

Anak-anak kecil berlarian di sepanjang gang
yang cukup sempit. Gang itu hanya dapat dilalui
oleh dua buah motor. Walaupun demikian, daerah
ini dapat dikatakan cukup bersih, karena sampah
tidak bertebaran di mana-mana dan air di dalam
selokannya pun mengalir cukup lancar.Di salah satu
rumah itu, kami mengenali seseorang yang sedang
mencuci motor di depan rumahnya. Orang itu
adalah Gembol, salah satu peserta penyuluhan yang
sebelumnya telah dilakukan di LBH Masyarakat.
Ternyata, alamat yang kami tuju adalah alamat
rumah Gembol. Jadi penyuluhan akan dilakukan di
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rumahnya. Kami pun dipersilahkan masuk kedalam. Rumah berlantai dua
yang cukup sederhana ini dihuni olehnya bersama istri, ibu, dan seekor
anjing kecil peliharaannya yang sangat lucu.
Melihat kedatangan kami, Gembol mulai memanggil para anggota
komunitas Gas Oil. Mereka adalah remaja-remaja yang tinggal di sekitar.
Sejumlah 10 (sepuluh) orang remaja yang semuanya pria akhirnya
berkumpul. Kami mengawali penyuluhan dengan perkenalan oleh
masing-masing orang yang hadir. Penyuluhan kali ini berlangsung dengan
santai. Mereka membuka penyuluhan dengan sharing pengalaman
bersinggungan dengan dunia hukum. Mungkin karena kami adalah
orang baru bagi mereka, jadi mereka masih malu-malu dan tidak banyak
bercerita. Mendapati situasi seperti itu kami memutuskan untuk langsung
masuk pada materi penyuluhan.
Kami mempersilahkan mereka untuk mengajukan pertanyaan
apapun apabila ada hal yang mereka tidak mengerti dan juga kesempatan
kepada mereka yang ingin berbagi pengalaman. Penyuluhan yang
berlangsung selama kurang lebih satu jam berjalan baik. Banyak
pertanyaan-pertanyaan yang terlontar seputar apa yang harus mereka
lakukan saat mereka digerebek polisi, damai alias 86, dan pertanyaan
lain yang sifatnya hal-hal teknis yang muncul di lapangan.
Dari detik-detik yang kami habiskan pada hari itu bersama mereka,
kami cukup tercengang mengetahui betapa mudanya umur mereka.
Rata-rata masih berusia di bawah 20 tahun, walaupun salah satu
dedengkotnya berusia lebih tua. Kebanyakan dari mereka sudah tidak
lagi mengenyam pendidikan. Umumnya terhenti sampai tingkatan SMP.
Mereka semua adalah pemakai narkotika yang masih aktif. Kami rasa
karena hal itulah mereka tidak mencantumkan kata ‘metadon’ di nama
komunitas mereka, tidak lebih karena mereka memang bukan pasien
metadon. Komunitas ini terbentuk atas dasar kesamaan tempat tinggal
dan sama-sama pemakai narkotika.
Satu hal yang patut dibanggakan dari komunitas ini adalah mereka
merupakan komunitas yang terorganisir dengan baik. Secara rutin
mereka melakukan berbagai pertemuan-pertemuan yang dibimbing
oleh ‘senior-senior’nya di sana. Pertemuan ini bukanlah pertemuan yang
bersifat rahasia di mana mereka membicarakan ide-ide jahat dan licik,
apalagi permufakatan jahat. Pertemuan ini yang kemudian membuat
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mereka menjadi berbeda dengan ratusan pemuda pemakai narkotika
lainnya. Pertemuan ini yang menunjukkan pada kami betapa mereka
memiliki niat untuk tidak menjadi sampah masyarakat, betapa mereka
juga ingin unjuk gigi, betapa mereka juga ingin punya prestasi.
Penyuluhan di komunitas Gas Oil berjalan cukup mulus. Selain
penyuluh dari LBH Masyarakat, peyuluhan ini sedianya juga melibatkan
penyuluh dari Forkon, mereka yang selama ini sering ikut pelatihan
bersama di kantor LBH Masyarakat. Penyuluh Forkon yang bertugas waktu
itu adalah Yana dan Etok. Sayangnya, mereka kurang mempersiapkan diri
untuk memberikan materi. Belum lagi waktu yang terbatas membuat
kami tidak sempat menyampaikan seluruh materi penyuluhan.
Di akhir penyuluhan, Yana tampil ke depan untuk mengajak kami
semua merangkum materi yang telah disampaikan. Sekedar informasi,
Yana sudah bergelar Sarjana Hukum dari salah satu universitas di
Indonesia. Sambil merangkum, setiap orang ‘dipaksa’ untuk mengulang
kembali materi yang telah diberikan. Apa yang menjadi hasil rangkuman
kami berbuah juga beberapa pertanyaan yang bersifat sangat teknis
dari teman-teman Gas Oil yang cukup membingungkan kami dalam
menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Akhirnya Yana ikut ‘turun tangan’
dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Beberapa pertanyaan
kami tampung terlebih dahulu untuk kemudian kami matangkan lagi
jawabannya. Akhirnya penyuluhan di komunitas Gas Oil selesai dengan
meninggalkan kesan yang menyenangkan.

Saat Kenikmatan Terusik
Oleh: Ajeng Larasati
Siang hari di Rumah Sakit Fatmawati, tepatnya di bagian balai
rumatan metadon, tampak beberapa orang sedang duduk di sebuah
kursi panjang larut dalam sebuah obrolan yang menarik. Sesekali diiringi
gelak tawa. Beberapa dari mereka terlihat memegang sebuah botol kecil
berisi cairan berwarna merah yang ternyata adalah metadon, sebuah zat
substitusi heroin. Ada juga yang memegang botol lain yang berisi anggur.
Sekelompok orang tersebut satu per satu meminum masing-masing
botol metadon yang mereka pegang. Beberapa mencampurnya dengan
setegak dua tegak anggur.
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Mencampur dosis metadon mereka dengan anggur sebenarnya
adalah pelanggaran terhadap pemakaian metadon. Demi sebuah
kenikmatan, pelanggaran ini dianggap bukan sebagai hal yang berbahaya.
Dengan mencampur metadon dan anggur, ternyata dapat memberikan
efek nikmat yang lebih bagi mereka. “Bisa bikin kita lebih “high” kalo
minumnya pake anggur”, informasi yang didapat dari rekan di komunitas
Forkon beberapa hari kemudian.
Pukul 12.00, tim penyuluh dari LBH Masyarakat yang kali ini terdiri
dari Dhoho A. Sastro, Ajeng Larasati, dan Ronal Balderima, mahasiswa
FHUI semester 7 yang sedang magang di LBH Masyarakat, tiba di tempat
tujuan, RS Fatmawati. Mereka telah menyiapkan materi upaya paksa
untuk disampaikan kepada teman-teman peserta program rumatan
terapi metadon, yang sebagian sedang berkumpul di bangku panjang itu.
Seorang ibu yang mengenakan seragam perawat menyambut kedatangan
kami dan langsung mengantarkan kami menuju sebuah ruang pertemuan
dengan melalui ruang-ruang kerjanya yang dipenuhi dengan berbagai
botol obat. “Di sini ruangannya, silahkan menyiapkan penyuluhannya.
Saya akan panggil anak-anaknya,” ujar ibu itu seraya membuka pintu
yang tadinya terkunci dari dalam.
Ternyata mengumpulkan mereka masuk ke dalam ruangan
penyuluhan cukup sulit. Satu per satu datang, saat yang satu datang, yang
satu pergi. Walhasil ruangan itu tak pernah penuh. Belum lagi ditambah
kekacauan yang terjadi, ketika ada salah seorang peserta yang beinisiatif
untuk memanggil teman lainnya. Bukannya berhasil membuat orang
yang di luar berhasil masuk, dia malah merangsang teman-temannya
yang ada di dalam ruangan untuk turut membantu memanggil yang
masih di luar. Jadilah ruangan itu bukannya bertambah penuh, malah
semakin kosong. Butuh waktu lebih dari setengah jam untuk membuat
peserta di ruangan itu relatif tenang dan duduk manis.
Ketika penyuluhan akan dimulai, suasana yang terjadi tidak
sehangat suasana penyuluhan di komunitas lain. Kali ini peserta
penyuluhan menatap tim penyuluh dengan tatapan yang tajam serasa
ingin menantang dan marah akibat kedatangan orang baru yang belum
mereka kenal dan membuat kenikmatan mereka terganggu. Kami
memulai penyuluhan dengan memperkenalkan profil LBH Masyarakat
yang langsung mendapatkan serangan dari para peserta. Perkenalan
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awal pun langsung mendapatkan respon yang mencemooh. “Halah,
buat apa ada penyuluhan hukum ini. Toh prakteknya tidak seperti itu,”
ujar salah seorang anak. Respon ini kemudian berusaha diatasi dengan
mengubah metode penyuluhan dengan menanyakan tentang bagaimana
praktek yang terjadi. “Ok, kalau begitu sebaiknya teman-teman bercerita
dulu tentang bagaimana praktek yang terjadi,” tanya Dhoho mengawali
penyuluhannya.
Tiba-tiba seorang pemuda kurus, sebut saja Doni (bukan nama
sebenarnya), berkulit hitam dan berambut ikal berdiri dengan sedikit
terhuyung-huyung. Dengan setengah berteriak, dia berkata, “Bapak
mau pengalaman saya yang ke-berapa? Mau yang pasal berapa?” Doni
kemudian melanjutkan dengan pengakuan kalau dia pernah berhadapan
dengan polisi sebanyak tujuh kali. Mulai dari kasus narkotika, senjata
tajam, sampai kriminal biasa seperti pembunuhan. Pengalaman Doni,
yang mengaku tujuh kali berhadapan dengan pengadilan, membuat Doni
jadi bersikap seolah-olah anti dengan teori hukum yang hanya akan jadi
sekedar teori. Ia lebih mempercayai apa yang telah dialaminya. Begitu
juga teman-teman lain yang punya pengalaman serupa dengan Toni.
Pengakuan Doni ini membuat suasana yang tadinya sudah susah
dikendalikan menjadi semakin liar. Beberapa orang kemudian berebut
berbicara, dan setiap kali berbicara mereka selalu berteriak-teriak dan
mengumpat tentang kekesalan terhadap polisi. “Mereka itu biadab,”
ujar pemuda lainnya yang berperawakan timur tengah. “Betul mereka
itu biadab, saya juga mengalami dipaksa untuk mengaku, kalau tidak
mau mengaku saya dipukuli. Mereka betul-betul biadab,” tutur pemuda
lainnya yang berpenampilan jauh lebih necis dan
berkulit kuning. Sebenarnya hanya tiga orang ini
“Kalau Anda gak pernah
yang ‘merusuh’, tetapi hal ini memberi dampak pada
berhadapan dengan
pembangunan pola pikir teman-teman peserta lain
polisi, Anda tidak akan
yang masih kosong. Mereka pun jadi cenderung
tahu bagaimana rasanya
bersikap tidak peduli dengan materi yang akan
diinjak, dipukul dan juga
kami sampaikan. Karena mendengar celotehan
perlakuan-perlakuan
‘perusuh’ itu mereka jadi memiliki pemikiran yang
buruk lainnya. Anda tidak
sama, yaitu “nothing we can do about this”.
akan pernah merasakan
apa yang saya rasakan.
Percuma kita mendapat
penyuluhan ini”

Ketiga orang itu terus menerus berbicara
bergantian dengan nada tinggi, dan apa yang
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disampaikan relatif sama, yaitu tentang kekesalan mereka terhadap
aparat dan ketidakpercayaan tentang aturan hukum yang ada. Suasana
makin panas saat pemuda berkulit kuning itu bertanya apakah para
penyuluh ini pernah mengalami penangkapan. Mereka menganggap
kalau belum pernah mengalami, maka tak akan ada yang tahu bagaimana
rasanya menjadi lemah tidak berdaya di tangan polisi, di mana mereka
bisa seenaknya memukul, menendang, dan bentuk-bentuk penyiksaan
yang lainnya lagi. “Kalau Anda gak pernah berhadapan dengan polisi,
Anda tidak akan tahu bagaimana rasanya diinjak, dipukul dan juga
perlakuan-perlakuan buruk lainnya. Anda tidak akan pernah merasakan
apa yang saya rasakan. Percuma kita mendapat penyuluhan ini,” teriak
pemuda itu.
Saat penyuluh mengatakan bahwa penyiksaan itu adalah bentuk
pelanggaran serius hak asasi manusia, mereka hanya bisa tersenyum
miris dan mengembalikan pertanyaan kepada penyuluh “pernah ga
bapak digebukin? Kita tuh ga bisa ngapa-ngapain pak. Hanya bisa pasrah.
Harusnya bapak ngasi penyuluhan macem beginian ke polisi-polisi itu
tuh, biar mereka tau kalo mereka ga boleh begini begitu, bukan ke kita.
Kita mah cuma korban,” ujar pemuda berperawakan timur tengah itu.
Miris, menyayat hati, sedih, dan sedikit sebal. Itulah perasaan yang
dialami para penyuluh mendengar tanggapan seperti itu.
Apa kemudian yang bisa dilakukan para penyuluh mendengar hal
itu? Apa yang dikatakan mereka sesungguhnya adalah hasil dari proses
pembentukan mental yang selama ini berkembang di negara kita. Di mana
polisi selalu benar, jangan membantah polisi, ikuti saja apa kata polisi,
kalau tidak kita akan mengalami hal yang lebih gawat. Mental-mental
pasrah. Kita para penyuluh merasa sebal dan kesal karena niat baik
dan semangat 45 yang dibawa penyuluh jauh-jauh dari kantor ternyata
mentah disini, dengan sikap tidak kooperatif mereka. Padahal penyuluh
ini ingin memberikan informasi yang penting, yang mana diharapkan
berbekal informasi ini mereka memiliki keberanian untuk membela diri
mereka apabila diperlakukan sewenang-wenang.
Suasana mulai sedikit terkendali ketika salah seorang perusuh
itu bertanya, apakah LBH mau mendampingi mereka ketika mereka
berhadapan dengan polisi. Pertanyaan ini langsung disambut jawaban
yang justru mengagetkan semua peserta. “Kita siap untuk mendampingi,
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bahkan kita sudah mendampingi. Sayangnya ketika kita bertemu dengan
klien-klien kami, orang-orang yang berada dalam tahanan, kita justru
ditolak. Niat kami untuk membantu dan membela mereka justru ditolak
oleh mereka. Padahal kita memberi bantuan hukum ini dengan cumacuma, tidak minta bayaran apapun,” ujar Dhoho. “Sudah ada delapan
kasus sejak kami bersahabat dengan teman-teman pemakai narkotika
yang masuk ke kami, tapi hingga hari ini semua tawaran bantuan
hukum kami justru ditolak oleh mereka,” tambahnya. “Betul itu, justru
penyuluhan ini untuk memberi tahu teman-teman bahwa ada bantuan
hukum. Selama ini memang teman-teman yang memberi bantuan hukum
ini belum berhasil memenangkan hati teman-teman. Teman-teman LBH
ini selalu ditolak, padahal awalnya kita sudah melakukan pendekatan.
Setiap kali mau tanda tangan surat kuasa, pecandunya menolak untuk
memberi kuasa dan menerima bantuan hukum,” tutur Sugi salah seorang
penggiat di Yayasan Stigma turun tangan menenangkan suasana.
Di tengah-tengah kecamuk rasa heran di antara para pemakai itu,
tiba-tiba Doni yang dari tadi mengacau itu masuk kembali dalam ruangan.
Langkahnya gontai, dan ia tampak tak peduli dengan puluhan pasang
mata yang menatap kedatangannya. Dia duduk kembali di kursinya,
dan badannya langsung rebah di sandaran kursi. Kepalanya lemas, tak
tertahan, dengan posisi wajah yang tengadah menatap langit-langit. Tibatiba ia menghentakkan kepalanya itu ke depan, dan membuat kepalanya
itu berayun dari posisi tengadah itu menjadi tertunduk. Punggungnya
tak lagi bersandar di kursi. Seiring dengan ia mengayunkan kepalanya,
dengan nada suara yang meracau, ia berteriak “gue gak peduli. Gue
gak peduli dengan beginian.” Seisi ruangan terdiam, dan belum selesai
dengan kaget yang ditimbulkan oleh perilaku Doni, ia kembali berteriak
dengan suara yang lebih kencang, “gue gak peduli”. Kali ini ditambah
dengan hentakan kaki.
Teman-teman Doni yang dari tadi mengacau penyuluhan berusaha
menenangkan Doni. “Doni..Doni...sudah, jangan malu-maluin. Ayo
tenang-tenang,” ujar pemuda berkulit kuning itu. Doni yang tadinya berniat
berontak, terlihat membatalkan niatnya. Ia kembali duduk bersandar.
Melihat suasana yang sedikit tenang, pemuda dengan perawakan timur
tengah itu kemudian merangkul Doni dan membawanya keluar. Tak lama
kemudian pemuda berkulit kuning itu mengikuti dua temannya ini keluar
ruangan.
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Suasana mulai tertib saat ketiga perusuh ini keluar ruangan.
Peserta yang tersisa bersikap lebih kooperatif. Tetapi sayang waktu telah
terbuang percuma, hari telah semakin sore dan mood untuk melanjutkan
penyuluhan sudah tidak ada, baik dari peserta yang tersisa maupun dari
para penyuluh.
Di tengah-tengah suasana yang sudah tidak kondusif itu, tiba-tiba
ada satu pertanyaan dari seorang pemuda berkaca mata. Pembawaannya
jauh lebih tenang dibandingkan dengan teman-temannya tadi. Dia
bertanya, kalau kita mendapatkan perlakuan upaya paksa yang melanggar
hukum, kita tentu dapat menuntut polisi, lalu apa yang kita dapatkan.
“Memangnya kasus kita jadi selesai Mas? Kita tetap diproses kan, lalu
apa yang jadi untungnya buat kita kalau kita mau menuntut polisi,” tanya
pemuda itu.
Pertanyaan ini menyadarkan tim penyuluh. Bahwa memang benar
setiap tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh polisi memang
bisa dituntut balik. Namun siapapun yang menuntut balik tidak akan
mendapatkan apa-apa. Sekalipun tersedia mekanisme ganti kerugian,
tapi tetap saja nilainya tidak seberapa besar. Toh dia sudah habis
dipukuli, dan penuntutan balik ini tidak membuat proses hukum atas
kasus mereka jadi berhenti. “Kita memang tidak mendapatkan apa-apa
dari proses menuntut balik itu. Tapi kita membuat sebuah perubahan.
Selama ini kalau ada orang yang digebuki oleh polisi, yang selanjutnya
terjadi pasti korban yang digebuki akan meminta perlindungan pada
polisi dan selanjutnya akan memberikan sejumlah uang,” jawab salah
seorang penyuluh yang kemudian ditanggapi dengan anggukan tegas
dari si penanya.
“Bagaimana kebiasaan memukul itu dapat berhenti. Lha wong
setelah mukuli orang, polisi itu justru mendapatkan hadiah, bukan
mendapatkan hukuman. Padahal perbuatannya itu adalah perbuatan
yang salah. Dengan menuntut kita memberikan hukuman kepada polisi.
Kita memang bukan penerima manfaat. Yang akan menerima manfaatnya
adalah orang-orang yang tertangkap berikutnya. Dengan menuntut kita
mengubah situasi aman yang selama ini terjadi. Selama ini, polisi tidak
pernah merasa takut melakukan pemukulan karena tidak pernah ada
yang berani melakukan penuntutan. Alih-alih mendapat tuntutan, polisi
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malah kerap mendapatkan uang. Semakin seringlah ia akan melakukan
kekerasan,” tambah penyuluh tadi.
Apa yang dialami dalam penyuluhan di komunitas metadon Fatmawati
ini adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga. Walaupun proses
memberikan penyuluhan dapat dikatakan gagal, namun ada pelajaran
yang bisa kami petik. Ternyata perjuangan untuk melawan penyiksaan dan
perlakuan-perlakuan melawan hukum lainnya, bukan bertujuan untuk
mengatasi keadaan yang sekarang terjadi. Perjuangan ini adalah untuk
perubahan di masa mendatang, dan penerima manfaatnya bukanlah
mereka yang saat ini berhadapan dengan hukum, tapi umat manusia
lainnya yang akan berhadapan dengan hukum di masa mendatang. Selain
itu, pelajaran yang paling penting dan perlu selalu diingat adalah jangan
pernah sekali-kali melakukan penyuluhan di tengah-tengah sekelompok
orang yang sedang mabuk, karena ternyata metadon yang dicampur
dengan anggur adalah minuman yang memabukkan. Pastikan situasinya
kondusif untuk melakukan penyuluhan.

Berisik Membuat Tidak Asyik
Oleh: Antonius Badar
Kali ini roadshow kita sampai di komunitas metadon Kebon
Bawang. Komunitas yang berada tepat di daerah Jakarta Utara ini adalah
komunitas binaan dari LSM Rempah. Perwakilan dari LBH Masyarakat
adalah Antonius Badar, kemudian dari Komunitas Forkon yang akan
mengisi materi adalah Herru dan Kiki. Perjalanan
“Dengan menuntut kita
yang cukup jauh dan sedikit menguras energi ini,
mengubah situasi aman
tidak mengurangi semangat untuk menyampaikan
yang selama ini terjadi.
penyuluhan tentang upaya paksa kepolisian.
Selama ini, polisi tidak
pernah merasa takut
melakukan pemukulan
karena tidak pernah ada
yang berani melakukan
penuntutan. Alih-alih
mendapat tuntutan, polisi
malah kerap mendapatkan
uang. Semakin seringlah
ia akan melakukan
kekerasan”

Acara penyuluhan dilakukan di kantin
Puskesmas Kecamatan Kebon Bawang, Jakarta
Utara. Ketika tim penyuluh ini sampai di Puskesmas,
anggota komunitas tersebut sedang mengadakan
rapat internal. Penyuluhan akan dilakukan setelah
rapat mereka berakhir pada pukul 15.00. Tidak
kondusifnya tempat penyuluhan, menjadi gangguan
utama terhadap kelancaran penyuluhan. Sepanjang
penjelasan materi selalu terdengar suara kompor
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pedagang bakso, mie ayam, dan lainnya yang sedang memasak. Suara
piring dan sendok garpu saling beradu menambah kebisingan. Kemudian
suara motor yang lalu-lalang di jalan dekat kantin tersebut, semakin
mengganggu konsentrasi. Yang lebih parah lagi adalah tempatnya yang
menghadap ke arah barat dan membuat sinar matahari tepat mengarah
meja tempat kita berdiskusi, Sehingga para anggota yang sudah berada
cukup lama di tempat tersebut harus pergi dan mencari tempat yang
lebih teduh. Walhasil anggota komunitas yang berhasil bertahan di
dalam ruangan tersebut, hanya sekitar sepuluh orang.
Penyuluhan kali ini sengaja tidak dibawakan oleh penyuluh dari LBH
Masyarakat, tapi dari penyuluh Forkon. Penyuluh Forkon ini adalah orangorang yang selama ini mengikuti penyuluhan terpusat di LBH Masyarakat.
Berbekal dengan penyuluhan terpusat ini mereka akan membagikan
pengetahuannya kepada anggota komunitas. Badar, penyuluh LBH
Masyarakat, bertugas untuk mendampingi dan memastikan tidak ada
informasi yang salah disampaikan oleh Herru, penyuluh Forkon yang
bertugas. Karena materi yang dijelaskan ini menarik perhatian peserta,
maka belum sempat seluruh materi disampaikan, peserta sudah
menghujani Herru dengan berbagai pertanyaan.
Begitu sampai pada bagian penahanan, hampir semua peserta
kembali teringat dengan pengalaman pahit yang pernah mereka alami.
Ingatan ini membuat mereka berani menyampaikan pertanyaan dan
selanjutnya memancing terjadinya diskusi. Pertanyaan-pertanyaan yang
seharusnya diajukan di akhir sesi sudah terlanjur tumpah di awal dan
menuntut penjelasan seketika. Walhasil dari lima tindakan tentang upaya
paksa dan pra-peradilan, tim penyuluh ternyata hanya bisa menyampaikan
dua tindakan saja yaitu mengenai penangkapan dan penahanan. Waktu
yang tersedia tidak memadai untuk menuntaskan seluruh diskusi. Sisa
diskusi kemudian menjadi tugas dari beberapa orang dari komunitas ini
yang sebelumnya pernah mengikuti penyuluhan terpusat.
Penyuluhan yang dilakukan di kantin Puskesmas, tidak selamanya
menimbulkan gangguan. Kantin Puskesmas Koja misalnya, dapat menjadi
tempat penyuluhan yang kondusif. Walau harus dimulai terlambat
karena masih harus mengumpulkan peserta penyuluhan sebelumnya,
penyuluhan di kantin Puskesmas Koja berjalan relatif lancar. Etok,
penyuluh Forkon yang hari itu bertugas, berhasil menjalankan tugasnya
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dengan baik. Ia berhasil membuat peserta penyuluhan, yang sebelumnya
baru menjalankan terapi metadon, mendengarkan dengan antusias dan
memberikan beberapa pertanyaan untuk bahan diskusi.
Walau demikian, bukan berarti kekacauan tidak terjadi. Lepas tiga
puluh menit setelah penyuluhan dilakukan, tiba-tiba datang seorang
pemuda. Pemuda yang baru saja datang dan bergabung dengan
penyuluhan ini, melihat-lihat brosur yang dibagikan dan langsung saja
memotong jalannya diskusi dengan membuat pertanyaan tentang
penangkapan. Padahal topik penangkapan sudah dijelaskan di bagian
awal. Agar penyuluhan tetap dapat berjalan lancar dan tidak membuang
waktu, pertanyaan itu dijawab oleh Badar, penyuluh LBH Masyarakat
yang bertugas mendampingi Etok.
Setelah terjawab, bukannya merasa puas, pemuda itu kemudian
langsung bertanya tentang kelembagaan di komunitas metadon yang
seharusnya bukan menjadi bahan penyuluhan hari itu. Pertanyaan yang
disampaikan tidak hanya satu, namun pertanyaan disampaikan bertubitubi disertai dengan kritikan-kritikan kepada Etok sebagai anggota dari
LSM Rempah yang membina mereka. Karena merasa terpojokan dan
terpaksa menjelaskan mengenai hal yang ditanyakan tersebut, Etok pun
meladeni orang tersebut dan mulai lupa akan maksud kedatangannya.
Dengan demikian upaya paksa yang disuluhkan hari itu, tidak sampai
bagian akhir dan waktu yang tersisa habis digunakan oleh Etok dan
pemuda tersebut untuk saling berdebat.
Lucky adalah nama pemuda tersebut. Menurut keterangan Etok
selesai pertemuan, Lucky adalah orang baru yang cukup kritis dalam
berbicara, dan ingin menjadi pemimpin di komunitas metadon Koja
tersebut. Kebetulan pemimpin komunitas tersebut beberapa hari yang
lalu baru saja ditangkap polisi, karena menjambret. “Menjadi pemimpin
itu tidak mudah” kata Etok.

Membuat Ilmu Tak Terhenti
Oleh: Dhoho Ali Sastro
Penyuluhan di komunitas pengguna narkotika secara langsung
bagaimanapun juga memberikan warna tersendiri. Ada kekhasan di
masing-masing komunitas yang memberi warna penuh ragam. Dari
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penyuluhan di komunitas ini, setidaknya ada dua hal yang dapat menjadi
pelajaran, pertama bagi para penyuluh baik penyuluh LBH Masyarakat
dan penyuluh Forkon. Sedangkan pelajaran kedua bagi komnunitasnya.
Pertama, bagi penyuluh yang datang ke komunitas, secara langsung
memberi kesempatan untuk menguji apakah materi yang ia kuasai benarbenar dapat teraplikasikan. Menjadi penyuluh, bukan berarti sekedar
mengulang apa yang pernah diajarkan ketika mendapatkan penyuluhan
pertama kali. Menjadi penyuluh, berarti menguasai informasi apa yang
akan disampaikan dan kemudian menuturkan kepada para peserta
dengan cara dan metode sesuai dengan situasi yang ada di lapangan.
Sekedar meniru apa yang pernah didapatkan dalam penyuluhan
sebelumnya, hanya akan menimbulkan benturan-benturan baru.
Di sisi lain, ketika menghadapi benturan langsung di komunitas,
penyuluh akan menyadari adanya kekurangan dalam materi yang ia
berikan. Benturan yang terjadi di RS Fatmawati misalnya, memberikan
kesadaran baru bagi tim penyuluh bahwa advokasi terhadap praktikpraktik menyimpang yang dilakukan aparat kepolisian bagaimanapun
juga tidak akan memberikan manfaat konkrit dan langsung bagi mereka
yang saat itu menjadi korban. Walaupun tak mendapatkan manfaat,
bukan berarti advokasi itu tidak perlu dilakukan. Dengan advokasi, kita
tidak membiarkan, kita justru memberikan perlawanan, dan berusaha
menghentikan praktik menyimpang tersebut. Siapakah yang akan
menerima manfaat? Adalah mereka yang akan berhadapan dengan
aparat penegak hukum di masa mendatang. Dengan tidak melawan,
kita membiarkan, dan membuat gurita masalah ini semakin besar dan
semakin merajalela. Mengajak orang berjuang, apalagi untuk sesuatu
yang kecil kemungkinan akan mereka rasakan dampaknya, tentu butuh
pendekatan yang lebih dalam. Inilah yang harus dikuasai oleh para
penyuluh.
Terkait dengan penyuluh Forkon, penyuluhan di berbagai komunitas
juga menguji kematangan mereka menjadi paralegal. Paralegal ini
diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam hal pemberian informasi
yang benar kepada anggota-anggota komunitas. Dengan adanya
informasi yang benar ini, diharapkan para pemakai tidak lagi terjebak
untuk berhadapan dengan proses hukum yang salah dan tidak fair.
Selain itu, hal ini juga menjadi ajang evaluasi apakah mereka menangkap
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materi penyuluhan yang selama ini telah kami berikan terlebih dahulu
kepada mereka.
Bagi komunitas, kesempatan penyuluhan di komunitas ini menjadi
salah satu faktor pendorong untuk membuat pemakai narkotika mau
membuka diri dan berkomunikasi dengan orang luar. Dengan adanya
komunikasi akan membuka peluang bagi orang lain untuk mendapatkan
informasi tentang potensi yang dimiliki oleh komunitas tersebut. Sekat
yang menutupi, saat itu diruntuhkan dan membuat mereka berani
menghadapi orang baru. Keberanian ini menjadi bekal yang signifikan
untuk membuat mereka pulih dan kembali ke tengah masyarakat lagi.
Jadi manfaat penyuluhan, bukan sekedar adanya informasi yang terbagi
tapi justru tercipta kesempatan baik bagi penyuluh ataupun mereka yang
disuluh, untuk bergerak menuju keadaan yang lebih baik. Semoga hal ini
bisa berkembang di tempat-tempat lainnya.
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Mencetak Paralegal
Oleh: Ajeng Larasati

B

eberapa penyuluhan terkait dengan narkotika sudah mereka
dapatkan. Mulai dari upaya paksa sampai dengan membedah
undang-undang narkotika telah mereka ikuti dengan baik.
Penyuluhan yang dilakukan pun tidak sekali-dua kali, sehingga seringkali
materi yang pernah disampaikan di penyuluhan sebelumnya, harus
sedikit kami ulang pada penyuluhan berikutnya.
Berangkat dari berbagai pelatihan ini, diharapkan akan diperoleh
beberapa paralegal komunitas. Paralegal ini akan berfungsi untuk
memberikan pertolongan pertama pada kasus, khususnya kasus
narkotika. Yang dimaksud dengan pertolongan pertama adalah paralegal
dapat memastikan apakah prosedur upaya paksa sudah dilakukan dengan
benar atau tidak. Selain itu, paralegal dapat melakukan investigasi awal
yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi-informasi kunci terkait
dengan tindak pidana yang kira-kira akan dituduhkan.
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Paralegal ini awalnya kami harap dapat diperoleh dari peserta
pelatihan yang paling rajin dan antusias untuk mengikuti pelatihan.
Semakin sering mereka mengikuti pelatihan, kami berharap mereka
akan memiliki kapasitas yang semakin baik. Namun kriteria ini ternyata
tidak cukup.
Menjadi paralegal komunitas narkotika harus memiliki kemampuan
lebih untuk melawan situasi yang ada. Situasi di sini, bukan berarti perilaku
represif dari aparat, namun stigma yang masyarakat lekatkan kepada
mereka. Pemakai narkotika seringkali dianggap sampah masyarakat yang
tidak perlu dibantu. Selain itu, di kalangan pemakai sendiri juga terdapat
pesimisme terhadap hukum. “Toh semuanya UUD. Ujung-ujungnya
duit,” ujar salah seorang dari mereka. Paralegal ini juga diharapkan
juga memiliki kesediaan untuk memberikan bantuan hukum cumacuma. Paralegal ini hendaknya menjadi calo perkara yang senantiasa
menawarkan jasa untuk mempermudah jalannya perkara. Jadi mereka
tidak boleh memunggut biaya dari orang yang mereka bantu.
Pertanyaannya sekarang bagaimana caranya mendapatkan paralegal
yang memenuhi kriteria tersebut di atas. Awalnya kami berharap proses
seleksi paralegal dapat kami lakukan dengan cara meminta kandidat
paralegal untuk melakukan penyuluhan dengan didampingi oleh
LBH Masyarakat. Bagaimana mereka memberikan penyuluhan, akan
dijadikan indikator untuk mengangkat mereka sebagai paralegal atau
tidak. Sayangnya proses seleksi dengan cara seperti ini kurang efektif.
Kandidat paralegal justru menampilkan performa tidak sebaik yang kami
perkirakan sebelumnya. Maka dari itu, proses penentuan paralegal kami
putuskan untuk diubah. Kali ini kandidat paralegal, yaitu mereka yang
pernah mengikuti penyuluhan akan diberikan tugas untuk mengerjakan
ujian tertulis. Hasil ujian akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan
apakah mereka akan direkrut sebagai paralegal atau tidak.

Tentang Soal
Hal yang identik apabila kita mendengar sebuah kata “soal” adalah
pertanyaan dan jawaban. Selain itu, tujuan dari soal tersebut juga
umumnya hanya sebatas untuk mengetahui sejauh mana seseorang
mampu menangkap sebuah materi yang dijadikan soal ujian.
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Soal yang kami susun dalam rangka menjaring paralegal dari
komunitas Forkon ini adalah soal yang sangat unik. Bukan dari bagaimana
jenis pertanyaan atau bentuk soalnya tetapi tujuan di balik pembuatan
soal itu. Tidak seperti soal-soal pada umumnya yang tidak mengizinkan
orang yang menjawab peserta untuk saling bekerja sama, soal yang
LBH Masyarakat buat justru membebaskan para calon paralegal yang
menjawab soal ini untuk berdiskusi dan bekerja sama dengan orang
lain. Mereka diberikan kesempatan untuk saling bertanya dan mencari
jawabannya bersama-sama. Selain itu juga tidak ada peraturan untuk tidak
boleh mencontek. Justru kami mendorong mereka untuk mendiskusikan
jawabannya dengan orang lain agar mereka benar-benar matang dalam
memahami soal-soal yang kami berikan.
Dorongan untuk melakukan diskusi di antara para peserta ujian,
dilatarbelakangi perkiraan tentang bagaimana proses penanganan
kasus. Ketika ada kasus terjadi di satu komunitas, tak mungkin seorang
paralegal menangani sendirian kasus tersebut. Pasti akan ada orang lain
yang diajaknya bekerja sama. Jika pada kenyataannya nanti, orang tidak
dilarang untuk bekerja sama, kenapa sejak ujian dilakukan orang harus
dilarang bekerja sama?
Supaya memastikan kerja sama bisa berjalan optimal, maka soal yang
dibagikan bukanlah soal tunggal, tetapi sudah disiapkan beberapa paket
soal. Jadi apabila ada kerja sama di antara peserta ujian, sebenarnya
mereka sedang membahas soal yang berbeda-beda. Hal ini sama saja
dengan membuat mereka mengerjakan banyak soal.
Bagaimana proses pemaketan soal ini dilakukan? Pada awalnya, LBH
Masyarakat membuat master soal yang terdiri dari 40-an pertanyaan
pilihan ganda dan 20 pertanyaan lagi dalam bentuk essai dan jawaban
singkat. Dari sekitar 60 pertanyaan tersebut, masing-masing diacak
menjadi 6 paket soal, Paket A, B, C, D, E, dan Paket F. Masing-masing
paket soal terdiri dari kurang lebih 15 pertanyaan pilihan ganda dan 10
pertanyaan essai dan jawaban singkat. Pertanyaan jenis pilihan ganda
kebanyakan dibuat dengan menggunakan contoh kasus.
Dalam menjawab pertanyaan pilihan ganda ini, dapat dipastikan
sebagian besar orang menjawab akan mengalami kebingungan karena
jawaban dari pertanyaan ini tidak semuanya merupakan jawaban
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tunggal. Ada pertanyaan dengan dua buah jawaban, bahkan ada juga
pertanyaan dengan semua jawaban benar sehingga baik pilihan a, b, c,
dan d harus dicontreng untuk mendapatkan nilai yang sempurna. Ada
juga pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Pertanyaan dan jawaban
yang tidak umum ini, sengaja dibuat supaya kebingungan yang terjadi
semakin meramaikan diskusi dari berbagai peserta yang sedang bekerja
sama.
Tidak berbeda dengan soal pilihan ganda, pertanyaan essai juga
kami desain untuk menjebak mereka. Mereka kami pancing untuk benarbenar mengerti isi materi yang selama ini kami sampaikan.
Selain itu mereka juga dituntut untuk teliti dan tidak gegabah.
Sikap yang sembrono dan menggampangkan permasalahan, seringkali
justru akan membuat mereka tidak sadar kalau mereka sedang terjebak
dalam perangkap soal yang dibuat. Misalkan dalam salah satu soal, kami
menanyakan tentang proses penangkapan yang dilakukan terhadap
seseorang bukan karena tertangkap tangan tetapi karena adanya
informasi yang didapat oleh polisi. Dalam soal cerita itu kami gambarkan
tentang bagaimana serunya proses penangkapan. Polisi menghampiri
tersangka dan langsung ingin memborgol tersangka. Tersangka kabur
dan terjadi kejar mengejar antara polisi dan tersangka. Juga diungkapkan
tentang bagaimana praktik kekerasan dilakukan dengan dalih untuk
melumpuhkan tersangka. Dalam kasus ini, kemudian ditanyakan adakah
alasan untuk melakukan pra-peradilan? Pra-peradilan dapat ditempuh
apabila ada upaya paksa yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur.
Dalam kasus tersebut hal yang tidak selaras sebenarnya terletak pada
tiadanya surat perintah penangkapan bukan pada proses kejar mengejar
antara polisi dan tersangka tersebut.
Pertanyaan menjebak itu kami buat dengan satu harapan, agar
mereka lolos dari jebakan itu. Kecermatan dan sikap tidak gegabah
dalam membaca jenis soal essai ini sangat dibutuhkan, seperti ketelitian
dalam mendengarkan laporan atau aduan apabila nantinya mereka akan
mengurus kasus. Jadi tidak sekedar pengetahuan yang ingin kami uji dari
proses ujian paralegal ini, termasuk di dalamnya sikap/perilaku yang
menjadi prasyarat seseorang menjadi paralegal juga tercermin dalam
soal-soal yang dibuat.
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Tentang Paralegal Terpilih
Setelah keenam paket soal selesai dirangkumkan, semuanya
dimasukkan dalam sebuah amplop tertutup. Kemudian paket-paket itu
kami distribusikan ke masing-masing komunitas yang tergabung dalam
Forkon. Total terdapat 13 komunitas, tersebar di kelima wilayah Jakarta
(Utara, Selatan, Timur, Barat, dan Pusat), dan juga Depok, serta Cibubur.
Di masing-masing komunitas terdiri dari 2-5 orang calon paralegal. Tetapi
tidak semua calon paralegal ikut menjawab soal tersebut. Dari total 36
soal yang disediakan dan disebar ke seluruh komunitas, jawaban yang
kami terima sejumlah 25 soal. Sebanyak kurang lebih sebelas orang
kandidat paralegal mengundurkan diri. Salah satu faktor pengunduran ini
karena kita membuat aturan main bahwa paralegal tidak diperkenankan
untuk memungut biaya.
Staf LBH Masyarakat memeriksa dengan teliti seluruh jawab yang
masuk. Pemilihan dilakukan berdasarkan dua penilaian, yaitu prosentase
nilai dan kehadiran pada saat pembahasan jawaban. Cara yang kami
gunakan dalam memberikan penilaian adalah dengan melihat jawaban
benar dan salah, kemudian dipersentasekan. Setelah itu, seluruh calon
paralegal dikelompokkan ke dalam empat kelompok, yaitu kelompok
dengan prosentase 0%-25% benar, kelompok dengan prosentase 25%50% benar, kelompok dengan prosentase 50%-75% benar, dan kelompok
dengan prosentase 75%-100% benar. Bagi yang berada dalam kelompok
dengan prosentase 75%-100% benar secara otomatis akan lulus seleksi
ini.
Kesempatan untuk menjadi paralegal masih terbuka kepada mereka
yang memiliki jawaban benar lebih dari 70%. Kepada mereka yang
berada dalam kategori ini, diperkenankan untuk menjadi paralegal
sepanjang mereka mengikuti pembahasan jawaban soal. Dispensasi
ini diberikan dengan pertimbangan utama berupa tujuan dari
pemberian dan pembahasan soal ini. Tujuan memberikan soal adalah
untuk merangsang kandidat paralegal yang selama ini mendapatkan
pemahaman teoritik untuk mencoba mengaplikasikan dalam kondisi
yang mendekati kenyataan. Dengan diadakan pembahasan, diharapkan
dapat memberikan gambaran kepada mereka jawaban apa yang tepat.
Sehingga, apabila sebelumnya mereka salah menjawab, dengan adanya
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pembahasan jawaban ini diharap mereka dapat memahami kesalahan
mereka, dan kemudian dapat memberikan jawaban yang betul. Kepada
mereka yang tingkat kesalahan menjawab soalnya terlalu parah (jawaban
benar di bawah 70%), sekalipun menurut teman-temannya cukup
potensial, tidak akan diterima untuk menjadi paralegal.
Jumlah paralegal yang terpilih dengan metode ujian ini berhasil
mencapai enam orang, yang terdiri dari seorang perempuan dan lima
orang laki-laki. Satu-satunya paralegal perempuan ini, ternyata justru
merupakan paralegal dengan nilai ujian tertinggi.

Tentang Paralegal Tambahan
Proses rekrutmen paralegal tidak berhenti pada enam orang
paralegal yang dilantik. Seiring berjalannya waktu, muncul keinginan dari
paralegal untuk menambah jumlah orang. Mereka merekomendasikan
beberapa nama yang memang sebelumnya terlibat dalam berbagai
penyuluhan. Untuk dapat merekrut mereka, kemudian diadakan proses
seleksi. Metode seleksi kali ini berbeda dengan metode sebelumnya
yang harus mengerjakan soal ujian. Metode seleksi kali ini menggunakan
media permainan.
Seleksi kali ini diikuti oleh delapan orang, dua orang dari paralegal
yang telah terpilih, dan sisanya adalah para calon paralegal yang belum
berhasil lolos dalam seleksi pertama. Para peserta dibagi menjadi
empat kelompok dengan masing-masing terdiri dari dua orang. Salah
satu dari keempat kelompok itu beranggotakan paralegal yang terpilih.
Kelompok paralegal terpilih ini menjadi batas untuk proses seleksi.
Apabila ada kelompok yang berhasil mengalahkan kelompok paralegal
ini, maka mereka diasumsikan memiliki kemampuan yang kurang lebih
sama dengan paralegal yang telah terpilih. Untuk itu mereka juga akan
diangkat menjadi paralegal. Walau demikian, kualitas jawaban dari
masing-masing peserta tetap diperhatikan. Jika memang kelompok yang
berhasil mengalahkan memiliki kualitas jawaban yang buruk, maka tiket
mereka untuk menjadi paralegal akan dibatalkan.
Permainan tersebut terdiri dari tiga babak. Pada babak pertama,
diberikan sepuluh buah pertanyaan singkat yang harus dijawab secara
rebutan. Babak selanjutnya juga masih bersifat menjawab pertanyaan
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delapan orang paralegal

secara rebutan tetapi jenis pertanyaannya adalah
pertanyaan essai.

yang siap dilantik.

Babak ketiga adalah babak blockbuster. Dalam
setiap babaknya, terdapat 25 kotak yang disusun
dalam lima kolom dan lima baris. Di setiap kotak
tersebut akan terdapat pertanyaan. Kelompok
yang berhasil menjawab pertanyaan, akan menjadi
pemilik dari kotak tersebut. Setiap kelompok harus
berhasil membuat garis yang menghubungkan sisi
atas sampai dengan sisi bawah, atau dari sisi samping
kiri ke samping kanan. Pemenang dalam permainan
ini adalah mereka yang berhasil menghubungkan
sisi-sisi dalam blockbuster tersebut.

adalah Herru Pribadi,

Kedelapan orang tersebut
Merry Christina, Bambang
Sutrisno, Riki Effendi,
Dian W. Hutapea, Arif
Iryawan, Fajar Lesmana,
dan Krismansyah. Selamat
bertugas sahabat!
Melalui kalianlah kita
akan mengajak orang lain
untuk turut mewujudkan
keadilan.

Dengan adanya permainan ini, maka proses
seleksi terasa lebih santai dan seru. Masing-masing peserta menikmati
proses seleksi dan bisa mengikuti seleksi dengan bebas, tanpa beban. Di
sisi lain, kebutuhan untuk memastikan paralegal yang dilantik memiliki
kapabilitas dan kemampuan yang memadai, juga bisa didapatkan.
Dari proses seleksi melalui permainan ini kami mendapatkan dua
orang paralegal yang memperoleh nilai lebih tinggi dari kelompok
paralegal terpilih. Dengan demikian, kedua orang tersebut menjadi
paralegal tambahan.
Dari kedua jenis seleksi tersebut menghasilkan delapan orang
paralegal yang siap dilantik. Kedelapan orang tersebut adalah Herru
Pribadi, Merry Christina, Bambang Sutrisno, Riki Effendi, Dian W. Hutapea,
Arif Iryawan, Fajar Lesmana, dan Krismansyah. Selamat bertugas sahabat!
Melalui kalianlah kita akan mengajak orang lain untuk turut mewujudkan
keadilan.
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- Paralegal LBH Masyarakat dari komunitas eks-pengguna NAPZA
berpose selepas acara Pelantikan Paralegal dan Deklarasi Pos Bantuan Hukum
LBH Masyarakat di Galeri Nasional, 21 Maret 2009.

Gambar 9
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Kali Adem:
Sebuah Realita Ibukota
Oleh: Andy Wiyanto

J

akarta sebagai Ibukota Negara dipandang memiliki potensi yang lebih
untuk dapat memberikan penghidupan yang lebih layak bagi sebagian
besar masyarakat Indonesia. Jumlah penduduk yang banyak, tingkat
kepadatan yang tinggi menjadi Jakarta sebagai pasar potensial dan sumber
penghasilan yang menggiurkan. Ada banyak perdebatan tentang kenapa
Jakara menjadi pasar yang potensial, pasar yang besar, dan pasar yang
menjanjikan. Namun tidak banyak orang yang peduli dengan apa yang
menjadi penyebabnya. Faktanya, tinggal di Jakarta seringkali memberi
kemudahan untuk berusaha. “Asal mau kerja saja, di Jakarta pasti bisa
hidup. Mengumpulkan gelas aqua saja bisa menjadi jalan untuk hidup.
Kalau di kampung, gak mungkin kita bisa mengumpulkan gelas aqua ini,”
ujar Casmana salah seorang warga di Kali Adem.
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Sebenarnya bukan persoalan gelas aqua yang membuat orangorang Kali Adem, yang hampir semua adalah pendatang, bermigrasi ke
Jakarta. Awalnya migrasi ini terjadi karena pasar ikan yang ada di Jakarta
jauh lebih menjanjikan dibandingkan dengan kampung asal mereka.
Di Jakarta, harga ikan masih lebih bagus dibandingkan di Indramayu,
daerah asal mereka. “Selain itu, kalau di kampung kita harus melaut
dengan menggunakan kapal besar. Kapal kecil seperti ini akan susah
untuk melaut di Indramayu, karena lautnya dalam dan ombaknya tinggi.
Kalau di Jakarta agak teduh, karena teluk dan banyak pulaunya,” tambah
Casmana. Satu hal lagi yang membuat mereka kemudian menetap di
Jakarta adalah karena adanya dukungan permodalan dari tengkulak. “Di
Jakarta ada banyak orang yang mau jadi boss. Asal kita mau kerja, pasti
ditampung oleh mereka,” ujarnya lagi.
Kehadiran nelayan ini, kemudian membuat bantaran Kali Adem
menjadi ramai. Bantaran kali yang berada di dekat muara menjadi tempat
favorit untuk menyandarkan perahu. “Perahu nelayan itu tidak mungkin
disandarkan di pantai. Kalau kami sandar di pantai, ombak laut itu akan
terus menghantam perahu dan membuat perahu itu cepat rusak. Kalau
di bantaran kali, kan tidak ada ombak. Jadi lebih awet,” ujar Rakman
salah seorang nelayan tua yang dulu pernah menjadi relawan untuk
memberantas pemberontakan DI/TII. Nelayan-nelayan ini kemudian
membawa serta istri, keluarganya, dan menjadikan kawasan itu sebagai
permukiman baru.
Kehadiran perempuan-perempuan ini kemudian bersambut
dengan lapangan kerja yang tercipta. Perempuan ini kebanyakan
bekerja di sektor-sektor informal yang berada di sekitar bantaran kali.
Tidak sedikit dari mereka yang bekerja di tempat pengupasan udang,
pengupasan rajungan. Selain itu, karena lokasi tinggal mereka dekat
dengan perumahan mewah, banyak perempuan yang bekerja sebagai
pembantu rumah tangga ataupun buruh cuci di rumah-rumah mewah
tersebut. Tak sedikit pula perempuan yang bekerja sebagai pedagang
keliling, menjajakan barang-barang untuk orang-orang yang beraktivitas
di sekitar Pasar dan Terminal Muara Angke. Pekerjaan sebagai pemulung
pun, yang mengumpulkan gelas aqua dan barang-barang bekas lainnya,
juga dilakoni untuk mendapatkan tambahan penghasilan.
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Kehadiran nelayan dan keluarganya yang kemudian menjadikan
kawsan tersebut sebagai perkampungan baru, juga memancing
kehadiran orang-orang yang berwirausaha untuk memenuhi kebutuhan
nelayan dan keluarganya tersebut. Ada di antara warga yang membuka
warung kebutuhan sehari-hari bagi keluarga nelayan tersebut. Ada juga
orang-orang yang berprofesi sebagai pedagang ikan, yang membantu
nelayan ini untuk menjualnya ke tempat pelelangan ikan. Ada juga yang
berprofesi sebagai tukang becak guna mendukung mobilitas warga
di perkampungan tersebut. Singkat kata, di kampung yang tak pernah
direncanakan ataupun diakui oleh pemerintah tersebut, telah terbangun
sebuah ekosistem alamiah yang saling melengkapi dan menguntungkan
satu dengan yang lainnya.

Manusia dan Lingkungannya
Interaksi manusia-manusia di Kali Adem itu tentu tidak cukup hanya
antar manusia saja. Tentu ada interaksi antara manusia di Kali Adem
dengan lingkungannya. Nelayan-nelayan pendatang ini sehari-hari tinggal
dengan kondisi yang memprihatinkan, itulah yang ada dalam pikiranku
ketika pertama kali mengenal mereka. Tiap hari mereka kebanjiran
karena air laut yang pasang, karena itu rumah mereka dibuat di atas
panggung dari bahan kayu dan triplek seadanya. Bagi mereka yang
memiliki kemampuan ekonomi lebih, akan memiliki gubuk yang terdiri
dari beberapa sekat ruangan. Sementara mereka dengan kemampuan
pas-pasan, hanya akan memiliki satu ruang dalam gubuknya itu. Di ruang
itulah mereka melakukan semua urusan domestiknya, masak, makan,
tidur, menonton TV, dan lain sebagainya.
Terkait dengan kebutuhan sanitasi, setiap gubuk umumnya dilengkapi
dengan kamar mandi. Jangan bayangkan kamar mandi ini adalah sebuah
ruangan tertutup yang dilengkapi dengan bak mandi. Umumnya kamar
mandi mereka adalah sebuah ruangan yang tak beratap dan hanya
berdindingkan terpal, serta beralaskan papan. Di dalam ruangan ini,
umumnya terdapat ember-ember yang dimanfaatkan untuk menampung
air kali yang telah diendapkan. Dengan air inilah, masyarakat itu memenuhi
kebutuhan sanitasinya (mandi, cuci, kakus). Sedangkan untuk kebutuhan
air bersih untuk memasak, masyarakat memanfaatkan dari pedagang
air pikulan yang mendapatkan pasokan air dari kamar mandi umum
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yang pelanggan PAM. Sementara untuk air minum,
masyarakat mendapatkannya dari pedagang air isi
ulang yang sedang menjamur sekarang ini.
Kehidupan di pinggir kali ini selalu semarak
dengan adanya pasokan listrik ilegal yang berasal
dari perumahan mewah yang tepat berbatasan
langsung dengan tempat tinggal mereka.
Perkampungan miskin ini berbataskan kali di sisi
barat, dan di sisi timur ada sebuah tembok setinggi
empat meter yang menjadi batas. Di balik tembok
ini terdapat perumahan mewah.

Kemiskinan dan
kemewahan hanya
dipisahkan oleh tembok
panjang dengan tinggi
empat meter itu.
Oknum keamanan dari
perumahan mewah inilah
yang menyalurkan listrik
ke perkampungan itu, dan
memungut iuran listrik
dari warga sebanyak
tujuh ribu Rupiah per
minggunya per rumah.

Kemiskinan dan kemewahan hanya dipisahkan oleh tembok panjang
dengan tinggi empat meter itu. Oknum keamanan dari perumahan mewah
inilah yang menyalurkan listrik ke perkampungan itu, dan memungut
iuran listrik dari warga sebanyak tujuh ribu Rupiah per minggunya per
rumah. Aliran listrik inilah yang memicu setiap rumah memiliki perabot
elektronik seperti televisi, DVD Player, ataupun perangkat sound system
yang seringkali mengeluarkan suara menggelegar.
Menghadapi kondisi seperti ini, tentu tidak akan ada orang yang
mengatakan kondisi ini layak huni dan akan memberikan kenyamanan
bagi orang yang tinggal di dalamnya. Orang-orang Kali Adem pun juga
akan memberikan jawaban yang sama ketika mereka ditanya apakah
merasa nyaman untuk tinggal di tempat tersebut. Namun jika mereka
ditanya sebaliknya, apakah bersedia untuk pindah ke tempat lain, belum
tentu mereka akan dengan tegas bersedia untuk pindah karena tempat
tinggal sekarang ini tidak nyaman. Mereka akan memberikan jawabanjawaban tak terduga yang menjadi penyebab kenapa mereka tinggal di
bantaran Kali Adem ini.
“Kalau kami pindah, bagaimana dengan perahu kami. Kalau nanti
hujan, siapa yang akan memasang tenda untuk perahu ini. Kita repot
kalau harus sayit,” ujar keluarga yang berprofesi sebagai nelayan. Sayit
adalah aktivitas untuk menguras air yang ada di lambung perahu. Setiap
kali hujan, nelayan akan memasang terpal untuk membuat air hujan
tidak masuk ke dalam perahu. Air yang membasahi dan masuk ke dalam
perahu, akan tertampung di lambung perahu. Jika air ini tidak dikuras,
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lama-kelamaan perahu akan tenggelam. Kegiatan menguras air dalam
lambung perahu disebut dengan istilah sayit.
Sayit juga harus dilakukan secara reguler, karena bagaimanapun
konstruksi perahu kayu ini ketika berlabuh pasti akan kemasukan air.
Apalagi kalau perahu tersebut memiliki kebocoran, sayit harus dilakukan
lebih sering. Inilah yang menyebabkan ketika mereka pergi lama, mereka
pasti akan menitipkan perahu. Selain untuk alasan keamanan, alasan
utamanya adalah supaya ada orang yang melakukan sayit secara reguler
sehingga perahunya tidak sampai tenggelam. Hal ini kemudian membuat
ada orang-orang tertentu yang memiliki pekerjaan sebagai tukang jaga
perahu.
Kelompok pedagang juga memiliki keberatan tertentu ketika akan
dipindahkan. “Langganan kita ini yang orang-orang yang tinggal di sini.
Nelayan-nelayan itu. Kalau kita pindah, lha bagaimana kita bisa dagangan.
Pembeli kita kan mereka ini. Belum lagi karena hubugan kita sudah dekat,
kita banyak memberi hutangan kepada mereka. Nanti kalau pas lagi hasil,
tangkapannya di laut lagi banyak, mereka bayar hutangnya ke kita,” ujar
Nimah salah seorang perempuan yang memiliki warung di kampung itu.
Sementara itu, perempuan-perempuan lain memberikan jawaban yang
tak kalah lugu dan polosnya. “Tinggal di sini ini, membuat kami dekat
buat kerja. Gak perlu repot-repot. Selain itu kalau kita mulung, barang itu
kan gak bisa langsung dijual, kita kumpulkan dulu sampai banyak. Kalau
kita pindah ke tempat yang lebih bagus, nanti kita gak bisa menyimpan
barang-barang hasil pulungan kita itu. Jadi repot
Mereka tidak merengekdong kita bekerjanya,” ujar seorang perempuan.
rengek meminta negara
bertanggung jawab
untuk kehidupan mereka,
karena mereka berhasil
membuktikan bahwa
mereka tidak kalah
dengan keadaan. Mereka
juga terlalu bermartabat
untuk mengiba-iba
meminta belas kasihan
orang lain. Mereka
memiliki harga diri yang
tak bisa diremehkan.

Seluruh jawaban ini menunjukkan bahwa kondisi
yang buruk sekalipun ternyata tetap memberikan
insentif bagi orang-orang ini untuk tetap tinggal.
Kondisinya memang memprihatinkan, tapi ketika
kondisi yang memprihatinkan itu memberi rezeki
yang menghidupi, mereka akan bertahan untuk
tinggal. Orang-orang miskin ini memberikan teladan
untuk hidup tidak cengeng dan mudah menyerah.
Keadaan yang buruk tidak cukup memberikan
penderitaan untuk membuat mereka menyerah
dan berhenti mencari penghidupan. Dengan apa
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yang mereka miliki, apa yang mereka mampu, mereka terus berproduksi
menciptakan jalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka tidak
merengek-rengek meminta negara bertanggung jawab untuk kehidupan
mereka, karena mereka berhasil membuktikan bahwa mereka tidak
kalah dengan keadaan. Mereka juga terlalu bermartabat untuk mengibaiba meminta belas kasihan orang lain. Mereka memiliki harga diri yang
tak bisa diremehkan.

Harga Diri dan Tengkulak
Harga diri adalah sesuatu yang tidak disadari, namun seringkali
menjadi penentu perilaku masyarakat di Kali Adem ini. Salah satu bentuk
manifestasinya dapat terlihat dalam pola produksi mereka. Perahu yang
mereka miliki adalah perahu-perahu kecil yang berkemampuan untuk
melakukan penangkapan jarak pendek. Umumnya mereka hanya akan
melakukan penangkapan di perairan Teluk Jakarta dan itupun hanya
dalam waktu satu hari. Pola penangkapan seperti ini, sebenarnya tidak
cukup ekonomis. Penangkapan itu akan menguntungkan apabila mereka
beralih ke kapal yang lebih besar, sehingga mungkin untuk melakukan
penangkapan di luar Laut Jawa yang telah overfishing ini, dan tidak perlu
setiap hari kembali ke daratan.
“Kalau ikut kapal besar, kami ini kan cuma jadi anak buah kapal.
Sementara kalau dengan perahu yang kita punya ini, kami ini yang
menentukan akan seperti apa. Kita mandiri, tidak disuruh-suruh oleh
orang lain. Lagian ini kan perahu-perahu kita sendiri” ujar Waryono
salah seorang nelayan memberikan penjelasan. Perahu-perahu kecil
yang mereka miliki, sebenarnya memiliki makna yang berbeda dengan
hak milik sebagaimana umumnya. Dalam pengertian konvensional,
‘milik’ berarti kita memperolehnya dari hasil membeli atau pemberian
dari orang lain. Perahu-perahu ini tidak pernah dibeli oleh para nelayan
tersebut, tidak pernah ada orang yang menghibahkan kepada mereka.
Pemilik sesungguhnya dari perahu-perahu ini adalah para tengkulak.
Tengkulak membeli perahu-perahu tersebut dari produsen perahu,
kemudian tengkulak menyerahkan perahu-perahu tersebut kepada para
nelayan. Biasanya yang diserahkan tidak hanya perahu, tapi lengkap
dengan mesin dan alat tangkapnya. Nelayan yang mengoperasikan perahu
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tersebut wajib untuk menyetorkan hasil tangkapannya kepada tengkulak
tersebut. Tengkulak tersebut akan mengambil margin keuntungan dengan
membelinya di bawah harga pasar. Selama nelayan itu menggunakan
perahu yang bersangkutan, maka ia harus menyerahkan hasil tangkapan
kepada tengkulak. Jika ia tidak mau menyerahkan kepada tengkulak, maka
nelayan tersebut harus mengembalikan perahu itu kepada tengkulak.
Hubungan antara tengkulak dan nelayan, sebenarnya adalah
hubungan antara pemilik modal dan buruh. Tengkulak yang memiliki alat
produksi, dan nelayan yang melakukan proses produksi. Hanya saja, para
nelayan sebagai buruh memiliki kemandirian dalam menentukan proses
produksinya. Nelayan sebagai buruh, dibuat seakan-akan merasa bahwa
mereka inilah yang menjadi pemilik dari alat produksi. Padahal yang
mereka dapatkan sebenarnya adalah hak pakai terhadap alat produksi
ini. Perasaan sebagai pemilik itu termanifestasikan dalam proses bagi
hasil atas tangkapan ikan.
Biasanya lebih dari satu orang yang mengoperasikan satu perahu.
Nelayan yang memiliki kontrak dengan tengkulak, berperan sebagai
nahkoda ditambah dengan beberapa orang anak buah kapal. Masingmasing orang yang bekerja dalam perahu tersebut mendapatkan satu
bagian hasil. Selain mereka yang bekerja, juga terdapat bagian untuk
pemilik perahu, pemilik mesin, dan pemilik jaring. Seharusnya pemilik
perahu, pemilik mesin, dan pemilik jaring itu adalah tengkulak.
Kalau dalam perahu itu terdapat tiga orang awak (satu nakhoda
dan dua anak buah kapal), hasil seluruh tangkapan akan dibagi menjadi
enam bagian. Satu bagian untuk pemilik perahu, satu bagian untuk
pemilik mesin, satu bagian untuk pemilik jaring, satu bagian untuk
nakhoda, dan satu bagian masing-masing untuk dua anak buah kapal.
Bagian untuk pemilik perahu, mesin, dan jaring itu adalah hak dari
nelayan yang memiliki kontrak dengan tengkulak. Dalam pola bagi hasil
ini, tengkulak tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kalau nelayan yang
memiliki kontrak dengan tengkulak itu juga berperan sebagai nahkoda,
ia akan mendapatkan 4/6 bagian, sementara masing-masing anak buah
kapal akan mendapatkan 1/6 bagian. Dengan pola seperti ini, nelayan
itu merasa sebagai pemilik perahu, sekalipun dia sebenarnya hanyalah
buruh dari tengkulak sang pemilik sesungguhnya.
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Masyarakat dan Negara
Tinggal dan bermukim di bantaran kali jelas merupakan sebuah
tindakan yang melanggar undang-undang. Selain karena alasan
keselamatan lingkungan, tinggal di bantaran kali berarti sebuah bentuk
penyerobotan lahan. Pemanfaatan lahan yang bukan miliknya. Atas dasar
ini, negara pasti melarang orang tinggal di bantaran kali dan akan berusaha
untuk membuat bantaran kali tidak ditinggali oleh orang. Sayangnya apa
yang dilakukan oleh negara selalu terlambat. Pendekatan yang dilakukan
oleh negara adalah bagaimana mengusir orang yang tinggal di bantaran
kali tersebut. Negara belum berhasil merumuskan caranya mencegah
orang menghuni bantaran kali. Ataupun kalaupun bantaran kali memang
tidak boleh dihuni, bagaimana caranya membuat mereka dapat relokasi
secara alamiah, tanpa harus diusir dengan kekerasan.
Pengusiran warga dari bantaran kali juga pernah dialami oleh
warga Kali Adem. Di tahun 2003, mereka terkena penggusuran. Mereka
dipaksa untuk membongkar gubuknya secara sukarela dan mendapat
imbalan Rp. 500.000/gubuk yang dibongkar secara sukarela. Kalau
mereka tidak membongkar gubuknya, pemerintah dengan jajaran aparat
ketentraman dan ketertiban (tantrib) akan melakukan pembongkaran
paksa. Pembongkaran paksa ini benar-benar dilakukan tak hanya dengan
mengerahkan hampir seribu tramtib, tapi juga
Tak ada lagi gubuk
menggunakan dua alat berat back how. Sebuah
yang menjadi tempat
back how, dinaikkan di tongkang sehingga terapung
berlindung. Perahu yang
di tengah sungai, dan sebuah lagi dibiarkan berjalan
tadinya digunakan untuk
di tepian sungai. Dengan sekali ayunan, ujung back
mencari makan, sekarang
how itu menghancurkan gubuk yang ada satu demi
digunakan sebagai tempat
satu.
Malam ketika penggusuran terjadi, orang-orang
tinggal dengan beratapkan langit dan berdindingkan
angin. Tak ada lagi gubuk yang menjadi tempat
berlindung. Perahu yang tadinya digunakan untuk
mencari makan, sekarang digunakan sebagai tempat
untuk tinggal. Belasan bayi, harus tidur terapungapung di atas air, karena mereka kini tidur di atas
perahu yang mengapung di atas air. Suasana yang
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begitu menderita ini terjadi beberapa hari. Penggusuran paksa itu jelas
mencerabut martabat mereka sebagai manusia.
Penggusuran di tahun 2003 itu berbuah sebuah kebijakan pemerintah
untuk menyediakan rumah bagi korban penggusuran. Kebijakan ini lahir
sebagai buah dari kegigihan dan kekompakan masyarakat untuk berjuang
dalam kelompok yang telah terberdayakan. Kisah perjuangan ini, adalah
ilham awal tentang bagaimana memberdayakan masyarakat sehingga
mereka mampu mengadvokasi dirinya sendiri dan berpartisipasi dalam
pengambilan kebijakan publik sehingga kebijakan itu akan memberikan
manfaat bagi masyarakat.
Namun sayangnya, kebijakan untuk merelokasi korban penggusuran
ini ternyata tidak berhasil. Faktor utama yang mendorong terjadi
kegagalan program relokasi ini karena tidak diperhatikannya secara
keseluruhan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Proses identifikasi
kebutuhan masyarakat, tidak memperhatikan faktor perempuan.
Kebutuhan perempuan hampir tidak diidentifikasi dan peran perempuan
dalam kehidupan mereka di bantaran kali benar-benar terlupakan.
Padahal, perempuanlah yang sebenarnya menjadi penyangga ekonomi
rumah tangga sehari-hari, bukan laki-laki.
Penghasilan laki-laki sebagai nelayan, terlalu berfluktuasi sehingga
tidak mungkin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan rumah
tangga ini, dipenuhi dari perempuan yang bekerja di sektor informal dan
mendapatkan penghasilan relatif stabil. Sayangnya program relokasi ini
mengakibatkan perempuan kehilangan penghasilan dan rumah tangga
yang direlokasi kehilangan sumber penghasilan rumah tangganya.
Di akhir tahun 2008 kemarin, warga di bantaran Kali Adem kembali
mendapatkan surat peringatan untuk mengosongkan bantaran kali
secara sukarela. Jika masyarakat tidak melakukan pengosongan,
maka pemerintah akan kembali melakukan penggusuran paksa.
Menghadapi ancaman penggusuran ini, masyarakat Kali Adem mencoba
melakukan perlawanan dengan cara yang unik yaitu dengan semakin
mengkonsolidasikan kekuatan warga.
Kira-kira pada tahun 2005, masyarakat di Kali Adem membuat
sebuah kelompok dengan nama Kelompok Mitra Laut Mandiri (Kemilam)
yang kemudian berubah nama menjadi Mustika. Kelompok ini memiliki
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Gambar 10 - Sebagian kaum ibu di Kali Adem yang berkumpul di Balai Warga.
Di Kali Adem, para ibu inilah yang sesungguhnya menjadi penyangga ekonomi
rumah tangga sehari-hari.

program utama mengadakan tabungan kolektif. Masing-masing anggota
diminta untuk menabung sebanyak Rp. 1.000,00/minggu/kepala keluarga.
Lama-kelamaan tabungan itu, berhasil terkumpul tiga juta Rupiah.
Tabungan sejumlah tiga juta Rupiah ini kemudian mereka gunakan sebagai
modal awal untuk melakukan kredit mikro di antara warga. Masingmasing penerima kredit akan mendapatkan Rp. 200.000,00 dan wajib
mengembalikan sebanyak Rp. 220.000,00. Semula aturan main untuk
kredit mikro ini, setiap lima hari penerima kredit harus mencicil sebanyak
Rp. 20.000,00. Namun dalam praktiknya, masyarakat yang kebetulan di
hari penagihan tidak mampu membayar cicilan mendapatkan dispensasi
untuk tidak membayar dan tidak dikenakan sanksi. Kelonggaran dan
kepercayaan yang diberikan ini membuat proses kredit bergulir ini tidak
mendapatkan kesulitan. Semua penerima kredit dapat melunasi kredit
yang diterimanya, sekalipun waktu pelunasannya tidak tepat.
Pengalaman mengumpulkan tabungan dan mengelola kredit
mikro ini, kemudian dijadikan sebagai basis pelajaran untuk melakukan
perjuangan menghadapi penggusuran. Konsolidasi warga dilakukan
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dengan membuat tabungan kolektif kembali. Kali ini jumlah uang yang
ditabung lebih besar, yaitu Rp. 3.000,00/hari/KK. Jumlah ini setara
dengan Rp. 90.000,00/bulan yang merupakan besaran biaya sewa
untuk rumah susun Yayasan Cintah Kasih Tzu Chi yang berlokasi di Muara
Angke. Harapannya dengan proses menabung ini, akan ada konsolidasi
warga dan menaikkan posisi tawar masyarakat dalam perundingan.
Penggusuran yang surat pemberitahuannya telah diterima akhir
Desember 2008, ternyata tak kunjung dilaksanakan hingga tulisan ini
dibuat (Juni 2009) mengingat di tahun 2009 diselenggarakan Pemilu.
Berbicara tentang Pemilu, ada hal unik yang terjadi di Kali Adem.
Masyarakat yang dianggap ilegal ini, ternyata mampu berpartisipasi
dalam proses penyelenggaraan pemilu. Tahun 2009 menjadi tahun
pertama bagi mereka untuk memberikan suara sebagai warga Kali Adem.
Di pemilu-pemilu sebelumnya, mereka memang memberikan suara
tapi di kampung halaman masing-masing. Di tahun 2009 ini, tak hanya
memberikan suara sebagai warga Kali Adem, mereka juga dipercaya
untuk mendirikan tempat pemungutan suara, dan menjadi Kelompok
Panitia Pemungutan Suara (KPPS) sendiri. Kisah tentang perjuangan tiga
ribu rupiah dan pelaksanaan pemilu di tempat terlarang dapat dibaca
dalam cerita tersendiri berikut ini.
Sekalipun terlihat sebagai paradoks dan inkonsistensi pemerintah,
apa yang terjadi di Kali Adem ini haruslah dipandang sebagai kemenangankemenangan kecil yang berhasil diraih melalui pemberdayaan masyarakat.
Dengan bekal kemenangan kecil ini, kita galang kekuatan masyarakat
untuk mewujudkan keswadayaannya dan selanjutnya menciptakan
perubahan-perubahan yang lebih baik.

102

Membangun Kolektivitas dengan Tabungan:

Melawan Dengan
Tiga Ribu Rupiah
Oleh: Andy Wiyanto dan Dhoho A. Sastro

W

ajah tua dan keriput itu dengan penuh semangat melayani
warga yang hendak menabung. Dia duduk di atas tikar balai
warga. Di hadapannya terdapat sebuah meja kecil berwarna
putih yang sengaja dibuat untuk urusan menabung ini. Casmana, adalah
nama lekaki tua itu. Ia adalah bagian dari pengurus Mustika yang sedang
menjalankan tugas untuk menerima tabungan warga. Kakek yang
biasa dipanggil Pak Mana ini bercerita bahwa memang sudah menjadi
kewajibannya untuk melayani masyarakat menabung guna menghadapi
penggusuran di pemukiman mereka.
Ia menambahkan, bahwa semangatnya itu ada karena masyarakat di
sana memiliki kesadaran bersama untuk menabung. Bentuk kesadaran itu
dapat dilihat dari datangnya mereka secara sukarela ke balai warga untuk
menyerahkan uang tabungannya. “Kalau masyarakatnya semangat, kita
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yang melayani ini juga jadi ikut semangat,” ujarnya sambil menyeringai
lebar membuat gigi-gigi ompongnya terlihat.
Casmana tidak sendirian, dalam menjalankan tugasnya ia ditemani
Rajak, Midi, dan Cipo. Bahkan Suriman yang rumahnya tidak terancam
tergusur karena bersimpati juga turut menemani perjuangan para
tetangganya itu.

Memulai Tabungan
Apa yang dialami oleh Casmana dan teman-temannya di balai
warga tak lepas dari kesepakatan yang dibuat oleh warga beberapa hari
sebelumnya. Masyarakat di Kali Adem, waktu itu sedang kebingungan
menghadapi surat seruan yang dikeluarkan oleh Lurah Pluit. Dalam surat
itu dikatakan, kalau dalam waktu tujuh hari sejak surat ini diterima,
warga tidak membongkar gubuknya, pemerintah akan melakukan
pembongkaran paksa di tempat itu. Menghadapi penggusuran ini, warga
yang telah memiliki kelompok atau paguyuban warga bernama Mustika
(akronim dari Mitra Usaha Titian Kali Adem), mulai mengkonsolidasikan
diri.
Balai warga yang dibuat sebagai tempat pertemuan masyarakat,
selalu dipenuhi oleh banyak orang setiap malam setelah mendapatkan
surat seruan itu. Di tengah kebingungan ini, warga berkumpul untuk
mendapatkan informasi terbaru tentang rencanan penggusuran dan
rencana perjuangan yang akan dilakukan oleh seluruh warga. Di Balai
Warga ini juga terjadi kesempatan saling tukar pikiran tentang apa yang
menjadi keinginan warga. Sekalipun masing-masing punya keinginan,
masing-masing orang menyadari bahwa keinginan yang terwujud
hendaknya adalah keinginan bersama. “Gak mungkin saya mewujudkan
keinginan saya sendiri. Kalau saya ingin tinggal di bantaran kali ini,
sementara yang lain pada mau pergi, masa saya tinggal di sini sendirian,”
ujar Tuyat seorang bapak murah senyum yang sehari-hari bekerja sebagai
tukang becak.
Pertemuan-pertemuan malam itu kemudian melahirkan sebuah ide
bahwa harus ada bukti kalau warga mau berjuang bersama-sama. Bukti
ini akan dijadikan alat untuk meyakinkan siapapun yang akan menjadi
lawan berunding. Bahwa warga Kali Adem itu kompak, siap diatur,
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dan siap untuk berjuang. “Kita butuh untuk tidak sekedar ngomong,
kita butuh bukti kalau kita kompak,” seru Dhoho yang dikenal sebagai
pembina di Kali Adem. “Apa kira-kira yang bisa kita jadikan bukti?,” tanya
Dhoho pada warga. Pertanyaan ini tidak mendapatkan respon. Semua
orang kebingungan, ada yang menunduk, ada yang berbisik-bisik dengan
yang lain. Tak ada jawaban yang kemudian terlontar.
Ide tentang bukti ini tercetus tatkala masyarakat menganggap bahwa
rumah susun yang ada di Muara Angke mungkin bisa menjadi solusi.
Rumah susun itu dikelola oleh Yayasan Kemanusiaan Tzu Chi, dan setiap
orang yang tinggal di rumah susun itu harus membayar sewa sebanyak
Rp. 90.000,00/bulan. “Rumah susun itu masih ada yang kosong, dan
kita sih tidak keberatan kalau harus pindah ke sana. Yang jadi masalah
kalau harus bayar sekaligus Rp. 90.000,00 mungkin berat,” kata Erman,
salah seorang warga. Kulit mengkilat dan lengan ototnya yang kuat
menandakan ia pasti salah seorang nelayan yang masih aktif melaut.
Naling, sang ketua Kelompok Mustika, menyambut kekhawatiran itu
dengan ide brilian, “kita kan ada kelompok. Bayar saja ke kelompok setiap
harinya tiga ribu rupiah. Nanti biar kelompok yang bayar ke pengelola
sebulannya Rp. 90.000,00. Kalau bayarnya harian itu kan lebih ringan, dan
hasilnya sama saja,” ujar Naling yang bernama asli Mulyono. Beberapa
orang terlihat manggut-manggut tanda setuju dengan pemikiran Naling.
“Baik, sekarang begini. Rumah susun itu bisa dijadikan salah satu jalan
keluar tidak?” tanya Dhoho kepada masyarakat yang langsung diiyakan
oleh masyarakat. Dhoho pun kemudian melontarkan gagasan kepada
masyarakat, “Bagaimana kalau kita latihan membuktikan kemampuan
kita membayar uang sewa rumah susun. Caranya begini, kita membuat
tabungan masyarakat. Masing-masing keluarga menabung sebanyak Rp.
3.000,00 sehari ke Mustika. Nanti pengurus Mustka akan berjaga di balai
warga dan menerima tabungan itu. Tabungan ini akan dicatat. Uang hasil
tabungannya akan dimasukkan ke bank. Jadi uangnya tidak akan hilang.
Kalau sewaktu-waktu masyarakat mau mengmbil tabungannya, karena
tidak mau berjuang lagi atau ada keperluan lain, boleh-boleh saja. Tidak
ada larangan dan tidak ada potongan. Bagaimana kira-kira? Masyarakat
bisa mewujudkannya?” tanya Dhoho kepada masyarakat. Pertanyaan
ini bukannya mendapatkan jawaban, malah mendapatkan pertanyaan
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lanjutan, “Kapan kita mulai menabung Pak?” tanya salah seorang ibu.
Pertanyaan ini kemudian disusul dengan pertanyaan-pertanyaan sama
dari orang lain. “Kalau memang sudah mau mulai, kita segera saja mulai.
Pak Naling, pengurusnya siap kan untuk besok mulai menerima tabungan
warga? Mustika kan sudah terlatih untuk membuat tabungan bersama,”
tanya Dhoho. “Siap! Beres! Besok juga bisa,” kata Pak Naling. Tak lama
kemudian, pertemuan malam itu ditutup dan masyarakat kembali
ke gubuk masing-masing. Sementara pengurus masih tinggal untuk
mempersiapkan pembagian tugas menyambut tabungan masyarakat
besok.
Tanpa banyak berdebat, pengurus-pengurus menyanggupkan diri
untuk besok sudah ada yang bertugas. “Saya siap untuk bertugas, toh
rumah saya kan di sebelah balai warga,” ujar Casmana. “Saya juga bisa
membantu,” ujar Purwarga salah seorang warga yang dikenal keras dan
suka berantem ketika muda. “Kita besok beli buku kecil-kecil saja, jadi
biar masing-masing warga punya catatan tentang tabungan mereka. Biar
warga percaya kalau uangnya tidak hilang,” ujar Ahmad Sukri, warga Kali
Adem yang terlihat paling berpendidikan. Tanpa harus ada intervensi
lebih jauh, pengurus-pengurus ini sepertinya sudah punya cara sendiri
untuk melakukan pencatatan. Mungkin cara mereka mencatat tidak
umum, dan berpotensi menimbulkan kesalahan, tapi ini adalah cara yang
paling mereka pahami dan paling mungkin mereka lakukan. Jika cara ini
langsung divonis sebagai cara yang tidak tepat, justru akan membunuh
inisiatif yang baru tumbuh itu. Selain itu, dengan cara baru masyarakat
justru akan merasa kagok dan malah menimbulkan berbagai kesalahan
baru. Biarlah cara mereka dijalankan, selanjutnya secara perlahan akan
dilakukan evaluasi perbaikan.
Keesokan harinya, warga sudah mulai menabung. Mereka datang
sendiri ke Balai Warga dan menyerahkan uang tabungannya. Warga
membuktikan janjinya. Demikian juga pengurus, sejak pagi sudah ada
berbagai aktivitas yang dilakukan pengurus, membeli buku kecil untuk
dibagikan kepada warga dan juga membeli buku besar yang akan
digunakan sebagai buku catatan utama. “Kita kaya anak mau sekolah
lagi. Beli-beli buku,” ujar Rajak salah seorang pengurus dengan senyum
bangga bercampur malu karena sudah tua masih membeli buku tulis.
Andy Wiyanto, salah seorang penyuluh LBH Masyarakat yang malam itu
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Gambar 11 - Pengurus Mustika tengah menerima uang tabungan dari warga Kali
Adem. Dengan tabungan Rp 3000,00 per harinya ini, warga Kali Adem ingin
menunjukkan bahwa mereka adalah warga yang dapat melakukan sesuatu dengan
bersungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

datang memantau perkembangan tabungan ini dapat merasakan aura
keswadayaan warga. “Saya gak nyangka rapat kemarin benar-benar
dipatuhi oleh masyarakat. Balai warga ramai sekali, banyak orang mau
membantu untuk menerima tabungan, masyarakat pun juga antusias,”
ungkap Andy yang malam itu harus pulang lewat dari tengah malam.
“Uang ini besok jangan lupa disetor ke bank ya Pak,” ujarnya mengingatkan
pengurus Mustika.
Proses menyetor uang ke bank sendiri menimbulkan suatu masalah
di awal. Masuk ke bank, dengan ruangan ber-AC dan pintu yang selalu
terjaga satpam membuat orang-orang Kali Adem ini seperti memasuki
dunia baru. Satpam yang dilatih untuk menyapa setiap orang dengan
ramah, ditanggapi dingin oleh orang-orang Kali Adem ini. “Saya ditanyatanya satpam, ada yang bisa saya bantu. Saya jadi malu, saya keluar aja
lah,” kata Naling menceritakan pengalamannya ke bank. Pagi itu mereka
menyetor uang tabungan apa adanya, masih belum dirapikan dan jumlah
setoran yang tidak lebih dari tiga ratus ribu itu mayoritas terdiri dari
107

Jejak Langkah Menciptakan “Pengacara Rakyat”

uang ribuan. Jadilah petugas teller yang biasa menerima uang puluhan
ribu, harus mendapatkan pekerjaan tambahan untuk merapikan dan
menghitung lembar-lembar uang ribuan itu. “Lain kali kalau menyetor
uangnya tolong dirapikan dulu ya Pak. Seperti ini,” ujar teller bank dengan
senyum di bibirnya.

Memeriksa Tabungan
Setiap kali masyarakat menyerahkan uang untuk ditabung, selalu
ada dua kali pencatatan. Pertama dicatat di buku besar yang dipegang
oleh pengurus, sedangkan satu kali dipegang di buku kecil atau kartu
yang dipegang oleh masing-masing anggota. Setelah itu uang yang
terkumpul akan disetorkan ke bank, dan tentunya akan buku tabungan
yang diberikan oleh bank.
Setiap minggunya pengurus melakukan pemeriksaan tabungan.
Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan agar pengurus yang
mengelola tabungan, menjalankan tugasnya dengan benar, tidak
sembarangan, dan bertanggung jawab. Pengurus Mustika melakukan
pengecekan dengan cara merekap seluruh tabungan yang didapatkan
berdasarkan buku besar tabungan yang dimiliki oleh pengurus. Dari
hasil rekap ini, diketahui berapa seharusnya jumlah uang yang berhasil
terhimpun. Jumlah uang ini kemudian dibandingkan dengan jumlah uang
yang ada di tabungan.
Proses memeriksa semacam ini memang tidak sempurna, karena
tidak ada mekanisme klarifikasi apakah data yang tergambar dalam
buku besar yang dipegang oleh pengurus sudah benar atau tidak. Proses
pemeriksaan seharusnya dilakukan dengan menghimpun semua buku
kecil tabungan yang dipegang oleh warga. Atau setidaknya sebelumnya
ada proses verifikasi sehingga buku besar tabungan bisa digunakan
sebagai data valid. Proses validitas buku besar ini sengaja dilonggarkan.
Kalau buku besar ini diverifikasi juga akan membutuhkan waktu dan
energi yang lebih besar lagi. Bisa jadi inisiatif warga yang terbangun
justru akan hancur karena melihat proses pemeriksaan yang terlalu
ribet. Demi menjaga inisiatif warga, aspek reliabilitas data di buku besar
sedikit diabaikan.
Ketika pertama kali melakukan pemeriksaan, suasana balai warga
yang semula penuh dengan cada riang berubah menjadi tegang. Ketika
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satu demi satu nama disebutkan dari buku besar, dan disalin dalam
kertas kerja pemeriksa, semua orang mendengarkan dengan was-was.
Tak cukup satu orang yang membaca buku besar. Karena tidak mau
terjadi kesalahan, dua orang pengurus membaca buku besar itu.
Setelah seluruh nama dan jumlah setoran sudah terhitung, tibalah
saat yang paling menegangkan yaitu membandingkan hasil perhitungan
dengan jumlah uang tabungan. Seperti yang sudah diduga sebelumnya,
pasti terjadi selisih. Jumlah uang yang tertabung ternyata lebih kecil
dibandingkan dengan jumlah uang yang tercatat. Perbedaannya cukup
besar, yaitu mencapai Rp. 300.000,00.
Menghadapi temuan baru ini, ketegangan yang menghampiri
pengurus semakin menjadi-jadi. Masing-masing heran kenapa bisa terjadi
kesalahan ini. “Sepertinya kita telah bekerja dengan benar,” kata Abdul
Rojak seorang bapak yang selalu rajin berada di balai warga melayani
proses tabungan. “Ini pasti semerawut karena terlalu banyak orang
yang terlibat. Semua orang merasa punya hak untuk mengisi buku ini.
Makanya jadi acak-acakan,” ungkap Asindo yang merupakan Bendahara
Mustika. “Kalau begini caranya, saya tidak sanggup untuk bertanggung
jawab. Saya tidak ikutan,” lanjut Asindo dengan marah-marah dan
kemudian meninggalkan ruangan. “Bagaimana ini kok bisa acak-acakan,
selisihnya kok besar ini. Pengurus harus tertib tidak boleh semua orang
bisa menulis di buku besar,” ujar Naling dengan lebih tenang. Dari raut
wajahnya, terlihat bahwa Naling juga sangat tidak mentolerir pengurus
yang bekerja dengan bercanda dan tidak serius ketika menerima tabungan
dari warga. “Pengurus tidak boleh bercanda lagi,” tambah Naling.
Situasi yang tergambar menunjukkan kalau orang-orang kurang
mampu dan terpinggirkan ini memiliki semangat untuk bertanggung
jawab, mereka yang bekerja dengan sungguhsungguh mau bertanggung jawab. Mereka juga Situasi yang tergambar
heran bahwa kejujuran saja ternyata tak cukup menunjukkan kalau oranguntuk mengelola dana masyarakat. Masalahnya orang kurang mampu
sebenarnya terletak pada kapasitas pengurus. Ada dan terpinggirkan ini
banyak hal yang harus diketahui dan dilakukan oleh memiliki semangat untuk
para pengurus ini supaya mereka bisa mengelola bertanggung jawab,
dengan baik. Kenyataan bahwa ada perbedaan mereka yang bekerja
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antara pencatatan dan jumlah yang sebenarnya memicu mereka untuk
memperbaiki diri.
“Saya menduga permasalahan ini karena kita salah dalam
pencatatan. Bukan karena ada yang berperilaku tidak jujur,” ucap Dhoho
membuka pengarahannya dan disambut dengan anggukan beberapa
orang. “Jadi kita harus belajar bagaimana cara mencatat yang lebih baik,
supaya kita bisa menghindari selisih yang lebih besar lagi, syukur-syukur
kita bisa menemukan letak perbedaan ini ada di mana. Sekarang untuk
mengatasi perbedaan ini, besok kalau warga menabung tolong diperiksa
apakah jumlah yang kita catat sama dengan jumlah yang ada di buku
mereka. Seharusnya akan ada beberapa orang yang di buku besar dicatat
lebih banyak. Nah tolong yang lebih besar ini ditandai, dan langsung
diperbaiki.” Jelas Dhoho.
“Nah, selanjutnya kita harus cek setiap hari apakah uang yang kita
terima memang benar dengan uang yang dicatat. Kalau kita selama ini
terima 300 ribu, ya sudah kita pasrah saja. Kita gak tahu apakah uangnya
kurang atau lebih. Bukan begitu?” tanya Dhoho. “Iya memang begitu,
kalau malam setelah menerima tabungan, kita memang hitung. Kita
gak tahu uang yang diterima memang sudah benar atau tidak,” jawab
Abdul Rajak yang sering dipercaya untuk melakukan pencatatan. “Nah
supaya besok-besok bisa melakukan kontrol. Selain mencatat di buku
besar seperti biasa, harus ada satu orang yang mendampingi petugas
pencatat. Tugasnya adalah mencatat di hari itu, nomor anggota berapa
saja yang membayar dan membayarnya berapa banyak. Jadi pas malam,
kita cocokkan catatan dengan uangnya. Kalau yang tertulis di daftar itu
ada 100 orang, berarti kita harusnya terima 300 ribu. Tapi kalau ternyata
kita cuma ada 294 ribu, berarti ada uang yang kurang. Itu harus segera
diatasi,” papar Dhoho.
Pengalaman dari praktik membuat masyarakat ini lebih mudah diajak
belajar. Memang ada resiko dari metode ini, yaitu harus ada proses yang
dikorbankan. Seperti tagline sebuah produk detergen, gak ada noda yang
ga belajar. Memang harus ada yang dijadikan noda. Untuk itu proses
belajar ini harus senantiasa diawasi agar noda yang terjadi tidak terlalu
banyak dan menimbulkan kerugian yang terlampau besar.
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Kesabaran yang Menjadi Kekuatan
Proses menabung itu terus bergulir, dari jumlah tabungan yang hanya
ratusan ribuan, akhirnya terkumpul angka jutaan, belasan juta, hingga
akhirnya puluhan juta. Tidak setiap hari orang-orang itu menabung, dan
tidak semua orang senantiasa rutin menabung. Ada kalanya, karena
memang sedang tidak ada rezeki yang memadai, mereka tidak menabung
di hari itu. Namun mereka akan menutupi di hari-hari berikutnya. Tidak
tertutup kemungkinan semangat untuk menabung ini menjadi turun
karena ketegangan menghadapi penggusuran juga relatif mereda.
Sekalipun demikian proses menabung ini tetap berjalan. Dari
menabung harian ini kemudian terekam anggota-anggota masyarakat
yang memang benar-benar akan berjuang atau mereka yang sekedar ikut
arus. Kita juga dapat melihat anggota masyarakat yang akan berperilaku
pragmatis; ketika menguntungkan ia akan ikut. Dengan proses menabung
ini, maka akan ada data valid tentang kesungguhan masing-masing orang.
Mereka dengan tabungan yang kecil, bahkan hanya satu atau dua kali
menabung di awal, selanjutnya tidak pernah menabung lagi berpotensi
dianggap mengundurkan diri dari perjuangan.
Jumlah tabungan yang besar, cukup mengagetkan beberapa orang
yang mengetahui proses menabung. Sekelompok arsitek yang mendapat
tugas untuk melakukan pendataan tentang keadaan warga sebelum
dilakukan penggusuran, yang rencananya untuk normalisasi kali, justru
menjadikan teman-teman Mustika sebagai contoh untuk komunitaskomunitas lain yang akan mengalami penggusuran. Aparat kelurahan
yang mengetahui kalau masyarakat secara swadaya melakukan tabungan
kolektif, tak kalah terheran-heran. “Saya yakin orang pemerintah sendiri
tidak akan mampu untuk mengolah dana seperti yang dikelola oleh
bapak-bapak. Terlebih karena bapak-bapak ini kan tidak dibayar kan
untuk mengurus tabungan kolektif ini,” ujar Nur Kholish salah seorang
Komisioner Komnas HAM ketika menerima kunjungan dari orangorang Kali Adem yang mengadukan nasibnya. Wakil Walikota Jakarta
Utara ketika mendapatkan informasi tentang kemampuan masyarakat
untuk menabung, sekalipun tak mengekspresikan langsung, tidak dapat
menutupi rasa heran yang bercampur dengan kagum dan perasaan tidak
percayanya terhadap kemampuan masyarakat ini.
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Gambar 12 - Balai Warga Kali Adem yang juga merupakan kantor Mustika.

Di tingkat lokal, rasa kagum juga disampaikan oleh orang-orang yang
berada di sekitar komunitas Kali Adem. Beberapa ketua RT bahkan angkat
topi dengan apa yang dikerjakan Mustika ini. Hal ini membuat sekalipun
tidak dibentuk adanya RT/RW di wilayah Kali Adem, secara faktual ketua
RW 01 Kelurahan Pluit selalu melibatkan Ketua Mustika dalam rapat
RW. Pada ketua RW pun menaruh respek, dan tidak keberatan dengan
kehadiran masyarakat biasa yang disetarakan dengan ketua RT ini. Aparat
Babinkamtibmas dari Polsek KPPP Sunda Kelapa yang membawahi
wilayah Muara Angke juga senantiasa menanyakan progres tabungan
yang digalang oleh masyarakat.
Proses mengumpulkan tabungan ini sempat mencapai angka lebih
dari dua puluh juta. Tepatnya Rp. 22.xxx.xxx,00 (Catatan: Angka riil
sengaja tidak kami ungkap).
Ketika tabungan ini mencapai angka yang cukup tinggi, tiba-tiba
terjadi konflik di antara pengurus. Ada pengurus yang merasa tidak lagi
dilibatkan dalam kepengurusan. Padahal hal ini sebenarnya tak lebih
karena perasaan subyektifnya saja. Pengurus ini adalah bendahara yang
ketika pemeriksaan pertama sudah menyatakan tidak sanggup untuk
melanjutkan proses menabung. Dia sebenarnya waktu itu memperkirakan
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kegiatan menabung ini akan berjalan berantakan, sehingga ia tidak
mau terlibat. Ternyata proses menabung berjalan lancar, dan membuat
kekaguman banyak orang. Hal ini rupanya membuat ada beberapa orang
yang merasa kehilangan muka dan kemudian ingin diperhatikan kembali.
Sayangnya apa yang kemudian terjadi, menjadi bola liar yang justru
kotraproduktif bagi kelompok secara keseluruhan.
Satu demi satu masyarakat menyatakan ketidakpercayaannya
dan berniat untuk mengambil uang tabungan mereka. Pengurus tidak
mungkin menyangkal komitmennya, dan harus konsekuen membayar
tabungan masyarakat yang selama ini ditabung secara kolektif.
Gelombang penarikan tabungan besar-besaran,
perlahan tapi pasti berhasil di atasi. Warga mulai
melakukan penabungan kembali, namun semangat
untuk menabung tidak lagi sebesar ketika program
ini pertama kali dicanangkan. Faktor konflik
pengurus bisa jadi bukan sebagai alasan utama,
alasan utamanya bisa jadi karena kekhawatiran
akan adanya penggusuran sudah relatif mereda.
Merasa keadaan sudah aman, masyarakat menjadi
sedikit terlena.

Kali ini pelajarannya adalah
bagaimana menggalang
kedewasaan pemimpin.
Jika mereka berhasil,
jangan-jangan elite-elite
pemimpin negeri ini suatu
saat nanti harus belajar
dari mereka tentang
bagaimana caranya
menjadi pemimpin yang
dewasa dan matang serta
mampu mengelola konflik
di antara pemimpin.

Sekalipun hari ini sudah mulai digalakkan
kembali proses menabung, usaha kelompok Mustika
(yang juga berarti senjata yang sakti mandraguna)
untuk menggalang keswadayaan masyarakat sedikit
terganggu. Padahal justru keswadayaan itulah, yang
salah satunya dibuktikan melalui tabungan kolektif, adalah mustika yang
sedang dicari-cari itu.

Sama halnya seperti seseorang empu yang sedang membuat keris,
tentu ada proses panjang yang harus dilalui. Besi itu tak cukup sekali
dipanaskan dan ditempa, butuh proses yang berkali-kali. Apa yang hari
ini dialami oleh orang-orang di Kali Adem adalah bagian dari pemanasan
dan penempaan yang berkali-kali. Gak ada noda, gak belajar kan?
Di sinilah kesempatan mereka untuk kembali belajar. Kali ini
pelajarannya adalah bagaimana menggalang kedewasaan pemimpin.
Jika mereka berhasil, jangan-jangan elite-elite pemimpin negeri ini suatu
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saat nanti harus belajar dari mereka tentang bagaimana caranya menjadi
pemimpin yang dewasa dan matang serta mampu mengelola konflik
di antara pemimpin. Semoga orang-orang Kali Adem ini bisa segera
menemukan dan menciptakan mustikanya.
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Pemilu di Wilayah
Terlarang
Oleh: Andy Wiyanto

T

anggal 9 April 2009 adalah hari yang bersejarah bagi warga Kali
Adem. Hari itu untuk pertama kalinya, mereka mendapatkan hak
pilihnya dalam pemilihan umum di Indonesia. Mereka memang
pernah mengikuti pemilu di periode sebelumnya, namun bukan sebagai
warga Kali Adem. Mereka mengikuti pemilu di kampung halaman mereka,
tempat di mana mereka terdaftar sebagai penduduk. Di Kali Adem,
mereka tidak pernah mendapat pengakuan sebagai penduduk. Mereka
tidak mendapatkan KTP, dan mereka selalu terancam digusur. Di Pemilu
2009 ini, warga Kali Adem diakui sebagai pemilih. Mereka terdaftar untuk
mengikuti pemilu. Walau demikian, lima bulan sebelum terlaksananya
pemilu, mereka telah mendapatkan surat peringatan dari kelurahan
untuk meninggalkan secara sukarela atau mereka akan digusur paksa.
Inilah ironi yang terjadi di Kali Adem, bagaimana pemerintah seringkali
memperlakukan masyarakat miskin dan marjinal secara tidak konsisten.
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Gambar 13 - Bendera dari beragam partai politik menghiasi kapal-kapal nelayan di
Kali Adem menjelang pemilihan umum legislatif.

Jenuh Menanti Siang
Mentari di siang hari itu benar-benar menjalankan tugasnya
dengan maksimal. Panas teriknya tak sekalipun menunjukkan keraguan
sedikitpun. Di bawah bentangan kain terpal yang biasa digunakan sebagai
atap perahu, dibangunlah tenda darurat sebagai Tempat Pemungutan
Suara. Dua bentang atap perahu dipasang untuk meneduhkan dari sinar
matahari. Beberapa bangku yang diambil dari sekolah yang berjarak
tak lebih dari 500 meter dari TPS sengaja dibawa untuk mendukung
kelancaran pemilu. Sementara itu, gapura merah dengan tulisan Mustika
serta Sang Saka yang berkibar di puncaknya, menjadi latar belakang
dari TPS 15 Pluit. Di TPS inilah warga Kali Adem memberikan suaranya.
Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang bertanggung jawab
untuk pelaksanaan pemilu juga berasal dari warga Kali Adem.
Sebagaimana pelaksanaan pemilu di TPS lain, di TPS 15 juga hadir
sepasang anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang bertugas
untuk menjaga keamanan. Anggota Linmas ini mendapatkan seragam
berwarga hijau muda, lengkap dengan atribut Jaya Raya di lengan yang
menunjukkan bahwa mereka adalah representasi dari Pemda DKI. Kedua
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Linmas ini, Asindo dan Purwarga juga merupakan warga Kali Adem.
Mereka tinggal di gubuk, yang merupakan bagian dari gugusan gubuk
sepanjang bantaran Kali Adem. Kulit hitam legam mereka menjadi
penanda kalau mereka adalah orang yang selalu terbakar terik matahari.
Mereka berdua adalah nelayan tradisional, sama seperti kebanyakan
warga lainnya di Kali Adem.
Selain dua orang Linmas yang berasal dari warga. Tampak beberapa
lelaki yang secara sengaja mengenakan kemeja batik sebagai seragam
bertugas di meja KPPS. Mereka terlihat serius dan berhati-hati, enggan
melakukan kesalahan. “Kalau kita salah, bisa gawat nih. Ada ancaman
masuk penjara kalau salah menjalankan tugas menyelenggarakan
Pemilu,” kata Mulyono, disambut gelak tawa dari warga lainnya.
Mulyono atau biasa dipanggil Pak Naling sehari-hari dipercaya untuk
memimpin paguyuban warga Mustika. Mustika adalah akronim dari
Musyawarah Titian Kali Adem, sebuah paguyuban warga yang berdiri
untuk menghimpun potensi keswadayaan masyarakat yang tinggal di
bantaran Kali Adem agar bisa berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan
dan mampu mensejahterakan dirinya.
Di salah satu sudut tenda darurat TPS 15 terdapat sekelompok
orang yang sebelumnya jarang terlihat di wilayah Kali Adem. Mereka
adalah orang-orang yang baru kali ini terlihat beraktivitas bersama
masyarakat Kali Adem. Mereka adalah saksi yang berasal dari partai
politik untuk memastikan pemilu berjalan tanpa kecurangan. Mereka
harus memastikan tak hanya jalannya pemungutan suara berjalan jujur,
tapi juga proses perhitungan suara berjalan apa adanya tanpa ada yang
dirugikan. Mereka harus tetap siaga dan waspada sampai seluruh proses
perhitungan dan pelaporan berjalan dengan tuntas. Namun siang itu,
panas yang menyengat membuat energi semakin cepat terkuras.
“PKS.. PKS,” teriak seorang pemuda dari boncengan sepeda motor
temannya. Pengemudi sepeda motor itu menjepit sebuah kantong
plastik besar yang berisikan beberapa styrofoam pembungkus makanan
dan kaleng minuman isotonik. Rupanya mereka ini adalah kurir yang
bertugas untuk membagikan makanan kepada setiap saksi dari PKS yang
berjaga di masing-masing TPS. Merasa mendapatkan panggilan, dari
kelompok para saksi seorang lelaki kurus berdiri dan menghampiri si
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pemanggil. Laki-laki itu badannya kurus dan berambut panjang sebahu
yang dikuncir. Kepalanya dibiarkan begitu saja tak mengenakan penutup
kepala dan ia mengenakan celana jeans yang dipadu dengan kaos biru.
Dari penampilannya tak seorang pun menyangka kalau ia adalah seorang
kader PKS. Hanya dia-lah, satu-satunya saksi yang mendapatkan kiriman
makan siang dari partainya. Sementara saksi yang lain, harus puas hanya
melihat saksi ini menikmati makan siangnya.

Memulai Perhitungan Suara
Ketika waktu menunjukkan tengah hari telah lewat, semua orang
yang semula jenuh dan bosan serasa mendapat gairahnya kembali. Jam
12 siang itu, tepat tengah hari, adalah batas waktu pemungutan suara
berakhir. Jam 12, tidak boleh ada lagi orang yang memberikan suara.
Saatnya suara-suara yang telah diperoleh dihitung.
“Sudah ya, sudah ditutup ya. Sudah jam 12. Sekarang waktunya
kita mulai hitung suara,” ujar seorang ibu tampak mendominasi. “Ibu
itu saudaranya salah satu orang kuat di dekat sini,” jawab salah seorang
anggota KPPS. “Dia sih sebenarnya cuma saksi saja, bukan anggota
KPPS. Saya lupa dia tadi dari partai mana,” tambah anggota KPPS itu.
Tak lama kemudian, tampak beberapa orang juga mulai mengerubungi
kotak suara yang sudah dipindahkan ke meja di tengah tenda TPS. Ketua
KPPS yang seharusnya memimpin dan bertanggung jawab, justru terlihat
santai dan tak mau ambil pusing. “Biarlah yang penting beres. Gak perlu
terlalu kaku,” ujar Mulyono.
Satu demi satu surat dikeluarkan dari kotak alumunium. “Kita mulai
dari yang warna kuning, Untuk anggota DPR,” ujar Mulyono. Beberapa
surat suara itu ternyata bertuliskan daerah pemilihan “Kali Adem”,
padahal seharusnya daerah pemilihan ini bertuliskan Jakarta-3. “Biarkan
saja, ini kan bukti kalau pemilihan dilakukan di Kali Adem,” ujar Dato
salah seorang anggota KPPS.
Semua surat suara telah dikeluarkan, dan dibuka satu per satu.
Metode pemilihan tahun ini yang relatif baru sempat menimbulkan
kekhawatiran. Bisakah masyarakat kurang mampu dan kurang terdidik di
Indonesia akan mampu memahami. Sebelumnya pemilihan umum hanya
dilakukan dengan mencoblos gambar partai. Tahun 2004, memang
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diperkenalkan untuk mencoblos nama caleg, tapi kurang populer. Tahun
2009, sejak Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penentuan calon
terpilih adalah berdasarkan suara terbanyak bukan urutan nomor,
maka setiap pemilih diharapkan dapat memilih nama calon legislatif,
bukan sekedar nama partainya. Selain itu, di pemilu tahun 2009, proses
pemilihan tidak dilakukan dengan mencoblos sebagaimana selama ini
biasa dilakukan tapi justru dengan mencontreng.
Beberapa kalangan mengkhawatirkan perubahan mekanisme
pemilihan ini akan susah dipahami oleh masyarakat, khususnya
masyarakat marginal yang kurang mendapatkan pendidikan. “Pak
RW sendiri sempat was-was. Bisa gak ya, orang-orang di pinggir kali
melakukan pemilihan yang benar,” ujar Suriman salah seorang anggota
KPPS yang kerap terlibat dalam pendataan pemilih. Ketika surat suara
itu mulai dibuka satu per satu, kekhawatiran tentang ketidakmampuan
warga Kali Adem sirna sudah. Ternyata mayoritas warga memilih dengan
benar sesuai dengan aturan main untuk Pemilu 2009.

Gambar 14 - Penghitungan suara di TPS 15 Dapil Jakarta 3 yang merupakan TPS
khusus untuk para warga Kali Adem. Meskipun dianggap sebagai penduduk ilegal
oleh Pemerintah, warga Kali Adem mendapatkan kesempatan untuk memilih
pada pemilu 2009.
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Tidak ada warga yang mencoblos, serta hampir semua warga
memilih nama calon legislatif. Nama Effendi MS Simbolon, caleg dari
Partai PDI Perjuangan menjadi nama yang paling sering mendapatkan
pilihan. Mungkin karena nama ini banyak terlihat di berbagai spanduk
dan poster-poster. Selain itu, nama Adang Daradjatun dari Partai Keadilan
Sejahtera, juga mendapatkan beberapa suara dari TPS 15. Popularitas dan
kerja keras dari tim sukses untuk selalu mensosialisasikan nama kandidat
jagoannya, menjadi kunci keberhasilan mereka mereka mendapatkan
suara. “Di wilayah ini ada salah seorang warga yang memang jadi tim
suksesnya PDI-P. Dia sangat rajin mendatangi warga satu per satu dan
sering memberikan sumbangan, seperti kaos ataupun kalender dari caleg
itu. Kabarnya malah kalau PDI Perjuangan menang, orang itu akan dapat
jabatan di kecamatan. Tahu tuh betul atau kaga,” ujar salah seorang
KPPS.
Popularitas ini menjadi kunci kemenangan dari partai dan caleg
tersebut. Selama masa kampanye ada beberapa caleg yang sempat
berkunjung ke wilayah Kali Adem. Mereka juga sempat melakukan
audiensi langsung dengan masyarakat. Namun sayang kehadiran mereka
belum mengena di hati masyarakat. “Ibu yang dari PDI-P sepertinya dapat
suara banyak. Terus wakil dari PKB dan Gerindra yang pernah berkunjung
itu cuma dapat suara masing-masing dua suara. Sedikit sekali ya,” ujar
Mulyono terheran-heran. “Ini bukti, supaya caleg bisa menang ia harus
kerja keras. Tidak cukup dengan hanya sekali datang saja,” tambahnya.

Pemilu yang Ironis
Pemilu 2009 adalah pemilu pertama bagi masyarakat yang tinggal
di bantaran Kali Adem. Kali ini mereka menjalankan hak politiknya itu
benar-benar sebagai warga yang tinggal di bantaran Kali Adem, bukan
sebagai warga di kampung halamannya. Bagaimana mungkin mereka
sebagai warga bantaran Kali Adem bisa mendapatkan hak pilihnya
ini? Bukankah mereka adalah orang-orang yang selama ini dianggap
melanggar hukum.
Pemilu yang terjadi di Kali Adem ini adalah buah dari partisipasi
warga Kali Adem dalam proses bermasyarakat, yaitu bagaimana caranya
mereka dikenal oleh para pengurus RT dan RW setempat. Sekalipun
secara formal mereka tidak mendapat pengakuan, namun secara faktual
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mereka memiliki hubungan yang cukup baik dengan ketua RT dan ketua
RW. Awalnya hubungan ini terjadi ketika masyarakat di Kali Adem mulai
mengorganisasikan dirinya dan membuat kelompok paguyuban warga di
antara mereka. Mereka membentuk kepengurusan yang akan menjadi
pelayan dan pengayom bagi masyarakat ilegal yang tinggal di bantaran
kali tersebut.
Kelompok ini dengan kegiatannya berusaha untuk membangun
aktivitas dan kolektivitas di antara warganya. Kegiatan yang waktu itu
dipilih secara tanpa sengaja adalah mengumpulkan iuran dari warganya.
Sejak pertengahan 2005 setiap warga mengumpulkan iuran Rp. 1.000,00
per minggu. Dana ini setelah terkumpul banyak, kemudian digunakan
sebagai modal untuk membangun kredit mikro yang bergulir di antara
warga. Aktivitas ini menjadi perekat di antara warga
dan membangun rasa bangga dan percaya diri di Berbekal kebanggaan
dan kepercayaan diri ini,
antara warga yang ada di sana.
ketika terjadi pergantian

Berbekal kebanggaan dan kepercayaan diri
ini, ketika terjadi pergantian pengurus mereka pengurus mereka
menyelenggarakan syukuran yang tidak hanya menyelenggarakan
terbuka bagi warga yang tinggal di bantaran kali, syukuran yang tidak hanya
tapi juga mengundang tokoh-tokoh masyarakat di terbuka bagi warga yang
sekitar bantaran kali. Tokoh-tokoh ini adalah para tinggal di bantaran kali,
ketua RT dan RW di sekitar. Undangan ini menjadi tapi juga mengundang
pembuka jalan, dan memberikan dorongan yang tokoh-tokoh masyarakat di
luar biasa di antara para pengurus dan warga. sekitar bantaran kali.
Mereka yang selama ini merasa minder dan tidak
pantas untuk berhubungan dengan orang lain, mulai berani untuk
memposisikan dirinya sebagai mitra dengan orang lain.
Sedikit demi sedikit rasa minder itu ditanggalkan dan berganti
dengan semangat untuk menjadi mitra dan bekerja sama dengan
orang lain. Semangat bermitra inilah yang membuat mereka kemudian
“dianggap” sebagai masyarakat di wilayah yang bersangkutan. Ketika
terjadi pendaftaran untuk pemilihan umum, warga-warga yang tinggal
di bantaran kali melalui kelompok yang telah terbentuk ditawari untuk
turut didaftar. Pengurus kemudian menyambut tawaran ini dan dengan
mudah melakukan pendataan terhadap warga yang tinggal di bantaran
kali karena mereka sudah terorganisir.
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Proses terus bergulir, hingga akhirnya mereka dapat menyelenggarakan
pemilu, menjadi KPPS, turut memberikan suara di lokasi tempat mereka
tinggal. Bahkan ada wakil mereka yang juga menjadi Linmas, dengan
seragam beratribut Pemda DKI lengkap dengan tongkat pemukulnya.
Padahal selama ini, penampilan seperti itu hanya dikenakan oleh mereka
yang menjadi lawan dari warga liar ini (baca: aparat tramtib).
Pemilu 2009 kemarin memang menjadi sebuah ironi, bagaimana
mungkin ketika warga yang telah terdaftar ini kemudian pada periode
yang relatif sama juga mendapatkan surat perintah bongkar. Kalau
warga tidak mau secara sukarela membongkar, aparat Pemda DKI akan
melakukan pembongkaran paksa. Semakin menjadi ironi lagi, karena
ketika masyarakat beraudiensi dengan pemerintah kota Jakarta Utara,
Wakil Walikota Jakarta Utara, Drs. Atama Senjaya, M.Si., mengatakan,
“untuk mengakomodir teman-teman di bidang politik supaya terjadi
suasana kondusif terkait dengan pemilu, saya beri tahukan bahwa
penggusuran ditunda sampai dengan pelaksanaan pemilu selesai.”
Penggusuran memang sebuah ancaman, tapi sebenarnya
penggusuran ini adalah tantangan bagi warga Kali Adem. Berkat
kekompakan dalam kelompok dan semangat untuk bermitra dengan
orang lain yang selama ini terjaga, mereka mendapatkan hak untuk
turut memberikan suara dalam pemilu sebagai warga Kali Adem. Kali
ini mereka mendapat tantangan dan ujian apakah mereka cukup kuat
sebagai satu kelompok untuk menawarkan kerja sama (bermitra) dengan
pemerintah yang lebih tinggi, sehingga mereka tidak perlu digusur paksa.
Dengan kekuatan seluruh warga yang terorganisasi dalam kelompok dan
semangat bermitra inilah, masyarakat Kali Adem akan memperjuangkan
haknya untuk diperlakukan selayaknya sebagai manusia.
Semoga apa yang diperjuangkan oleh komunitas ini bisa berhasil, dan
yang lebih penting dari itu semoga apa yang dilakukan oleh komunitas
ini bisa menjadi pelajaran dan inspirasi bagi komunitas lain yang juga
dianggap lemah dan miskin untuk memberdayakan dirinya. Bersamasama menggalang kekuatan dalam satu kelompok dan dengan dijiwai
semangat yang tidak lagi minder tetapi bermitra secara sejajar akan
membuat masyarakat miskin mampu bekerja sama menciptakan situasi
yang lebih baik. Inilah inti pelajarannya. Semoga!
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Di Balik Penyuluhan
Tentang Pemilu di Kali Adem

Dari Dinanti
Hingga Menanti
Oleh: Pebri Rosmalina

P

esta demokrasi di Indonesia baru saja berlangsung di pertengahan
bulan April 2009. Setiap orang merespon pesta demokrasi tersebut
dengan berbagai cara. Ada yang menyambutnya gembira sebagai
sebuah kesempatan untuk menjalankan hak sebagai warga negara. Ada
juga yang menyambutnya sebagai musim rezeki datang. Ada juga yang
biasa-biasa saja. Bahkan tak sedikit yang mencibirnya.
Bagaimanapun, pesta demokrasi yang diawali dengan pemilihan
anggota legislatif adalah sebuah momentum yang penting bagi rakyat
Indonesia. Demikian juga halnya dengan masyarakat di Kali Adem, yang
tahun ini mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pemilihan umum
(pemilu) sebagai warga yang tinggal di bantaran Kali Adem. Di kesempatankesempatan sebelumnya, mereka memang mengikuti pemilu, tetapi
di kampung halamannya masing-masing. Pengakuan sebagai peserta
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pemilu ini justru kontradiktif dengan kebijakan Pemerintah Daerah yang
akan menggusur mereka dari Kali Adem.
Terdaftar dan diakuinya mereka sebagai peserta Pemilu 2009,
membuat warga di Kali Adem menyambut pemilu dengan lebih antusias.
Warga terlibat dalam berbagai kerepotan pemilu, mulai dari pendaftaran
calon pemilih, pemilihan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS)
sampai mengikuti sosialisasi dan berbagai rapat persiapan pemilu
yang dilakukan di kantor pemerintahan daerah setempat. Antusiasme
menyambut pesta demokrasi ini bukan hanya milik masyarakat saja.
Para calon legislatif juga sangat bersemangat menyambut pemilu kali
ini. Segala jenis pendekatan mereka lakukan untuk menarik simpati
masyarakat. Mulai membagikan kaos, kalender hingga menjumpai warga
di kawasan yang bisa disebut jauh dari layak itu.
Penyuluhan ini bukan
hanya tentang mengenai
bagaimana cara memilih
yang benar di pemilu
2009 ini, tetapi juga
mengenai bagaimana cara
memanfaatkan momentum
pemilu supaya bermanfaat
dan memberi keuntungan
bagi mereka.

Momentum Pemilui 2009, dan diakuinya
masyarakat Kali Adem sebagai peserta pemilu
membuat LBH Masyarakat memandang perlu
untuk memberikan penyuluhan tersendiri bagi
masyarakat tentang Pemilu 2009. Penyuluhan ini
bukan hanya tentang mengenai bagaimana cara
memilih yang benar di pemilu 2009 ini, tetapi
juga mengenai bagaimana cara memanfaatkan
momentum pemilu supaya bermanfaat dan
memberi keuntungan bagi mereka. Caranya adalah
dengan membangun kontak dengan calon-calon
anggota legislatif, siapa tahu ketika mereka nantinya terpilih anggota
tersebut akan memiliki kepedulian dengan perjuangan masyarakat Kali
Adem. Jika memungkinkan hal ini kemudian diformalkan dalam bentuk
kontrak politik.

Persiapan Penyuluhan
Akhirnya, terjadwalkan juga penyuluhan mengenai sosialisasi pemilu
dan bagaimana cara membuat kontrak politik dengan para calon legislatif.
Penyuluhan kami rencanakan untuk dilakukan pada suatu Sabtu di bulan
Januari. Penyuluhan tersebut direncanakan mulai pada pukul tiga siang.
Dan yang akan memberikan penyuluhan tersebut adalah Andy Wiyanto
didampingi oleh aku sendiri. Beberapa hari sebelumnya kedua penyuluh
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ini telah mempersiapkan segala bahan yang hendak mereka sampaikan
kepada masyarakat Kali Adem, termasuk diantaranya adalah daftar
seluruh partai peserta pemilu legislatif lengkap dengan daftar calon
anggota legislatif dari masing-masing partai dengan daerah pemilihan
yang mencakup Kali Adem, yaitu Jakarta III.
Di hari penyuluhan, matahari bersinar terik. Panasnya menyengat
dan tak terlindung awan mendung yang beberapa hari sebelumnya selalu
menggantung di atas langit Jakarta. Andy dan Pebri, berjanji bertemu di
kantor LBH Masyarakat untuk berangkat ke Kali Adem bersama. Sembari
berkejaran dengan waktu, kami menyiapkan segala hal teknis yang akan
kami bawa untuk penyuluhan hukum di komunitas Kali Adem yang
mayoritas penghuninya adalah nelayan tradisional. Laptop, proyektor,
layar dan hasil print daftar partai peserta pemilu telah mereka siapkan.
Persiapan itu selesai tepat pukul dua siang. Sebuah persiapan yang
relatif terlambat. Dengan berangkat pukul dua siang, kami baru akan
tiba di lokasi sekitar satu setengah jam kemudian. Padahal kesepakatan
dengan warga, penyuluhan akan dimulai pukul tiga sore. “Tidak apa-apa
kita telat sedikit, yang penting jangan membuang waktu lagi. Ayo kita
berangkat!” , ujarku kepada Andy.
Berkendarakan sebuah motor bebek dan bermodalkan dua helm
yang sekedar cukup memenuhi kewajiban untuk mengenakan helm,
kami melesat menembus padatnya jalan Ibukota di akhir minggu ini.
Teriknya matahari dan debu jalanan bukanlah halangan bagi kami untuk
tiba di Kali Adem secepatnya. Jalan Casablanca dari Tebet menuju Tanah
Abang, membawa kami tiba di Harmoni dan berlanjut ke arah Kota lalu
menuju Pluit untuk segera tiba di daerah Muara Angke. Saat itu, yang
ada dipikiran kami hanyalah perasaan tidak enak terhadap masyarakat
Kali Adem karena kami sudah pasti akan tiba lewat dari waktu yang
telah dijanjikan. Kecepatan 60 km/jam yang membawa kami menuju
Kali Adem tak mungkin lagi bertambah, mengingat barang bawaan yang
cukup banyak. Ada laptop, proyektor, spanduk serta lembaran-lembaran
brosur yang ada di dalam tas yang tidak terlalu besar. Semua benda ini
tergantung di pundak kami berdua.

Tiba di Kali Adem
Tepat pukul 15.30 WIB kami tiba di Kali Adem. Telat 30 menit dari
waktu yang telah dijanjikan, yaitu pukul 15.00 WIB. Dengan tergesa-gesa
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motor kami parkir di bibir gapura yang membuka jalan menuju balai
warga yang terletak di dalam permukiman Kali Adem. Motor diposisikan
dalam keadaan standar tengah, helm digantung di kedua kaca spion.
Laptop kami gendong, layar ditenteng dan proyektor kami jinjing. Kini,
kami pun siap untuk melangkahkan kaki masuk ke dalam “kompleks
perumahan” Kali Adem.
“Pemisi, Pak”, “Permisi, Bu” adalah dua kata yang selalu kami ucapkan
setiap kali berpapasan dengan warga yang duduk di depan rumah. Tidak
beda dengan hari-hari sebelumnya, sapaan itu pasti akan mendapatkan
balasan senyuman lebar yang sangat bersahabat. Keadaan di Kali Adem
sore itu agak lengang. Hanya sedikit orang yang kami temui di sepanjang
jalan mereka menuju balai warga. “Assalamuallaikum”, merupakan kata
sapa yang kami gunakan setibanya di balai warga. Kondisi balai warga tak
jauh berbeda dengan kondisi jalan yang kami lalui dari gapura, sepi.
Tak banyak orang yang duduk-duduk di dalam balai warga.
Kebanyakan dari orang-orang ini adalah para pengurus Mustika yang
memang mempunyai tugas untuk menerima tabungan harian warga. Kami
sedikit terkejut melihat keadaan tersebut, karena jauh hari sebelumnya
kami telah menyampaikan bahwa hari ini akan ada penyuluhan mengenai
pemilu. Semangat memberi penyuluhan yang telah terbangun sejak
beberapa hari sebelumnya, tiba-tiba hilang melihat kehadiran warga
yang sedikit.
“Koq cuma segini orangnya, Pak?”, tanyaku kepada salah satu orang
yang ada di balai warga itu. “Abis mbak Pebri datengnya telat sih”, jawab
seorang bapak tua, yang biasa di panggil dengan sebutan Pak Mana.
“Tadi banyak orang yang ngumpul. Pada ngumpul dari jam setengah 3
tadi mbak. Tapi gara-gara mbak Pebri kelamaan jadinya semua bubar
deh”, lanjutnya dengan senyum merekah yang memperlihatkan sisa-sisa
gigi yang masih bertahan di gusinya. Sekalipun senyum seringkali berarti
tanda keramahan, senyum kali ini adalah sebuah hukuman, “tamparan”
yang diberikan warga atas sebuah ketidakdisiplinan memenuhi janji
kepada warga.
Kami sadar bahwa kami memang telah telat datang. Namun, kami
juga sadar bahwa melakukan penyuluhan dengan jumlah orang yang hadir
sesedikit ini, tidak sampai sepuluh orang, akan membuat penyuluhan
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menjadi tidak efektif. Lalu aku pun menelepon Dhoho
dan menceritakan semua kondisi yang terjadi di Kali
Adem saat itu. Dari seberang sana Dhoho berpesan,
bahwa lebih baik jika kami menunggu untuk kurang
lebih satu jam. Jika hingga satu jam ke depan tidak
ada penjumlahan orang yang cukup signifikan, lebih
baik penyuluhan kami tunda. Dengan orang-orang
yang ada saat itu, kami harus menjadwalkan ulang kapan waktu yang
efektif untuk melaksanakan penyuluhan tersebut. “Warga di Kali Adem
itu kan tidak susah dikumpulkan, asal kita datang di waktu yang tepat,
bukan di jam mereka sibuk. Kedatangan di sore hari itu sudah tepat,
sehingga dalam waktu tidak lama pasti mudah mengumpulkan warga
asal ada yang memanggil,” ujar Dhoho di kemudian hari.
Selagi aku berbicara dengan Dhoho, Andy menyibukkan diri
berbincang dengan orang-orang yang ada di balai warga tersebut. Andy
pun menyampaikan penyuluhan seperti apa yang akan kami lakukan dan
apa saja keuntungan yang akan warga Kali Adem dapatkan jika mereka
dapat melakukan hasil dari penyuluhan tersebut. Orang-orang yang ada
di balai warga tersebut, setelah mendengar penjelasan dari Andy, mulai
mendapatkan semangat untuk mengikuti penyuluhan tersebut. Obrolan
semakin seru, dan aku mulai terlibat dengan obrolan itu.
Tak disangka, satu persatu warga mulai mendatangi balai warga dan
duduk sambil mendengarkan obrolan yang terjadi. Mereka adalah warga
yang kebetulan melintasi balai dan tertarik dengan keramaian yang ada
di dalam sehingga mereka memilih untuk berhenti dan masuk. Selain
itu ada juga warga yang datang karena hendak menabung, dan setelah
menabung mereka sengaja diminta untuk mengikuti penyuluhan itu. Ada
juga orang-orang yang sengaja dipanggil oleh pengurus ke balai untuk
hadir dalam penyuluhan tersebut.

Memulai Penyuluhan
Melihat jumlah warga yang berkumpul di balai warga terus
bertambah, kami sepakat untuk melaksanakan penyuluhan tersebut.
Andy dibantu oleh Pak Indo memasang layar, yang terbuat dari baliho
bekas, tepat di pintu musala. Sementara aku menyiapkan laptop dan infocus. Akhirnya, Andy membuka penyuluhan tersebut dan menyampaikan
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dengan bantuan slide yang sudah ia siapkan sebelumnya. Penyuluhan
berjalan dengan lancar, dengan sesekali diselingi bercandaan yang
disambut dengan gelak tawa warga.
“Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada caleg yang dateng kesini,
yang ditanya jangan cuma mana sembakonya, tapi juga tanya apa yang
bisa Bapak (caleg, -red) perjuangkan untuk kami”, tegas Andy. Banyak
anggukan yang terjadi seusai ia berkata seperti itu. Namun, tidak lama
terdengar celetukan, “Yah, namanya juga orang susah, Mas. Jadi maunya
yah sembako.” Kami hanya tersenyum mendengar celetukan tersebut.
“Ya selain meminta sembako, jangan lupa untuk meminta yang lain yang
lebih bermanfaat,” tambah Andy tanpa ragu-ragu.
“Mereka itu nantinya kalau terpilih akan punya pengaruh besar.
Kalau sejak sekarang kita sudah bisa membuat mereka menjadi kenalan
kita, itu akan menguntungkan buat keperluan kita ke depannya. Kalau
kita digusur, kita kan membutuhkan dukungan dari orang-orang besar
itu juga,” imbuh Andy sambil mengingatkan bahwa warga di Kali Adem
tetap punya ancaman penggusuran. “Mumpung mereka sekarang lagi
mencari perhatian, kita harus mengundang mereka. Mereka pasti tidak
akan keberatan untuk datang ke mari karena mereka kan lagi butuh
dukungan. Kalau gak lagi kampanye, pasti mereka malas berjumpa dan
berkenalan dengan masyarakat,” tukasku menambahkan.
Obrolan di dalam penyuluhan itu terus berlangsung dengan seru.
Di akhir penyuluhan, kami meminta warga Kali Adem mengundang
sebanyak mungkin caleg di daerah pemilihan mereka dari seluruh
partai peserta pemilu untuk mengunjungi Kali Adem secara langsung.
Selanjutnya ketika para caleg tersebut datang berkunjung, warga dapat
membuat sebuah kontrak politik dengan setiap caleg tersebut. Selagi
kami sedang menyusun jadwal dengan para pengurus untuk mengundang
para caleg yang ada, satu persatu dari warga yang hadir di balai warga
itu pamit keluar. Awalnya hanya satu orang pamit. Lalu orang kedua juga
pamit dan begitu seterusnya. Hingga akhirnya balai kembali sepi di saat
penyusunan jadwal belum tuntas selesai. Akhirnya, penyuluhan berakhir
dengan hanya sedikit orang, yaitu orang-orang yang sudah hadir sewaktu
kami tiba di balai warga.
Belakangan, proses pengundangan caleg yang diharapkan dapat
terlaksana ternyata tak berjalan lancar. Walau tidak ada pengundangan
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secara masif terhadap para caleg, setidaknya tercatat terdapat tiga orang
caleg yang datang berkunjung ke Kali Adem dari tiga partai yang berbeda.
Satu dari mereka berhasil terpilih sebagai anggota DPRD Periode 20092014. Semoga caleg yang menang tersebut tidak lupa bahwa mereka
adalah wakil rakyat yang mengemban amanat dan harapan rakyat kecil.

129

Seruan kepada Pemerhati Pemberdayaan:

Memilih Antara Dato,
Naling, dan Asindo
Oleh: Dhoho A. Sastro

Dato, Naling, dan Asindo adalah nama tiga orang tokoh Kali Adem
yang menggelayuti pikiranku dalam beberapa hari ini. Dato adalah orang
yang baru saja terpilih sebagai ketua Mustika lewat pemilihan di antara
warga Kali Adem. Sebelumnya Dato adalah bagian dari pengurus. Dato
bisa saja dikatakan sebagai penerus dari kubu incumbent. Naling adalah
nama ketua incumbent. Karena masa jabatannya yang sudah dua kali
berturut-turut, maka Naling tidak diperbolehkan untuk mengajukan diri
sebagai calon ketua. Nilai-nilai demokrasi semacam ini memang sudah
lama tertanam dalam diri warga Kali Adem.
Sementara Asindo sedari awal semenjak kelompok Mustika berdiri
selalu memposisikan diri sebagai orang penting. Sekalipun ia selalu kalah
pamor untuk menjadi ketua, ia selalu tampil sebagai pengurus yang
paling dominan. Jabatannya adalah bendahara. Asindo dikenal sebagai
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orang yang temperamental dan keras kepala. Tapi sesungguhnya ia
seringkali meneriakkan ketidakadilan dan penyimpangan yang dilakukan
oleh mereka yang sedang berkuasa.

Perseteruan Tiga Jawara
Menjelang akhir masa jabatan Naling, sebelum Idul Adha tahun
2008, masyarakat Kali Adem mendapatkan kejutan. Tiba-tiba ketenangan
mereka tinggal di bantaran Kali Adem harus terusik dan dikejutkan
dengan datangnya Seruan Lurah Pluit, tentang Larangan untuk Tinggal
di Bantaran Kali Adem. Kalau dalam waktu 7 x 24 jam sejak surat itu
diterima, warga masih bertahan tinggal, akan ada aparat gabungan
yang akan melakukan penggusuran. Kontan saja hal ini menimbulkan
kepanikan. Seketika terjadi gelombang partisipasi masyarakat dalam
kegiatan organisasi. Setiap malam puluhan, bahkan lebih dari seratus
warga hadir di balai warga untuk mendiskusikan strategi menghadapi
penggusuran. Tak hanya laki-laki, tapi perempuan juga hadir di balai
warga tersebut.
Perjuangan menghadapi penggusuran membutuhkan kepemimpinan
dan struktur organisasi yang kokoh, untuk itu kepengurusan Naling yang
seharusnya akan berakhir bertepatan dengan Idul Adha, diperpanjang
sampai situasi yang lebih kondusif. Di awal perpanjangan ini, relatif
tidak ada masalah. Bahkan semua warga mendukung. Ketika mereka
memutuskan untuk melakukan penggalangan tabungan kolektif Rp.
3.000,00/hari, warga menyambutnya dengan antusias. Sayangnya
proses ini tidak berjalan lama.
Beberapa bulan kemudian, Asindo sebagai bendahara mengajukan
mosi tak percaya. “Saya tidak percaya dengan kepemimpinan Pak Naling,
saya tidak mau bertanggung jawab dengan apa yang dikerjakan oleh
pengurus ini. Jadi saya tidak mau menandatangani buku tabungan kalau
sewaktu-waktu dibutuhkan penarikan dan ada warga yang butuh itu,”
ujar Asindo di tengah-tengah rapat warga.
Tidak pernah ada alasan jelas dan tegas yang diutarakan Asindo
tentang apa yang menjadi dasar keberatannya. Pernah dalam sebuah
obrolan tertutup antara diriku dan Asindo ketika berusaha untuk
merujukkan Asindo dan Naling, Asindo berkata kalau dia menduga Naling
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melakukan korupsi. “Saya curiga kalau Pak Naling keluar memenuhi
undangan dari Bapak, dia suka mengambil uang transport. Saya pernah
suatu ketika saya diketok-ketok dan diantarkan uang seratus ribu rupiah,
katanya karena tadi ada yang kasih pas rapat,” ujar Asindo setengah
mengadu.
Tuduhan Asindo sebenarnya bukan hal signifikan yang harus
diprotesnya. Kabarnya kegeraman Asindo ini bermula dari seringnya
Naling bertemu dengan orang-orang di luar komunitas dalam rangka
menjalankan tugas sebagai Ketua Mustika. Akibat seringnya melakukan
kunjungan, Naling membeli kemeja batik dan jaket untuk mendukung
tugasnya. “Memang nyata saya membeli batik, biar pantas kalau masuk
kantor orang. Itu yang dikira saya korupsi. Padahal semua uang kelompok
Pak Indo yang pegang,” ujar Naling.
Aku sendiri memandang bahwa permasalahan yang terjadi antara
Asindo dan Naling tak lebih dari persoalan porsi untuk tampil sebagai
pahlawan dan pujuaan masyarakat. Asindo semenjak tidak mau
bertanggung jawab atas tabungan kolektif, secara alamiah tersingkir
dari jaringan lingkar satu pengurus. Akibatnya setiap kali Naling
mendiskusikan suatu permasalahan atau merencanakan suatu kegiatan,
Asindo seringkali tidak terajak. Hal ini membuat kesempatan untuk
menjadi pahlawan cenderung lebih besar dimiliki oleh Naling. Asindo
yang kehilangan porsi ini, berusaha mendapatkannya kembali melalui
mosi tak percaya. Maksud hati adalah tampil sebagai pahlawan, namun
sayang hal ini justru kontraproduktif. Warga menjadi tidak respek
terhadap Asindo dan juga pengurus.
Menghadapi kondisi ini kemudian lahir tuntutan untuk menempuh
mekanisme demokrasi. Mengingat toh kepengurusan Naling juga sudah
berakhir, maka perlu ada pemilihan. Menghadapi pemilihan, kubu Naling
mengajukan nama Dato sebagai kandidat ketua, sementara kubu Asindo
mengajukan nama Purwarga yang merupakan adik kandung Asindo.
Sementara ada satu nama lagi yang tidak berasal dari kedua kubu ini,
yaitu Latang salah seorang warga yang belakangan aktif terlibat dalam
perjuangan pengusuran. Hasil pemilihan sangat mengejutkan. Purwarga
hanya mendapatkan 17 suara, sementara Dato mendapatkan lebih dari
70 suara. Dato menang mutlak. Dialah ketua yang baru, dan memiliki
tugas untuk menyusun kepengurusan.
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Hari-hari pertamanya digunakan Dato untuk menggalang kekuatan.
Dato memiliki sebuah prinsip luhur yaitu ingin menjaga keutuhan
kelompok. Sementara itu, sadar bahwa dirinya kalah telak Purwarga
mengancam untuk mempermasalahkan pemilihan yang curang karena
ada beberapa warga yang tidak memiliki hak pilih.
Purwarga pun kemudian menyatakan kalau dirinya siap
mendeklarasikan kelompok baru yang telah memiliki anggota. “Ya
dibina oleh Bapak juga,” jawab Purwarga kepadaku ketika kutanya siapa
yang akan membina kelompok ini. Aku sendiri merasa geli dengan niat
membentuk kelompok baru ini, dan berpisah dari Mustika tapi masih
minta untuk dibina oleh diriku. “Sebenarnya apa yang membuat mereka
harus membuat kelompok baru?” tanyaku dalam hati.
Dalam pembentukan pengurusnya, di luar dugaan, Dato yang
menang mutlak ternyata tidak cukup memiliki rasa percaya diri untuk
bertindak tegas. Ia justru memberikan porsi yang cukup besar bagi kubu
Asindo-Purwarga. Apakah ini bagian dari niat luhur Dato untuk menjaga
keutuhan kelompok, sehingga ia rela untuk berkompromi atau karena
adanya tekanan-tekanan dari kubu Asindo-Purwarga, tidak ada yang
tahu pasti. Singkatnya, hal ini membuat perseteruan antara Asindo
versus Naling yang berusaha diatasi dengan pemilihan malah menjadi
semakin berkepanjangan.
Dato yang harusnya berasal dari kubu Naling ternyata ditinggalkan
oleh teman-temannya. Mereka tak ada yang mau menjadi pengurus,
sehingga Dato harus menjalankan roda organisasi sendiri. Temantemannya hanya memantau dari jauh. “Kalau dia minta bantuan, saya
pasti membantu. Tapi kalau dia tidak minta bantuan, saya tidak akan
membantu,” ujar Naling.

Senja yang Serba Salah
Hampir sebulan setelah pemilihan dilakukan Mustika. Permasalahan
tarik ulur pengurus, ternyata masih juga belum berakhir. Sementara itu di
Kali Adem bermunculan masalah baru yang harus segera diatasi. Aliran
listrik yang sebelumnya tersedia secara ilegal di Kali Adem, diputus oleh
PLN. Oknum keamanan kompleks perumahan yang tadinya menjamin
dan menyediakan listrik tidak berani lagi mengalirkan listrik ke Kali
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Adem. Selain itu, banjir pasang yang terjadi di Kali Adem mendadak
menjadi lebih tinggi dari yang sudah-sudah. Biasanya banjir tidak sampai
mencapai pangkal paha orang dewasa. Tapi kali ini banjir pasang sempat
membuat warga mengungsi.
Di waktu itu, aku berkesempatan untuk mengunjungi Kali Adem.
Niatku ingin menyapa dan mengetahui bagaimana masyarakat mengatasi
masalah yang ada. Biasanya selalu ada ide-ide kreatif yang tiba-tiba
sudah mereka lakukan.
Minggu sebelumnya ketika aku berkunjung ke Kali Adem, Dato
menyatakan kalau listrik akan segera menyala. “Kita akan bayar listrik
pakai meteran resmi, orang PLN sudah siap untuk menyalurkan kembali,”
papar Dato. Namun nyatanya sampai sekarang listrik belum juga menyala.
“Pak RT dan Pak RW di kompleks perumahan mewah itu tidak berani untuk
memberikan surat pengantar. Satpam di komplek perumahan mewah,
yang tadinya memasok listrik buat kita, tidak berhasil mendapatkannya,”
kata Dato di sore itu, menjawab pertanyaanku kenapa listrik belum
menyala.
Selain persoalan listrik yang belum menyala, banjir pasang sudah
menyambutku di ujung gang sempit yang menghubungkan gubuk-gubuk
Kali Adem. Di ujung gang itu, di jalan raya yang belum terpakai, tampak
Casmana, lelaki tua yang pernah menjadi bagian dari kepengurusan
Naling, sedang duduk-duduk di antara kelompok ibu-ibu yang masih
kerabatnya. Tak jauh dari tempatnya bercengkrama, tampak Naling
dan teman-temannya sedang berkumpul sambil menyaksikan Naling
memperbaiki sebuah mesin diesel.
Aku mendatangi mereka. Aku sapa dan salami satu per satu.
Sambutan mereka masih sehangat kemarin. Mereka mmenyuguhkan
kopi hitam yang selalu aku minum kalau berkunjung ke Kali Adem dan
mencarikan kursi untukku. Sekalipun demikian, mereka terlihat enggan
untuk diajak berdiskusi tentang solusi mengatasi masalah.
“Biarkan saja pengurus memikirkan, kita tinggal menunggu saja.
Kalau mereka sudah menyerah, kita siap untuk membantu. Kita siap
untuk langsung bergerak. Kalau mereka tidak menyerah, kita nanti
dituduh mengacak-acak,” ujar Naling dingin.
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“Mas Dhoho, apakah akan masuk ke dalam?” tanya Pak Mana,
demikian Casmana biasa dipanggil, tak lama kemudian. Aku mengiyakan.
“Saya harus masuk ke dalam, kalau tidak ke dalam nanti ada orang yang
merasa tidak diperhatikan,” jawabku. “Tapi nanti di dalam, mau ngobrol
dengan siapa?” tanya lelaki yang biasanya selalu menyambutku pertama
kali ketika datang berkunjung ke Kali Adem dan memiliki gubuk persis di
sebelah balai warga. “Datonya lagi bekerja, masa kita lagi yang manggilmanggil pengurus yang lain. Kita kan bukan pengurus lagi, apa wewenang
kita,” kata Casmana sambil tertawa. Aku hanya menjawabnya dengan
tertawa bersama dia. “Jadi serba salah juga ya. Kalau Mas Dhoho datang
gak kita tamoni (ditemani dan disambut seperti tamu), jadi gak enak
ama Mas Dhoho. Tapi kalau kita tamoni nanti kita disalahkan karena
melanggar undang-undang pengurus,” papar Casmana.
Lagi-lagi aku tak berkomentar apa-apa. Selang beberapa lama
kemudian Casman masuk ke dalam dan mengambil perahu yang
dimilikinya untuk membawaku ke dalam. Dengan naik perahu, aku bisa
menghindari banjir yang mencapai pangkal paha. Setelah mendarat di
belakang balai warga dan turun dari perahu, kusalami istri Casmana
yang sedang duduk sendirian di depan rumahnya di samping mushola.
“Sebentar ya, saya panggilkan Indo,” ujar Casmana sambil menyeringai
tertawa. “Kok jadi saya lagi yang manggil,” ujar Casmana terkekehkekeh.
Waktu menunggu kedatangan Asindo terasa lama, aku duduk
sendirian di balai warga. Tak lama kemudian Asindo datang. Dia
tersenyum seperti biasa, sehingga gigi putihnya terlihat kontras dengan
wajahnya yang gelap terbakar matahari. Tangannya dijulurkan, ingin
bersalaman denganku. Setelah berbasa-basi sebentar, ia kemudian
menyampaikan protesnya. Ia menganggap Dato sebagai ketua telah gagal
memperjuangkan listrik. “Malahan listrik di rumahnya dan beberapa
tetangganya menyala. Ini kan gak pantes sebagai ketua,” protes Asindo
yang sebenarnya saat ini menjabat sebagai penasihat pengurus.
Perilaku Asindo yang selalu mengadukan ketidakadilan padaku,
padahal pengaduannya adalah bagian dari ruang lingkup kerjanya,
sudah sering dia lakukan. Bukannya menjadi respek, aku justru
merasa kesal padanya. Seharusnya kan dia bisa langsung menegur dan
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mendiskusikannya baik-baik kepada Dato, bukannya mengadu padaku
dan memintaku untuk menegurnya.
Perihal listrik yang menyala di rumah Dato memang sempat ia
ceritakan sebelum aku bertemu Asindo. “Sebenarnya listrik itu disambung
lagi oleh satpam kompleks. Ini kan pasti terkait dengan rumah mertua si
satpam itu yang ada di ujung deretan gubuk ini. Jadi kalau ada orang yang
ikut menyambung sebenarnya bisa. Tapi jangan sampai depan,” cerita
Dato padaku. Ia sendiri sedang berkomitmen untuk mempejuangankan
bisa ada listrik bagi seluruh komunitas ini. “Masalahnya sekarang tinggal
di RT/RW saja. Orang PLN katanya sudah siap,” papar Dato. Walau
demikian tindakan Dato yang membuat rumahnya menyala sementara
rumah anggota yang lain belum teraliri listrik tentu bukan tindakan yang
bijaksana.
Aku enggan untuk menanggapi keluhan dari Asindo. Aku hanya
mengatakan padanya agar Asindo segera mendiskusikannya dengan
Dato. “Biar bisa cepat ada solusinya. Pak Dato sepertinya harus dibantu,”
ujarku pendek. Aku terselamatkan oleh bunyi handphone-ku. Seseorang
menelponku dan menagih janji ketemu denganku. Aku langsung pamit,
dan diantarkan kembali ke depan dengan perahu yang sama. Kali ini
Asindo yang mengantarkanku sementara Casmana tinggal di rumahnya.

Siapakah yang Harus Dipilih?
Ada tiga orang yang memiliki keinginan dan kemauan berbeda,
sementara aku berada di tengah-tengah mereka. Tiga orang ini tarik
menarik ke arah yang tak hanya berbeda, tapi justru berlawanan. Jika
aku diam saja, keadaan tidak akan berubah. Sementara situasi secara
faktual menuntut ada gebrakan baru. Ancaman penggusuran ada di
depan mata, dengan demikian kebutuhan untuk menggalang kekuatan
kolektif dan melakukan perundingan belum tertata dengan baik. Jika tak
ada kekompakan, bagaimana kita akan melakukan perundingan? Jika
kita ingin menggalang kekuatan, kepada siapakah kepecayaan itu harus
diberikan?
Dato adalah pemimpin yang secara formal dan sah menjalankan
kepemimpinan. Ia terpilih lewat pemilihan yang demokratis. Namun
harus diakui, kepemimpinannya lemah. Dato hanya sendiri dan tidak
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mempunyai apa-apa. Mendukung Naling yang merupakan ketua
yang lama dan masih memiliki pengurus yang relatif solid justru akan
memancing keributan dari Kelompok Asindo-Purwarga. Mendukung
salah satu dari dua kubu ini sama saja ingin mendapatkan perlawanan
dari kubu yang lainnya.
Memilih salah satu kubu ini, sama saja dengan memilih buah
simalakama. Jika satu dipilih maka akan mendapatkan kerugian dari yang
lain. Jika berusaha untuk membuat ketiga kubu ini rukun kembali, kita
akan kehabisan energi dan perhatian tapi tidak memberi manfaat apaapa kepada masyarakat.
Ya! Memberi manfaat kepada masyarakat!
Inilah kata kunci yang harus diperhatikan. Kita ingin
berjuang, bekerja, dan memberdayakan masyarakat
karena yakin bahwa masyarakat memiliki potensinya
sendiri. Masyarakat jika mendapatkan kesempatan
akan mampu mensejahterahkan dirinya. Memang
untuk mempermudah itu semua, masyarakat harus
mengorganisir kekuatan. Kita harus percaya pada
kekuatan masyarakat, bukan klaim para elite.

Ketika masyarakat
menyerahkan nasibnya
kepada orangorang tertentu dan
meyakininya orang itu
akan menyelesaikan
masalah, masyarakat
menjadi kehilangan
keberdayaannya. Demikian
pula sebaliknya, jika ada
orang yang merasa mampu
menjadi juru selamat bagi
masyarakat, orang itu
merampas keberdayaan
masyarakat.

Dato, Asindo, atau Naling, sekalipun sama-sama
hidup di pinggir kali dalam gubuk-gubuk yang sama
dengan masyarakat yang lain dan harus mengalami
banjir dari air kali yang sama; mereka bukan lagi
anggota masyarakat biasa, tetapi sudah sebagai elit.
Ketika mereka berbicara dan mengemukakan pokok
pikirannya harus berpegang pada pengabdian dan
kepentingan yang terbaik bagi masyarakat. Mereka sudah tidak boleh
lagi berbicara tentang kejelekan dari pihak lain saja.

“Saya mau membantu setelah pengurus ini menyatakan menyerah,”
ujar Naling. “Pengurus yang sekarang susah di ajak kerja, saya seperti
kerja sendirian. Saya sudah berikan perintah kepada pengurus, tapi
ternyata tidak mereka jalankan. Selain itu saya tidak punya teman diskusi,
pengurus yang lama seperti menjauh,” ujar Dato. “Bagaimana Pak Dato
ini, hanya mementingkan dirinya sendiri. Masa listrik orang lain dibiarkan
mati,” ujar Indo. Memberdayakan masyarakat, berarti menyadari bahwa
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masyarakat itu memiliki kekuatannya sendiri, tidak bergantung pada
orang lain.
Ketika masyarakat menyerahkan nasibnya kepada orang-orang
tertentu dan meyakininya orang itu akan menyelesaikan masalah,
masyarakat menjadi kehilangan keberdayaannya. Demikian pula
sebaliknya, jika ada orang yang merasa mampu menjadi juru selamat
bagi masyarakat, orang itu merampas keberdayaan masyarakat. Jadi,
menghadapi keadaan seperti ini, yang harus dilakukan adalah justru
berani untuk kembali terjun bebas untuk mendatangi masyarakat.
Kita tidak perlu memilih satu dari tiga orang ini, karena sebenarnya
jawabannya tidak terletak pada tiga pilihan itu. Jawabannya ada pada
keberpihakan pada rakyat. Kepada rakyatlah kita harus bertanya dan
mendorong mereka agar mau berjuang. Kita harus tunjukkan itu, dan
wujudkan hal itu.
Jika memang Dato, Indo, dan Naling berpihak dan mau berjuang
untuk rakyat, kita akan bertemu di lapangan. Kita akan berjalan dalam
arah yang sama, tidak saling bertentangan. Tapi jika mereka masih asyik
menjadi elit, maka mereka tidak akan bertemu dengan perjuangan
bersama rakyat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Kita ingin melakukan
pemberdayaan masyarakat, bukan ingin mendapatkan dukungan politik.
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Kesungguhan dan Kesetiaan
Mengabdi Pada Warga
Oleh: Pebri Rosmalina

B

arisan kapal tradisional yang merapat di tembok pemisah jalan
dengan kali-lah yang pertama kali akan menyambut ketika kita
tiba di Kali Adem. Dari kapal yang berukuran kecil hingga kapal
yang berukuran cukup besar. Warung-warung kopi yang ketika malam
hari penuh oleh para nelayan kota yang bercengkerama sambil menonton
hiburan dari layar kaca televisi merupakan pemandangan sehari-hari
yang akan kita jumpai sebelum memasuki pemukiman Kali Adem.
Pintu masuk kami menuju komplek perumahan Kali Adem adalah
sebuah gapura sederhana bertuliskan MUSTIKA yang merupakan
paguyuban masyarakat setempat. Jalan setapak dengan lebar tidak lebih
dari 1,5 meter merupakan satu-satunya jalan yang akan membawa kita
hingga ujung dari pemukiman Kali Adem ini. Rumah-rumah petak yang
terbuat dari triplek dan kayu membatasi jalan setapak tersebut di satu
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sisi. Dan sisi lain dipagari oleh tembok tinggi dari sebuah perumahan
elite yang tepat berada di depan pemukiman warga Kali Adem.
Ada cerita unik mengenai jalan setapak ini. Ada saat di mana jalan
tersebut akan tergenang oleh banjir yang berasal dari kali di sebelahnya
dan tidak juga jarang jalan tersebut kering kerontang. Banjir terjadi
ketika air laut sedang pasang, sehingga volume air di badan kali akan
bertambah dan meluap ke bantaran di sebelahnya. Di puncak pasang,
biasanya banjir yang terjadi bisa mencapai paha orang dewasa.
Dikarenakan jalan tersebut akan selalu banjir, maka rumah-rumah warga
Kali Adem in berbentuk rumah panggung. Yah, bagaimana pun mereka
tidak dapat membuat rumah dengan model lain selain rumah panggung
karena rumah mereka berdiri diatas aliran sungai.
Kegiatan yang terjadi di Kali Adem sangatlah beragam. Pada pagi
hari suasana relatif lengang. Tidak ada kegiatan yang menimbulkan
keramaian. Semua kegiatan terfokus di rumah masing-masing. Namun,
menjelang sore hari, satu per satu ibu-ibu bermunculan ke depan
komplek perumahan Kali Adem. Ada satu pos kecil yang selalu menjadi
tempat mereka berkumpul. Di sana, para ibu bercengkrama dan hal
yang paling sering dibicarakan adalah mengenai gosip-gosip artis ibukota
maupun gosip-gosip tentang tetangga mereka.
Kehadiran para ibu di depan komplek perumahan Kali Adem juga
disertai dengan kehadiran anak-anak mereka yang hendak bermain-main
dengan teman sebayanya. Banyaknya anak yang berkumpul ini menjadi
suatu kebahagiaan tersendiri bagi para pedagang keliling karena dapat
dipastikan anak-anak tersebut pasti akan membeli dagangannya.
Warga di pemukiman Kali Adem ini, khususnya para lelaki, memang
berprofesi sebagai nelayan. Namun, profesi nelayan tersebut bukanlah
yang menjadi nafkah utama bagi kehidupan para warga di Kali Adem
ini. Pendapatan utama dari tiap-tiap keluarga di Kali Adem adalah
dari pekerjaan yang dilakukan oleh para ibu. Di bantaran Kali Adem
ini, para Ibu banyak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di
kompleks perumahan elite yang terletak di depan pemukiman mereka.
Tidak sedikit juga dari para ibu yang bekerja sebagai pedagang dan
juga sembari mengumpulkan botol-botol minuman air mineral yang
akan dijual secara kiloan. Warga di Kali Adem adalah warga yang cukup
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patriakal. Mungkin memang benar bahwa penghasilan utama mereka
berasal dari usaha-usaha dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh
para kaum perempuan. Namun, keterlibatan kaum perempuan dalam
mengambil keputusan sangatlah minim, jika tidak ingin dikatakan tidak
ada sama sekali.
Anak-anak di Kali Adem ini, hampir semuanya pernah duduk di
bangku sekolah. Namun, tidak sedikit dari mereka yang berhenti sekolah
ketika mereka telah lulus dari tingkat sekolah dasar. Mereka lebih memilih
untuk membantu orang tua mencari nafkah. Biasanya hal ini terjadi
pada anak lelaki. Mereka lebih memilih membantu bapak mereka untuk
melaut guna mencari ikan yang selanjutnya akan dijual di pelelangan
ikan sehingga mereka mendapatkan sejumlah uang yang akan digunakan
untuk menghidupi keluarga.
Pemuda Kali Adem adalah pemuda yang ramah. Sekalipun selalu
tampil ramah, mereka tidak memiliki rasa percaya diri yang rendah.
Mereka tidak mempunyai banyak keberanian untuk menemui atau
memulai pembicaraan terlebih dahulu dengan orang yang baru mereka
kenal. Hal ini sedikit banyak disebabkan rendahnya tingkat pendidikan
yang mereka miliki. Mereka hanya akan tersenyum dengan menundukan
kepala sambil menjawab seperlunya ketika ditanyakan satu dua hal
mengenai kehidupan mereka, aktivitas mereka, atau mengenai pribadi
mereka. Mereka akan saling tunjuk satu dengan yang lain ketika
mereka ditanya sesuatu hal. Keramahan mereka terlihat ketika mereka
menyambut orang-orang yang baru pertama kali mengunjungi mereka.
Sapaan “Kakak” adalah sapaan mereka bagi orang-orang sebaya mereka
yang mengunjungi mereka.
Kamera merupakan kesukaan para bocah-bocah Kali Adem. Mereka
sangat antusias ketika diajak foto bersama. Berbagai jenis gaya akan
mereka keluarkan. Dari gaya yang lucu dan imut-imut sampai gaya yang
berlompatan. Berada di posisi terdepan adalah suatu kewajiban bagi
mereka saat mereka hendak difoto. Walhasil, hal ini selalu menimbulkan
kegaduhan saat mereka hendak difoto. Satu kali foto, dua kali foto, dan
itu belum cukup bagi mereka. Mereka akan terus minta difoto oleh sang
pembawa kamera hingga dikatakan bahwa kamera tersebut sudah penuh
ataupun sudah mati karena kehabisan baterai. Melihat hasil jepretan
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kamera merupakan suatu keasyikan tersendiri bagi mereka. Tertawa dan
terus tertawa adalah ekspresi mereka ketika menemukan citra dirinya di
foto atau layar LCD kamera digital.

Gambar 15 - Pose anak-anak kecil Kali Adem di depan kamera.
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Pengurus Warga
Warga-warga yang tinggal di bantaran Kali Adem adalah warga
yang terlarang. Tidak ada struktur rukun tetangga (RT) ataupun rukun
warga (RW) di tempat itu. Dengan demikian lurah pun tidak mau
mengakui keberadaan mereka. Sepaket dengan hal itu, mereka tidak
memiliki kartu tanda penduduk, yang idealnya menjadi identitas bagi
seseorang. Keadaan yang tak punya pemerintahan ini membuat mereka
mengorganisir diri dan membangun kelompok. Mereka sangat berharap
kelompok ini membuat kartu anggota. Dengan adanya kartu anggota,
akan membuat mereka merasa memiliki identitas baru.
Di antara warga ada beberapa orang yang dianggap sebagai orang
yang lebih tua atau memiliki kemampuan untuk memimpin atau
mengatur mereka. Sekalipun selalu ada mekanisme
demokratis untuk memilih pengurus, faktor Melihat hasil jepretan
primordial seringkali menjadi penentu. Pilihan- kamera merupakan suatu
pilihan masyarakat selalu berdasarkan preferensi keasyikan tersendiri bagi
berdasarkan kultur atau hubungan kekerabatan mereka. Tertawa dan terus
mereka. Di dalam satu keluarga besar, seringkali tertawa adalah ekspresi
ada orang-orang tertentu yang dianggap sebagai mereka ketika menemukan
saudara tertua atau sesepuh. Mereka inilah yang citra dirinya di foto atau
seringkali dianggap sebagai tokoh masyarakat dan layar LCD kamera digital.
diminta untuk menjadi pengurus.
Walaupun proses pemilihan pengurus, dalam perspektif modern
dianggap tidak demokratis dan penuh dengan bias budaya, penguruspengurus ini mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Menjadi
pengurus, ibarat mengemban jabatan luhur yang tak ingin dinodai.
Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, adalah hal terindah yang
mereka miliki, sehingga tidak akan mereka sia-siakan. Pengurus-pengurus
ini rela mengorbankan urusan rumah tangga sendiri, untuk menjalankan
tugas kelompok. “Maaf, saya tidak bisa membongkar mesinnya hari ini.
Saya harus menjalankan tugas,” ujar Mulyono, seorang montir mesin,
yang pernah menjabat sebagai ketua kelompok.
Bukan berarti, para pengurus ini abai dengan apa yang menjadi
tanggung jawab pribadi mereka. “Awalnya pemungutan cicilan kredit ini
dilakukan setiap hari, tapi kalau dibuat harian saya jadi tidak punya waktu
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untuk pekerjaan saya. Jadilah saya atur pemungutan kredit saya lakukan
setiap lima hari sekali. Di hari-hari yang lain, saya menjahit jaring ikan
yang jadi pekerjaan dan tanggung jawab saya,” ujar Casmana seorang
pensiunan nelayan yang sekarang aktivitasnya menjahit jaring-jaring
anaknya yang rusak karena dipakai menangkap ikan. “Kalau pas saya
tidak lagi dinas, pas tidak bawa buku gitu. Saya tidak mau dititipi uang
ama warga yang membayar hutangnya. Saya lagi tidak dinas. Bukannya
apa-apa, saya takut lupa mencatatnya. Nanti malah jadi bahan ribut,”
tambah Casmana.
Pengurus ini seringkali juga dijadikan sebagai perwakilan masyarakat
ketika berhadapan dengan masalah. “Kalau ada warga yang sakit,
ya pengurus inilah yang pertama kali dihubungi dan dimintai tolong
bagaimana caranya untuk mengatasi warga yang sakit,” ujar Indo salah
seorang pengurus lainnya. “Bahkan kalau ada warga yang meninggal,
kita yang harus repot mencarikan ambulans, mengumpulkan sumbangan
dari warga, dan kemudian menghadiri tahlilan. Kalau ada keluarga yang
tidak mampu menyelenggarakan tahlilan, tanggung jawab itu dilakukan
oleh pengurus,” tambah Indo.
Menjadi pengurus, bukan berarti tidak ada tantangan. Seringkali ada
ketidakpercayaan dari masyarakat tentang apa yang dilakukan pengurus.
“Saya pernah dituduh melakukan korupsi, karena saya sering pakai baju
batik. Mereka mengira saya beli batik ini karena saya mengambil uang
masyarakat. Padahal ini saya beli pakai uang sendiri, kebetulan jual ikan
lagi untung. Saya kan sering pergi ke kantor-kantor mewakili masyarakat.
Biar kita menghormati yang punya kantor, makanya kita pakai batik. Eh,
giliran kita punya batik masyarakat malah menuduh kita korupsi,” cerita
Naling, sapaan akrab Mulyono.
Tak jarang pula tantangan datang dari sesama pengurus yang lain.
Ketika ada salah-salah ucap atau tindakan, seringkali ada pengurus yang
merespon dengan kemarahan. Kemarahan ini timbul karena ia merasa
tidak dilibatkan, ataupun juga karena kurang merasa dihargai.
“Jadi kita harus pandai-pandai berhadapan dengan masyarakat
ini. Kita tidak boleh harus merasa paling hebat sendiri. Harus ada
pengertiannya dan selalu bermitra dengan orang lain,” ujar Hamdan
Ismail yang dianggap sebagai sesepuh masyarakat di Kali Adem. Kadang
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kala, kemarahan ini berlanjut menjadi sebuah permintaan untuk
mengundurkan diri dari pengurus. Padahal seringkali penyebabnya
hanya masalah gengsi semata.

Merekrut Paralegal
Dari Komunitas Kali Adem ini, LBH Masyarakat mendapatkan sepuluh
orang yang dilantik menjadi paralegal LBH Masyarakat. Kesemuanya
adalah pengurus, dan kesemuanya adalah laki-laki. Kebanyakan dari
mereka berprofesi sebagai nelayan, yang kesehariannya melaut dan
mencari ikan. Beberapa bekerja sebagai penunjang, antara lain pedagang
ikan, montir mesin perahu ataupun tukang becak.
Sebagai pengurus mereka seringkali terlibat dalam Semua mereka
membantu warga atau bahkan mewakili warga lakukan bukan untuk
untuk mengatasi berbagai masalah.
ketenaran mereka
Keteguhan
mereka
untuk
melakukan
perjuangan atas ancaman penggusuran yang mereka
terima awal Desember 2008 yang lalu membuat
mereka terpilih menjadi paralegal. Berbeda dengan
komunitas dampingan LBH Masyarakat lainnya,
yang mendapatkan calon-calon paralegalnya
melalui ujian dengan tema hukum.

ataupun keuntungan
pribadi, apalagi untuk
mendapatkan gaji, tapi
hanya untuk memberikan
suatu pelayanan tersendiri
kepada warga yang
telah mempercayai dan
menghormati mereka. Atas
semua kesungguhan dan
kerja keras inilah, mereka
terpilih menjadi paralegal.

Calon paralegal adalah mereka yang berhasil
menjawab dengan benar sampai pada tingkatan
tertentu. Cara mendapatkan paralegal dengan
ujian semacam ini tidak dapat dilakukan di Kali
Adem. Selain karena banyak dari mereka yang
memang tidak memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis, juga
karena keseharian mereka dan keteguhannya sebagai pengurus telah
membuktikan kalau mereka layak disebut paralegal. Mereka tak hanya
membantu, tapi juga mewakili masyarakat untuk memperjuangkan apa
yang menjadi haknya.
Keteguhan mereka terlihat dari kesabaran mereka menghadapi
warga yang setiap saat mempertanyakan kapan dan kapan mereka
akan mendapatkan rumah susun. Juga terlihat dari kesetiaan mereka
menunggui warga yang hendak menabung di balai warga, walaupun
mungkin saja satu hari tersebut tidak ada warga yang menabung.
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Mereka juga tidak ragu untuk melakukan advokasi dengan cara
mendatangi pihak-pihak yang berwenang dalam hal penggusuran. Mulai
dari mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM),
Kelurahan setempat, Kecamatan setempat, hingga mendatangi Walikota.
Mereka tidak bosan menghampiri setiap pejabat yang berwenang untuk
mencoba melakukan pendekatan hingga akhirnya mereka mendapatkan
tanggal pasti kapan penggusuran akan dilakukan, sesuatu yang belum
mereka dapatkan hingga hari ini.
Dilantik sebagai paralegal adalah penghargaan tersendiri bagi
pengurus ini. Penghargaan atas kerja keras mereka untuk berkorban dan
meluangkan tenaga dan waktu untuk berjuang bagi warga yang tinggal
di Kali Adem. Semua mereka lakukan bukan untuk ketenaran mereka
ataupun keuntungan pribadi, apalagi untuk mendapatkan gaji, tapi hanya
untuk memberikan suatu pelayanan tersendiri kepada warga yang telah
mempercayai dan menghormati mereka. Atas semua kesungguhan dan
kerja keras inilah, mereka terpilih menjadi paralegal.
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K

omunitas yang disebut Komunitas Klender ini sebenarnya bukan
komunitas yang baru terbentuk. Mereka adalah komunitas yang
terbentuk karena kesamaan identitas sebagai korban Tragedi Mei
1998. perjuangan untuk mengungkapkan pelanggaran HAM yang terkait
dengan Tragedi tersebut tidak hanya membuat komunitas warga ini
menjadi terlembaga, tetapi juga membuat mereka berkenalan dengan
berbagai lembaga swadaya masyarakat yang giat memperjuangkan hak
asasi manusia.
Awalnya, penyuluhan hukum ditujukan kepada kalangan warga
dewasa, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Namun sayangnya, kelompok
bapak-bapak belum dapat menyediakan waktu luangnya dan tidak
terlalu berminat dengan acara penyuluhan hukum. Sementara untuk
kalangan ibu-ibu, sekalipun memiliki waktu luang dan aktivitas komunal
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seperti pengajian bersama, rupanya juga tidak terlalu antusias dengan
penyuluhan hukum. Berangkat dari kondisi yang tidak terlalu antusiasnya
warga dewasa, penyuluhan kemudian dilakukan dengan menyasar
anak muda (baca: anak baru gede, atau dikenal dengan istilah ABG) di
komunitas tersebut. Mereka yang belum genap berusia 20 (duapuluh)
tahun, diajak untuk turut terlibat dalam aktivitas penyuluhan hukum.
Beberapa dari mereka masih melanjutkan pendidikan di bangku SMA,
dan ada pula yang sudah putus sekolah dan sedang mencari kerja.
Penyuluhan hukum tidak hanya dilakukan dengan metode ceramah,
tetapi juga dengan melibatkan mereka langsung dalam praktik. Anakanak ini diajak untuk mendampingi LBH Masyarakat ketika melakukan
penanganan kasus, menjenguk klien di tahanan, sampai dengan
mendampingi klien selama persidangan. Rangkaian aktivitas ini menjadi
tantangan tersendiri bagi paralegal ini. Bisa berjalan-jalan dan memiliki
pengalaman baru, serta menjadi ‘penolong’ bagi orang lain, merupakan
faktor pendorong yang memotivasi anak-anak ini untuk bergabung
menjadi paralegal.

Gambar 16

- Paralegal Klender berfoto bersama saat pelantikan
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Menemukan Paralegal Klender:

Dari Ibu, Beralih ke Anak
Oleh: Christine Tambunan

B

antuan Hukum adalah hak setiap orang. Setiap orang tanpa
terkecuali memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum. Hak
ini harus dipenuhi tanpa ada pembedaan atau diskriminasi ras,
gender, ekonomi, dan bentuk diskriminasi lainnya. Hal ini juga diatur
secara eksplisit dalam berbagai perundang-undangan, misalnya KUHAP.
Masyarakat seringkali menghadapi ketidakpahaman tentang
aturan-aturan hukum yang ada. Hukum terasa jauh dari genggaman
mereka. Hukum menjadi suatu hal yang asing buat mereka dan menjadi
musuh bagi mereka. Ketakutan pun timbul karena pikiran bahwa hukum
diciptakan untuk menjadi lawan mereka. Padahal, seharusnya hukum
diciptakan untuk melindungi masyarakat tersebut.
Masyarakat miskin menjadi orang yang paling jauh dengan hukum.
Akses mereka yang terbatas membuat mereka merasa jauh dari hukum
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paling jauh dengan

itu sendiri. Menurut mereka hukum itu mahal,
hukum itu hanya milik orang-orang kaya. Hukum itu
bukan milik mereka.

hukum. Akses mereka
yang terbatas membuat
mereka merasa jauh

dari hukum itu sendiri.
Hal di atas misalnya kerap terjadi apabila mereka
Menurut mereka hukum
harus berhadapan dengan aparat penegak hukum.
itu mahal, hukum itu
Mereka tidak paham mengenai apa yang menjadi
hanya milik orang-orang
hak mereka. Mereka menolak memperoleh bantuan
hukum karena stigma bahwa hukum itu mahal dan
kaya. Hukum itu bukan
tidak dapat dijangkau. Mereka seringkali hanya
milik mereka.
pasrah dan tidak melakukan apa-apa, bahkan kerap
menerima segala pelanggaran dan kesewenang-wenangan yang terjadi
pada mereka. Sehingga, kondisi kaum miskin ini seringkali dimanfaatkan
oleh orang-orang dan oknum aparat yang tidak bertanggungjawab untuk
memanfaatkan hal ini demi kepentingan mereka sendiri.

Berbagai bentuk kesewenang-wenangan, manipulasi perkara, serta
praktik-praktik penindasan lainnya (seperti penganiayaan, pemerasan,
dll), bermula dari ketidakpahaman masyarakat tentang soal hal-hal
yang berbau hukum. Pemahaman mendasar mengenai hukum tidak
mereka dapatkan. Satu-satu-nya hal yang dapat menolong mereka
dari segala keseweang-wenangan adalah dengan menjadikan mereka
memiliki pengetahuan dan sadar hukum. Hal ini bisa didapatkan dengan
mengakses bantuan hukum, atau mendapatkan pelatihan-pelatihan yang
membuat mereka bisa memiliki pengetahuan hukum itu.
Penjelasan di atas-lah yang kemudian mendasari LBH Masyarakat
lahir dan mengedepankan gerakan bantuan hukum mandiri yang
berkeinginan untuk menjadikan masyarakat sebagai aktor utama dalam
penanganan perkara. Semua ini akan terjadi, jika kita mau datang dan
masuk ke dalam suatu komunitas. Catatan ini akan mengisahkan tentang
pengalaman untuk datang dan masuk ke salah satu komunitas penduduk
urban di bilangan Klender, Jakarta Timur.

Bermula dari Ibu-Ibu
Masuk ke dalam suatu komunitas dan menjadi bagiannya
bukanlah hal yang mudah. Cara yang ditempuh haruslah benar-benar
dipertimbangkan dengan masak-masak. Untuk masuk ke dalam suatu
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komunitas, kita haruslah menjadi bagian dari mereka. Menjadi teman
bagi mereka. Awal perkenalan dengan komunitas Klender bermula dari
peringatan Hari Internasional untuk Mendukung Korban Penyiksaan 26
Juni 2008 yang diorganisir oleh Jaringan Anti Penyiksaan Indonesia (JAPI).
Dalam rapat JAPI muncul ide untuk mengadakan diskusi komunitas.
Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) menawarkan salah satu
komunitas binaan mereka untuk menjadi tempat penyuluhan dan LBH
Masyarakat bertugas memberikan penyuluhan.
Penyuluhan dilakukan di forum arisan bulanan ibu-ibu keluarga korban
pelanggaran HAM. Penyuluhan tentang isu penyiksaan itu mendapat
sambutan yang luar biasa. Mereka terlihat antusias, dan meminta ada
penyuluhan lanjutan. Topik yang ditawarkan oleh masyarakat adalah
tentang bagaimana menjadi pendidikan itu murah. “Ini kan masa-masa
pendaftaran anak sekolah, bentar lagi pasti deh banyak pungutan buat
anak-anak yang sekolah,” ujar salah seorang ibu.
Sebulan kemudian, LBH Masyarakat datang dan memberikan
penyuluhan tentang manajemen pendidikan di DKI Jakarta. Berdasarkan
penelitian yang kami lakukan, kami mendapatkan informasi bahwa Dinas
Pendidikan Dasar DKI Jakarta mengeluarkan Surat Edaran Petunjuk
Teknis untuk Penerimaan Siswa Baru tahun Ajaran 2008/2009 (Surat
Edaran Nomor 11/SE/2008). Dalam surat edaran tersebut dinyatakan
bahwa setiap sekolah wajib menyediakan buku wajib, yang seharusnya
sudah dimiliki sekolah dari alokasi anggaran Dana Bantuan Operasional
Sekolah (Dana BOS), tahun anggaran sebelumnya. Selain itu masingmasing sekolah wajib menyelenggarakan rapat orang tua/walik murid
dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Sekolah (RAPBS). Lewat RAPBS inilah kemudian akan ditentukan kegiatan
apa yang akan dilakukan, dan berapa biaya yang masih harus ditanggung
oleh orang tua murid.
“Kalau uang yang didapat sekolah dari pemerintah ternyata sudah
cukup, berarti tidak ada pungutan buat siswa. Tapi kalau ternyata
dananya gak cukup, ya harus ada uang sekolah yang dibayarkan. Tapi
kita harus kritis, kita lihat dulu kenapa kok uangnya tidak cukup. Apa
saja sih yang dibelanjakan oleh sekolah. Itu hal-hal yang penting bukan?
Kalau ternyata kegiatan yang diusulkan tidak terlalu penting, kita bisa
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Gambar 17 - Para ibu di Klender yang merupakan keluarga korban kerusuhan Mei

1998. Persahabatan LBH Masyarakat dengan komunitas Klender diawali dengan
perkenalan dengan para ibu di sana.

saja meminta kegiatan itu untuk dilaksanakan, jadi tidak perlu ada uang
sekolah. Misalkan, ada kegiatan untuk rekreasi setiap 4 bulan. Nah ini
kan bisa dihilangkan atau paling tidak dikurangkan,” ujar penyuluh LBH
Masyarakat.
Dari hasil penyuluhan ini, para orang tua murid mengetahui adanya
penyimpangan dari pelaksanaan surat edaran tersebut. Buku-buku wajib
yang harusnya tersedia secara cuma-cuma di sekolah ternyata malah
diperjualbelikan. Orang tua murid wajib membeli buku-buku tersebut.
Berbekal surat edaran yang dibagikan oleh LBH Masyarakat, mereka
melakukan klarifikasi ke pihak sekolah. Buah dari klarifikasi ini membuat
buku-buku yang tadinya sudah dibeli oleh siswa ditarik kembali oleh
sekolah. Buku-buku itu dinyatakan sebagai inventaris sekolah, dan dicap
dengan stempel sekolah. Keesokan harinya, buku-buku itu dikembalikan
kepada siswa bersamaan dengan uang buku yang dulu pernah
dibayarkan.
“Kita berhasil Pak. Seru deh pokoknya, kita harus sering-sering
penyuluhan ya,” kata Bu Ruminah yang menjadi tokoh masyarakat di antara
para ibu-ibu. Merasa gayung bersambut, LBH Masyarakat pun menyusun
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jadwal penyuluhan. Hari dan waktu telah disepakati, dan pada hari itu
teman-teman dari LBH Masyarakat berkunjung ke komunitas. Ternyata
warga yang terkumpul tidak cukup antusias. Mereka tahu bahwa akan
ada penyuluhan. Tapi sepertinya mereka tidak mengharapkan sebuah
informasi baru yang akan mencerahkan, melainkan sebuah seremonial
acara LSM biasa. “Kita beli konsumsi ya. Ibu-ibu udah pada minta tuh.
Sini uangnya, biar ibu yang belikan,” ujar Bu Ruminah ketika menyambut
kami.
Sekalipun ada beberapa orang yang hadir, tapi ini bukan target
penyuluhan kami. Penyuluhan yang diberikan bukan sekedar untuk
memberikan informasi saja, tapi berharap melalui penyuluhan itu akan
dapat terbangun inisiatif warga dan kemudian bersedia untuk melakukan
gerakan bantuan hukum mandiri. “Selain kelompok ibu-ibu korban,
warga di sini suka mengadakan pertemuan gak sih Bu?” tanya kami
pada warga yang hadir. “Oh suka. Ibu-ibu di sini punya pengajian setiap
minggunya. Kalau penyuluhan ini semua ibu-ibu di RW ini pada datang,”
ujar Bu Ruminah.

Beralih pada Ibu-ibu Pengajian
Keputusan diambil. Ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok
pengajian RW di Klender adalah sasaran kami berikutnya. Selain karena
mereka sudah memiliki pertemuan reguler, sehingga tidak perlu repot
untuk mengumpulkan warga, pertimbangan lainnya karena merekalah
yang paling dekat dengan orang-orang yang berpotensi untuk menjadi
korban atau pelaku tindak pidana. Apabila tetangganya ditangkap, ibu
sebagai orang yang hampir pasti selalu berada di rumah, dapat melihat
upaya paksa yang dilakukan sesuai dengan hukum atau tidak.
Kami menghubungi Ketua RW. Kami sampaikan maksud kedatangan
kami untuk memberdayakan kelompok ibu-ibu pengajian di RW tersebut
sehingga menjadi masyarakat sadar hukum. Tentu saja, ketua RW
memberikan reaksi yang positif. Tetapi karena program kami bukanlah
program yang memberikan keuntungan materi bagi masyarakat sekitar,
kami harus mengupayakan tenaga lebih banyak untuk mensukseskan
tujuan kami.
Berbekal izin dari RW dan RT setempat, kami menghubungi ibuibu yang memiliki kepentingan mengorganisir kelompok pengajian
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tersebut. Sehingga disepakati, setelah pengajian kami diperbolehkan
untuk melakukan penyuluhan singkat. Tema yang kami pilih adalah
Upaya Paksa sebagai tema perkenalan. Tema ini kami angkat karena kami
anggap dekat dengan siapa saja. Siapapun bisa menjadi sasaran upaya
paksa sehingga penting untuk diketahui oleh semua orang.
Pada hari H, pengajian dimulai pukul 19.00 WIB. Ibu-ibu pun
berkumpul. Kami datang lebih awal sehingga dapat berbincangbincang dengan pemilik rumah yang kebetulan hari itu bertugas
menyelenggarakan pengajian. Perbincangan hangat kami jalin dengan
sang kepala rumah tangga. Kebetulan beliau adalah anggota keamanan di
sebuah perusahaan, sehingga banyak hal yang ia tanyakan yang menjadi
jembatan bagi kami untuk lebih akrab dengan masyarakat sekitar. Tak
lupa kami membantu mempersiapkan dan membereskan rumah untuk
segera menyelenggarakan pengajian.
Di tengah-tengah proses pengajian, pemimpin acara memberi waktu
untuk adanya penyuluhan hukum. Dari tadinya waktu yang disepakati
sekitar 15 menit, tiba-tiba berubah menjadi tidak boleh lebih dari 10
menit. “Kalau bisa lima menit saja ya Pak, biar pengajiannya gak selesai
terlalu malam,” ujar pemimpin pengajian seakan-akan tidak pernah
ada kesepakatan sebelumnya. Bagaimanapun juga kesempatan ini tak
boleh disia-siakan, penyuluh LBH Masyarakat pun maju ke depan untuk
memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan
tim ke komunitas Klender. Bantuan kami tawarkan untuk mengedukasi
warga agar dapat melakukan Pertolongan Pertama Pada Kasus (P3K).
Setelah itu, tim pun membagikan handout dan bahan untuk dipegang
oleh masing-masing orang.
Setelah bahan tersebar, penyuluhan mengenai upaya paksa pun
dimulai. Karena keadaan rumah yang kurang kondusif, infocus dengan
slide yang telah dipersiapkan pun tidak dapat digunakan. Sehingga
penyuluhan hanyalah dengan berbekal handout di tangan. Penyuluh pun
menyampaikan materi mengenai upaya paksa. Namun, tanggapan dari
para ibu kurang antusias. Kebanyakan dari mereka berbincang-bincang,
dan tidak mengajukan pertanyaan. Sehingga kami yakini, apa yang kami
sampaikan bukanlah hal yang menarik untuk mereka. Bahkan, di akhir
penyuluhan, kami menawarkan apabila ada salah seorang dari para
ibu yang memiliki permasalahan hukum, kami bersedia memberikan
155

Jejak Langkah Menciptakan “Pengacara Rakyat”

konsultasi pada saat itu juga. “Oh ada Pak. Kemarin orangnya sudah
bilang, nanti ditunggu saja,” ujar salah seorang ibu yang kelihatannya salah
seorang pengurus pengajian. Namun, hingga semua orang meninggalka
tempat pengajian, tidak ada seorang pun yang datang menyampaikan
permasalahan keluarganya. Mungkin ada rasa malu dan gengsi di antara
mereka untuk menyampaikan permasalahan mereka di depan umum.
“Setidaknya masyarakat kenal dengan kita. Nanti kalau ada apaapa akan lebih mudah untuk berkunjung ke masyarakat. Kita tinggal
bilang, kalau kita ini yang dulu pernah datang ke pengajian ibu-ibu. Toh
bercandaan waktu tadi penyuluhan pasti akan diingat warga. Mereka kan
sudah ada brosur, jadi bisa kontak kita,” ujar Dhoho padaku yang kecewa
karena waktu menunggu kita jauh lebih lama dibandingkan waktu untuk
penyuluhan yang tidak lebih dari sepuluh menit itu.
“Daripada anak-anak
itu main mulu, sudahlah
kasih aja penyuluhan. Biar
mereka gak nakal-nakal,”
ujar ibu itu dengan nada
sedikit kesal.

Beralih ke Anak

Dari pengalaman hari itu, kami pun mengambil
keputusan bahwa ibu-ibu bukanlah target yang tepat
bagi kami, karena berpulang dari tujuan kami untuk
mendirikan Pos Bantuan Hukum beserta paralegal
yang dapat kami andalkan dalam mengadvokasi
kasus kasus yang terjadi di komunitas mereka.
Hal tersebut kami sampaikan kepada seorang ibu
yang cukup aktif. Ia pun membenarkan hal tersebut. Kelompok ibu-ibu
memang kurang antusias. Ia menyarankan kami untuk memberdayakan
para pemuda di daerah ini.
Menurut penjelasannya, anak muda di daerah ini banyak yang
pengangguran. Mereka kerap kali tidak memiliki pekerjaan dan banyak
menghabiskan waktu dengan berjudi dan bermain-main saja. Sehingga
kerap kali warga merasa resah takut mereka melakukan tindakan yang
mengarah kepada kriminalitas.
“Daripada anak-anak itu main mulu, sudahlah kasih aja penyuluhan.
Biar mereka gak nakal-nakal,” ujar ibu itu dengan nada sedikit kesal. Ini
menjadi tantangan bagi kami, sebelum kami harus memutuskan apakah
akan terus berusaha melakukan pemberdayaan di komunitas ini, atau
akan meninggalkan mereka karena tidak mendapatkan respon yang
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diharapkan. “Masih ada satu kesempatan, ayo kita coba. Kita beralih
ke bocah,” ujar Dhoho menyemangatiku dan Pebri Rosmalina, rekan
penyuluh hukum LBH Masyarakat.
Hal ini menjadi pertimbangan bagi kami, memberdayakan pemuda
bukanlah hal yang buruk. Bisa jadi semangat mereka dan antusias mereka
akan jauh lebih besar daripada komunitas ibu-ibu yang sudah kehabisan
waktu. Terlebih lagi, informasi kalau anak remaja ini sebenarnya adalah
komunitas yang memiliki waktu banyak. Tinggal sekarang bagaimana
menemukan mereka dan kemudian memotivasi mereka.
Kami sadar kalau partisipasi anak-anak ini di kemudian hari mungkin
akan sedikit bermasalah karena mereka dianggap terlalu kecil, sehingga
perlu adanya dukungan dari orang-orang sekitar. Proses dukungan
ini sudah harus didapatkan sejak rekrutmen. Oleh karena itu, untuk
tahap awal kami meminta kepada masing-masing ketua RT untuk
merekomendasikan nama remaja-remaja di wilayahnya yang berpotensi
untuk mengikuti penyuluhan. Kami menyediakan form yang tinggal diisi
oleh ketua RT, harapannya nanti form ini akan berfungsi sebagai surat
tugas. Dalam surat kepada ketua RT itu kami telah menyebutkan tanggal
dan waktu pelaksanaan penyuluhan.
Surat undangan itu kami antarkan satu per satu ke rumah ketua RT.
Ibu Ruminah, yang sedari awal membantu kami, di hari itu mendampingi
Pebri membagikan undangan. Satu demi satu rumah RT itu didatangi
dan diberi penjelasan tentang apa yang mau dilakukan. Kita meminta
kepada ketua RT itu untuk bisa menunjuk remaja di wilayahnya dan
memberi tahu kalau tiga hari sebelum penyuluhan dilakukan, kami akan
mengambil formulir ini. Tidak semua Ketua RT memberikan tanggapan
yang ramah. “Bapak sedang tidak ada di rumah. Bapak sedang bekerja.
Saya istrinya,” ujar salah seorang perempuan yang membukakan pintu.
Di beberapa tempat, istri Ketua RT masih bersedia untuk menerima
penjelasan dan bersedia menyampaikan penjelasan kepada ketua RT
yang kebetulan masih bekerja.
RT yang mengesalkan itu semakin mengesalkan ketika akan
mengambil form penunjukan. “Kayaknya bapak belum mengisi tuh.
Mbak datang aja lagi. Bapak sekarang lagi bekerja,” ujar perempuan yang
sama. Ketika ditanya kapan sebaiknya datang, perempuan itu menjawab,
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“Jangan malam, nanti
kalau Bapak capek
bagaimana. Besok saja
datangnya, kan besok
Sabtu,” ujar perempuan
itu membantah. “Baiklah
kalau begitu, saya akan
datang besok,” jawab
Pebri. “Tapi kalau besok,
Bapak ternyata tidak
ada di rumah, saya tidak
menjamin lho ya. Pokoknya
saya tidak tahu kapan
Bapak bisa ditemui,” ujar
perempuan yang kemarin
mengaku sebagai istri
sang Ketua RT itu sambil
menutup pintu rumahnya
dengan keras.
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“datang saja agak sore, tapi gak tahu juga kalau
bapak lembur. Nanti saya bilang datang sore,
ternyata bapaknya lembur.” “Oh ya sudah kalau
begitu saya akan datang malam saja,” ujar Pebri
kali ini dengan senyum yang jarang diberikannya.
“Jangan malam, nanti kalau Bapak capek bagaimana.
Besok saja datangnya, kan besok Sabtu,” ujar
perempuan itu membantah. “Baiklah kalau begitu,
saya akan datang besok,” jawab Pebri. “Tapi kalau
besok, Bapak ternyata tidak ada di rumah, saya
tidak menjamin lho ya. Pokoknya saya tidak tahu
kapan Bapak bisa ditemui,” ujar perempuan yang
kemarin mengaku sebagai istri sang Ketua RT itu
sambil menutup pintu rumahnya dengan keras.

“Bayangkan, bagaimana sakit hatinya gue.
Melewati pintu pagar rumahnya aja gue gak diizinin.
Gue ngobrol ama dia berbatas dengan pintu pagar.
Kaya gue ini salesman aja,” ujar Pebri ketika bercerita padaku beberapa
hari kemudian. “Parahnya lagi, hari Sabtunya gue beneran datang ke
rumah tuh ketua RT. Gue mau buktiin kalau gue serius. Berhasil ketemu
dengan ketua RT itu. Eh ternyata si Ketua RT itu dengan santainya bilang
kalau di wilayahnya gak ada remaja. Jadi dia ngembaliin formulirnya
kosong. Dasar!” ujar Pebri dengan penuh kekesalan.
Untuk kesekian kalinya kesabaran penyuluh harus diuji. Dari proses
rekrutmen melalui Ketua RT itu kami mendapat sepuluh nama. “Ini
bagus sebagai permulaan. Yang penting kan kita sudah dapat nama dan
alamatnya. Nanti tinggal kita datangi saja. Aku yakin, kalau lewat anakanak ini kita bisa dapat lebih banyak peserta. Kalau ga ada Ketua RT kita
kan ga tahu siapa anak-anak di sini yang bisa dipercaya,” ujar Dhoho
memberi penjelasan.
Di hari penyuluhan yang telah disiapkan sesuai dengan surat
pemberitahuan kepada RT, kami kembali datang ke Klender. Harapannya
kami akan menemukan anak-anak yang mendapatkan tugas dari RT
masing-masing. Kami datang ke balai warga yang akan digunakan untuk
penyuluhan. Betapa kagetnya kami karena ternyata di balai warga
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tersebut tidak ada orang sama sekali. Parahnya, balai warga yang kosong
itu dalam keadaan yang kotor. Sangat tidak kondusif untuk penyuluhan.
Dengan meminjam sapu dari salah seorang warga, kami menyapu balai
warga tersebut. Selesai menyapu ternyata peserta penyuluhan yang kami
nantikan, juga tak kunjung datang.
Kami kemudian memutuskan untuk mencari anak-anak itu ke
rumahnya. Dari sepuluh nama yang kita punya, kira-kira ada enam orang
yang kami temukan sedang berada di rumahnya. Beberapa ada yang
sedang tidur dan lupa kalau ada penyuluhan. Beberapa lagi mengaku
sudah lewat balai warga tapi karena tidak ada orang yang mereka kenal,
anak-anak ini kembali ke rumah. Beberapa lagi yang ditemui justru
sedang bermain bola.
Kunjungan kami ke rumah masing-masing anak menjadi ajang
perkenalan dan membuat anak-anak itu merasa tidak main-main. Lewat
perkenalan ini, kami mendapatkan nomor handphone dari masing-masing
anak yang kami temui. Mereka berjanji akan datang di penyuluhan yang
akan datangg dan berjanji akan membawa serta teman-temannya.

Penyuluhan Pertama dan Membangun Antusiasme
Kami memutuskan akan menyelenggarakan penyuluhan pertama
untuk para remaja ini di minggu ketiga bulan Januari. Belajar dari
pengalaman sebelumnya, penyuluhan kami harus didahuluo dengan
berkunjung terlebih dahulu untuk memastikan penyuluhan akan dihadiri
orang.
Kami mendatangi enam orang yang sebelumnya pernah kami temui.
Kedatangan kami bertujuan untuk memberitahukan dan mengundang
mereka untuk datang ke acara penyuluhan yang kami siapkan. Ketika kami
datang dan menemui mereka, hampir semua anak-anak memberikan
respon yang positif. “Boleh bawa teman ga?” tanya beberapa anak, yang
tentu kami iyakan.
Di hari penyuluhan, remaja-remaja ini memenuhi janjinya mereka
datang memenuhi balai warga. Hampir dua puluh remaja menghadiri
penyuluhan ini. Memberikan penyuluhan kepada mereka, tenyata bukan
hal yang mudah. Susah sekali mendapatkan perhatian dari mereka.
Mereka lebih sering mengobrol dan saling berkirim sms. Hampir semua
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anak memiliki handphone, dan semua handphone itu berasal dari merek
dan tipe yang sama. “Ini kan handphone sejuta umat,” kata anak-anak.
Yura Pratama, penyuluh LBH Masyarakat yang bertugas hari itu, harus
bersaing dengan canda dan tawa para remaja itu.

- Memberdayakan teman-teman paralegal yang masih muda seperti
halnya yang terjadi di Klender memiliki kesulitan tersendiri. Penyuluhan dengan
metode ceramah biasanya harus bersaing dengan canda dan tawa dari paralegal
yang kebanyakan merupakan anak baru gede.

Gambar 18

Perhatian mereka baru berhasil kami dapatkan ketika sesi ceramah
berakhir, untuk memastikan anak-anak ini mendapatkan informasi yang
benar penyuluhan kemudian ditambah dengan simulasi. Melalui simulasi
ini, dibangun cerita kalau seakan-akan sedang ada pencurian dan apa
saja yang bisa dilakukan. Walaupun terkesan tidak serius, hampir semua
jawaban yang disampaikan anak-anak ini benar sesuai dengan apa
yang tadi disuluhkan. Jadi walau terlihat bercanda, sebenarnya mereka
menyimak materi penyuluhan ini.
Penyuluhan pertama itu kami tutup dengan ajakan untuk ikut LBH
Masyarakat mengunjungi klien yang sedang ditahan di Rutan Cipinang.
Ada 3 (tiga) orang yang menyatakan diri bersedia untuk ikut. Kunjungan
ke Rutan Cipinang ini memberikan sensasi baru bagi mereka. “Amel gak
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pernah nyangka bisa masuk dalam penjara. Takut juga pas masuk dalam
penjara soalnya kata orang-orang serem. Eh, setelah di dalam ternyata
biasa aja. Amel mau ya, kalau lain kali ada acara seperti ini Amel diajak,”
ujar Amel salah seorang remaja putri yang diajak ikut ke rutan. “Pak Toto
kasihan tuh Kak. Sepertinya dia ketakutan di dalam sana. Gak mungkinlah kalau di dalam sana dia diperlakukan baik seperti yang dia ceritakan.
Dia pasti takut tuh sama kepala kamarnya,” ujar Indra, remaja Klender
yang pernah beberapa hari mendekam di Rutan Cipinang karena terlibat
tawuran.
Di penyuluhan berikutnya, remaja-remaja yang ikut ke Rutan
Cipinang ini kami minta untuk menceritakan pengalamannya berkunjung
ke Rutan Cipinang. Ternyata, sebelum penyuluhan
“Pak Toto kasihan tuh Kak.
dilakukan, kunjungan mereka ke Rutan Cipinang
Sepertinya dia ketakutan
sudah menjadi bahan pembicaraan di antara anakdi dalam sana. Gak
anak. Jadilah ketika kami akan memulai penyuluhan
mungkinlah kalau di dalam
kedua, mereka justru melontarkan pertanyaan.
sana dia diperlakukan baik
“Kapan nih kak, kita jalan-jalan. Kita kan juga
seperti yang dia ceritakan.
mau jalan-jalan ke tempat yang kita gak pernah
Dia pasti takut tuh sama
datang itu,” ujar beberapa anak penuh antusiasme.
kepala kamarnya,” ujar
Semangat ini tentu harus segera disambut, sebelum
Indra, remaja Klender
surut. “Hari Rabu besok, Pak Toto yang kemarin kita
yang pernah beberapa
kunjungi akan sidang. Kami akan ke pengadilan.
Nah siapa yang mau ikut ke Pengadilan. Nanti selain
hari mendekam di Rutan
melihat sidang Pak Toto, kalian juga bisa melihat
Cipinang karena terlibat
sidang-sidang yang lain,” ujar Yura yang ketika itu
tawuran.
memberikan penyuluhan.
Seperti yang diperkirakan sebelumnya, kali ini orang-orang yang
mau ikut kunjungan ke pengadilan jauh lebih banyak dibandingkan
kemarin. Kunjungan mereka ke pengadilan ini, membuat kami lebih
mudah untuk menjelaskan kepada mereka tentang proses jalannya
persidangan di pengadilan. “Oh jadi, yang dakwaan itu seperti yang
waktu kasus bapak-bapak tua itu ya. Terus kalau yang masih muda
dan berdua kemarin itu bagian pemeriksaan saksi,” ujar Soleh dengan
bangganya ketika mendapatkan penyuluhan tentang proses persidangan.
“Trus, kalau menyampaikan pembelaan itu dengan cara lisan seperti
Pak Toto kemarin juga boleh ya Kak. Yang dibaca Pak Jaksa sebelum
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Pak Toto bilang pembelaannya, itu yang dimaksud dengan tuntutan ya
Kak. Jadi sebelumnya Pak Toto sudah sempat sidang pembuktian ya
Kak,” tanya Nanda dalam penyuluhan tentang proses persidangan. Tak
seperti penyuluhan pertama yang harus bersaing dengan canda dan
sms, penyuluhan tentang proses persidangan ini menjadi lebih semarak
dan partisipatif karena remaja-remaja ini mendapatkan pengalaman
sebelumnya.
Belajar dari pengalaman ini, setiap kali kita ingin menyampaikan
sebuah materi tertentu tak sekedar pengetahuan hukum saja yang harus
kami siapkan, tapi sensasi apa yang akan diberikan kepada remaja-remaja.
Sensasi inilah yang akan membuat mereka antusias dan mau belajar lebih.
Misalkan ketika kami akan memberi penyuluhan tentang hak pekerja atas
pemutusan hubungan kerja. Sebelum penyuluhan
“Oh yang kelompok ini
dilakukan, kami mengajak anak-anak tersebut
pada demo. Mereka
berkunjung ke Pengadilan Hubungan Industrial. Di
pengadilan ini mereka duduk dan mendengarkan
ini pekerja-pekerja
apa saja yag terjadi dalam ruang persidangan. “Oh
di bandara. Mereka
si bapak itu dipecat dan minta pesangon,” ujar
malah digugat ama
Yusup yang sedari awal sudah duduk di bangku
perusahaannya. Lucu
terdepan pengunjung. “Oh yang kelompok ini pada
juga ya, kok bisa ada
demo. Mereka ini pekerja-pekerja di bandara.
perusahaan yang
Mereka malah digugat ama perusahaannya. Lucu
menggugat pekerjanya,”
juga ya, kok bisa ada perusahaan yang menggugat
ujar Daus.
pekerjanya,” ujar Daus.
Terlibatnya remaja-remaja ini dalam proses penyuluhan ternyata
memberikan dampak yang tak terduga. Mereka jadi lebih memiliki rasa
percaya diri, dan kemudian lebih berani berinisiatif dalam kegiatan di
komunitasnya. Remaja-remaja ini yang tadinya susah diajak berbuat
sesuatu untuk komunitasnya, sekarang telah menjadi aktivis-aktivis baru
Karang Taruna.
Kemampuan mereka yang tadinya dipandang sebelah mata oleh
tokoh-tokoh masyarakat, sekarang sudah mulai diperhitungkan. Proses
penyuluhan dan pemberdayaan hukum ini ternyata menjadi sebuah
pelatihan peningkatan kapasitas yang bermanfaat bagi mereka dan
masyarakat sekitar. Hal ini tidak akan terwujud jika tidak ada kegigihan
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dan kesabaran yang dimiliki oleh tim penyuluh. Jika beberapa bulan
yang lalu mereka menyerah dan putus asa dengan respon kelompok
ibu-ibu, dengan respon remaja yang lebih memilih tidur dibandingkan
menjalankan tugas dari Pak RT untuk mengikuti penyuluhan, tentu
sekarang tidak akan berhasil menemukan jiwa-jiwa muda yang penuh
semangat untuk melakukan sesuatu bagi masyarakat.
Dengan kegigihan itu, kami mendapat pelajaran baru tentang
bagaimana memberdayakan para remaja ini. Mereka ibarat mawar
yang belum mekar dan merekah, mereka masihlah mawar yang kuncup.
Semoga mawar ini tidak layu sebelum mekar dan bisa menimbulkan
keceriaan dengan harum dan keindahan yang dipancarkannya.
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Gadis-gadis di Antara
Para Pemuda
Oleh Nur Annisa Rizki

P

ada awal Januari 2009 aku berkunjung ke sebuah wilayah di
Jakarta Timur yang dikenal dengan sebutan Klender. Tidak seperti
rekan-rekanku yang lain, Christine Tambunan, Yura Pratama,
dan Maryam Jamilah atau akrab disapa MJ (masing-masing adalah
asisten manajer, staf penyuluh hukum, dan relawan di LBH Masyarakat)
yang sudah beberapa kali ke daerah tersebut, ini pertama kalinya aku
menginjakkan kaki dan mengetahui salah satu komunitas yang hendak
kami bina.
Dari cerita yang aku ketahui bahwa awalnya LBH Masyarakat berniat
untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum dan mencari paralegal
dengan mengumpulkan para ibu di Klender. Sayang, ternyata usaha
tersebut tidak membuahkan hasil. Lewat ibu-ibu tersebut justru kami
memperoleh informasi dan disarankan untuk membina para pemuda
yang tidak lain adalah anak-anak mereka sendiri. ”Daripada bocah-bocah
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itu nggak ada kerjaan, mending dikumpulin kan?” begitulah kira-kira
selorohan salah seorang ibu.
Belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang selalu
gagal melakukan penyuluhan, kali ini kami tidak menyerahkan proses
persiapan penyuluhan kepada perwakilan warga. Biasanya perwakilan
warga ini mengaku sudah melakukan pengundangan, dan mengatakan
kita tinggal datang. Ternyata di tanggal yang bersangkutan, peserta yang
tadinya dijanjikan sudah beres tidak ada yang hadir.
Sadar akan kondisi semacam itu dan atas dasar keinginan tak ingin
gagal lagi, maka proses rekrutmen calon peserta penyuluhan kami
lakukan sendiri.
Sebelumnya kami telah mengantongi beberapa nama remaja yang
telah direkomendasikan. Hari itu aku dan teman-teman berniat untuk
mendatangi remaja-remaja yang namanya sudah kami pegang. Dengan
membawa undangan resmi dari kantor yang ditujukan kepada pemudapemuda itu, kami bertiga (aku, Christine, dan Yura) berangkat ke Klender.
Tidak banyak pemuda yang kami temui pada Sabtu siang itu, setelah
sebelumnya kami melaporkan kedatangan kami kepada Ketua RW dan
Ibu Ruminah (salah seorang ibu yang aktif dalam kegiatan-kegiatan di
lingkungan itu). Hanya beberapa anak laki-laki terlihat berkumpul dan
sedang mengobrol di depan sebuah warung.
”Ini dimana anak-anak perempuannya ya?,” tanyaku dalam hati.
Entah mengapa di dalam benakku terlintas pikiran seperti itu. Mungkin
karena tidak melihat satu sosok gadis pun disana. Sedangkan ketika
berangkat kami tak berniat memberikan penyuluhan hanya kepada
remaja laki-laki, melainkan juga perempuan. Setelah memberitahukan
maksud kedatangan kami dan meminta data berupa nama dan nomor
yang bisa dihubungi dari beberapa pemuda tersebut, kami melanjutkan
”pencarian” pemuda lainnya disana
Di tengah-tengah perjalanan kami mencari nama-nama lainnya,
kami menemukan salah seorang perempuan di antara dua pria muda
yang kebetulan menjadi sasaran kami sore itu. Lilis namanya. Gadis
kelahiran Jakarta, 25 November 1991 ini sudah tidak bersekolah lagi
dan hanya berdiam di rumah, membantu ibu dan neneknya. Memiliki
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Semua peserta terlihat
ragu dan bingung
mengambil keputusan,
tapi tidak dengan dua
gadis ini. Mereka adalah
peserta pertama yang
menyatakan kesediaannya
untuk ikut berkunjung
ke Rutan Cipinang tanpa
keraguan sedikit pun.
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karakter pendiam dan pemalu. Perempuan dengan
rambut ikal pendek ini hanya tersenyum dan
mengangguk-angguk ketika kami memberikan
penjelasan mengenai maksud kedatangan kami.
Gadis bertubuh tinggi dan agak berisi ini juga
berjanji akan mengajak anak perempuan lainnya
untuk mengikuti penyuluhan yang akan kami
adakan minggu depannya.

Gadis-gadis Tambahan
Pada hari dimana kami berkumpul bersama para pemuda untuk
merencanakan kegiatan penyuluhan, telah terkumpul sekitar 18 pemuda.
Diantara para pemuda tersebut, terlihat dua gadis duduk berdampingan.
Lilis menepati janjinya. Ia mengajak sahabatnya yang bernama Amel
untuk ikut berkumpul. Gadis cantik dan mungil yang terlihat ceria ini
sangat antusias dan bersemangat di mataku. Amel lahir di Jakarta, 20
April 1995 dan juga sudah tidak bersekolah seperti halnya Lilis. Namun
hal tersebut tidak menyurutkan semangat pemilik nama lengkap Amelia
Putri ini untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Bahkan
ia tidak segan-segan mengatakan kepada kami, jika akan mengadakan
kegiatan lagi ia ingin diikutsertakan dan akan selalu berusaha datang,
tentunya bersama Lilis sahabatnya.
Sepanjang penyuluhan, mereka berdua tak bisa mencair bersama
dengan peserta penyuluhan yang lain. Kedua gadis ini seringkali menjadi
bahan ejekan dan becandaan di antara para pemuda itu. Walau demikian,
mereka terlihat mendengarkan penyuluhan dengan serius.
Di akhir penyuluhan kami menawarkan kepada semua peserta
penyuluhan sebuah kesempatan untuk bersama-sama dengan LBH
Masyarakat mengunjungi salah satu klien di Rutan Cipinang. Semua
peserta terlihat ragu dan bingung mengambil keputusan, tapi tidak
dengan dua gadis ini. Mereka adalah peserta pertama yang menyatakan
kesediaannya untuk ikut berkunjung ke Rutan Cipinang tanpa keraguan
sedikit pun.
Kehadiran dua gadis ini ke Rutan Cipinang ditambah dengan
seorang peserta penyuluhan lainnya ternyata menjadi pemicu terjadinya
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penyuluhan-penyuluhan berikutnya di Klender. Peserta penyuluhan pun
semakin antusias tatkala mendengar pengalaman dari teman-temannya
yang diajak berjalan-jalan ke tempat yang belum pernah mereka
bayangkan.
Setelah bersama dengan para pemuda di sana beberapa kali
mengadakan penyuluhan dan kunjungan-kunjungan ke Lembaga
Pemasyarakatan (LP) Cipinang dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
(PN Jaksel), kami tidak sengaja bertemu dengan seorang gadis lagi, Putri.
Pemilik nama lengkap Putri Furnia ini adalah adik dari salah satu pemuda
di Klender yang bernama Firdaus, yang pernah ditangani kasusnya oleh
LBH Masyarakat.
Putri masih tercatat sebagai pelajar kelas 1 SMA. Gadis kelahiran
Jakarta, 29 Januari lima belas tahun silam ini langsung menyatakan
minatnya untuk bergabung bersama kami. Putri juga adalah anak seorang
Ketua RT di Klender yang hobi bermain sepakbola dan langsung aktif
dan tidak pernah absen mengikuti penyuluhan serta kegiatan lain yang
kami lakukan. Misalnya mengunjungi Pengadilan Hubungan Industrial
serta acara besar yang diselenggarakan LBH Masyarakat, yaitu Gelar
Keswadayaan Masyarakat (GKM) di Tugu Proklamasi.
Putri sendiri di kemudian hari terpilih sebagai salah seorang anggota
Satgas Mawar Kuncup. Satgas Mawar Kuncup adalah tim paralegal yang
terdiri dari para remaja yang diajak untuk membongkar kejahatan yang
melibatkan remaja sebagai korban di bilangan Jakarta Barat.
Lilis, Amel, dan Putri adalah tiga dari pemudi-pemudi yang tinggal
di wilayah Klender, yang memiliki minat yang tinggi untuk selalu
berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam setiap kegiatan yang
LBH Masyarakat selenggarakan. Tidak banyak anak perempuan yang
berpartisipasi. Sebagian beralasan masih sibuk dengan urusan sekolah
atau kuliah, dan bahkan di usia remaja mereka ada yang telah menikah
dan memiliki anak. Sisanya mungkin karena tidak ada yang mengajak
secara langsung (baik dari Lilis, Amel dan Putri maupun pemuda lainnya
yang telah menjadi paralegal dan simpatisannya). Juga, tak tertutup
kemungkinan, para remaja putri itu memang tidak tertarik dan lebih
memilih untuk berdiam diri di rumah atau bermain bersama temantemannya yang lain.
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Mulai Menjauh
Seiring berjalannya waktu, ketiga gadis yang telah dilantik menjadi
paralegal ini satu persatu hilang keberadaannya. Lilis terkadang beralasan
menemani ibunya yang sedang hamil ketika itu, saat ini mengatakan tidak
bisa selalu hadir karena tidak diizinkan oleh keluarganya. Sementara
Amel selain karena sulit dihubungi (tidak memiliki ponsel sendiri), ia juga
tidak ingin hadir bila tidak ada Lilis, padahal kedua orangtuanya telah
mendukungnya bila terlibat dalam kegiatan-kegiatan positif. Dan akhirnya
pun Putri mulai jarang terlihat karena sejak ponsel CDMA miliknya dijual,
kami kesulitan menginformasikan kegiatan-kegiatan kami dan waktu
untuk berkumpul bersama.
Di sisi lain, salah satu penyebab ketidakhadiran mereka dalam
rangkaian penyuluhan kami karena teman-teman paralegal mereka
sendiri. Beberapa keisengan dan ejekan yang sering dilontarkan para
anak lelaki tersebut membuat Amel dan Lilis tidak nyaman hingga
akhirnya mereka memilih tidak ingin lagi berada di antara mereka.
Aku paham betul dan sangat menyayangkan hal ini karena aku percaya
sesungguhnya Amel dan Lilis masih memiliki keinginan besar untuk
belajar dan berperan sebagai paralegal untuk membantu masyarakat.
Ini dapat dibuktikan dengan keseriusan dan keaktifan mereka selama
kegiatan-kegiatan berlangsung.
Apa yang dialami oleh gadis-gadis ini bukan sebuah kesengajaan,
melainkan sebuah proses alamiah. Karakter masyarakat di Klender
terkait dengan partisipasi remaja perempuan, bisa jadi merupakan potret
universal yang terjadi di masyarakat Indonesia. Tak banyak perempuan
yang mau mengambil peran, apalagi ketika proses pengambilan peran
itu bersaing dengan laki-laki yang akan membuat perempuan mengalah.
Akibatnya, proses yang bergulir akan memiliki bias gender, karena hanya
mengambarkan apa yang dipikirkan oleh laki-laki. Tidak ada kesempatan
untuk mendengar dan mempertimbangkan pengalaman perempuan.
Memastikan adanya rekrutmen terhadap peserta penyuluhan
perempuan saja ternyata tak cukup. Interaksi sehari-hari antara laki-laki
dan perempuan, disadari atau tidak selalu meminggirkan perempuan
yang berani tampil. Apa yang dialami oleh Amel dan Lilis adalah gambaran.
Menjadi bahan ejekan dan lelucon dari anak laki-laki, tentu dirasakan
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sebagai sebuah bercandaan biasa, bukan sesuatu yang bertujuan untuk
mengusir dua gadis ini. Ternyata, sesuatu yang dianggap biasa itu, justru
menjadi “obat pengusir” di mata perempuan. Sesuatu yang biasa itu
malah menghadirkan suasana tak nyaman dan akhirnya mendorong
perempuan untuk meninggalkan arena yang telah dimasukinya.
“Kita memang udah berniat untuk keluar, abisnya setiap kali
kegiatan kita di-ceng-cengin melulu. Kan jadi malas. Eh malah kakak
sekarang datang ke rumah saya. Saya jadi gak enak,” ujar Amel dan Lilis
ketika kami mengunjungi rumah mereka. Amel kemudian melanjutkan,
“tapi saya juga jadi serba salah sih, Lilis itu sudah susah keluar rumah.
Dia diminta untuk membantu mengurus adik-adiknya. Ibunya kan mau
melahirkan bayi lagi. Lilis bertanggung jawab untuk
Apa yang dialami oleh
ngurus adik-adiknya yang sudah agak besar. Saya
gadis-gadis itu yang
sendiri kalau pagi, harus membantu ibu buat masak
sudah harus terkurung
nasi dan berbenah di dapur,” tambah Amel.
Amel ternyata tak bohong, tak berapa lama
kemudian tanpa disangka-sangka muncul Lilis
bersama dengan seorang anak kecil sedang
duduk dalam sepeda roda tiga yang didorong Lilis.
Rupanya Lilis tengah mengasuh adiknya. Apa yang
disampaikan oleh Amel terkonfirmasi sudah. Tak
lama kemudian, Putri lewat dengan membawa
baki. “Eh kakak, maaf nih gak bisa ikut ngobrol saya
lagi repot bantu ibu masak. Nanti malam akan ada
arisan di rumah,” ujar Putri sambil memberikan
salam khasnya yaitu cium tangan.

dan terbebani dengan
pekerjaan domestik yang
menjadi tanggung jawab
mereka, berbanding
terbalik dengan apa yang
dialami oleh para pemuda.
Apa yang para pemuda itu
lakukan ketika obrolan itu
terjadi? Beberapa orang
sedang berada di warung
internet dan sibuk bermain
internet.

Apa yang dialami oleh gadis-gadis itu yang sudah
harus terkurung dan terbebani dengan pekerjaan domestik yang menjadi
tanggung jawab mereka, berbanding terbalik dengan apa yang dialami
oleh para pemuda. Apa yang para pemuda itu lakukan ketika obrolan
itu terjadi? Beberapa orang sedang berada di warung internet dan sibuk
bermain internet. Beberapa lagi sedang berada di tengah lapangan bola
dan bermain. Sementara di ujung yang lain, ada sekelompok bocah yang
sedang bermain kelereng. Semua pemuda ini sedang free, tidak memiliki
tanggung jawab. Sungguh berbeda dengan para gadis ini. Padahal usia
mereka tidak jauh berbeda.
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Gambar 19 - Salah seorang
paralegal perempuan dari
Klender tengah berdiskusi
dengan Dhoho, Direktur
Pemberdayaan Hukum
Masyarakat dan Penanganan
Kasus LBH Masyarakat.
Minimnya peran perempuan
di komunitas Klender
merupakan cermin dari
kondisi sosial masyarakat
Indonesia pada umumnya
yang kerap kurang berpihak
pada kaum perempuan.

Hal ini menandakan perlu adanya tindakan afirmatif untuk
mendapatkan partisipasi dari perempuan. Tidak cukup dengan
membangun hubungan pribadi yang baik dengan para gadis ini. Perlu
juga menyiapkan sebuah penyuluhan yang dilaksanakan tidak bersamasama dengan para pemuda, sehingga tidak perlu ada yang mendapatkan
hinaan atau ejekan. Penyuluhan ini juga harus memberikan kesesuaian
waktu dengan kesibukan dan tanggung jawab domestik yang sudah
diemban oleh para gadis ini. Tanpa adanya tindakan afirmatif yang
memisahkan para gadis ini dengan kelompok pemuda, kita tidak akan
keluar dari perangkap kesenjangan yang terjadi. Sedari awal, posisi dan
peluang para gadis itu untuk terlibat dalam penyuluhan jauh lebih kecil
dibandingkan laki-laki. Kalau proses penyuluhannya kami samakan,
walhasil kami tidak akan pernah memberi kesempatan kepada para gadis
itu berkembang dan mampu berbuat sesuatu bagi masyarakatnya.
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Belajar dari Perjalanan Ini
Oleh: Dhoho A. Sastro

B

uku ini berisi catatan perjalanan, pengalaman-pengalaman
personal dari setiap penyuluh yang melakukan pemberdayaan
hukum masyarakat. Setelah mendapat masukan dari berbagai
pihak yang telah membaca draft buku ini terlebih dahulu, kami
memandang penting untuk mengkompilasi seluruh tulisan di bab-bab
sebelumnya ke dalam satu tulisan penutup. Hal ini dilakukan untuk
memberikan panduan singkat kepada siapapun yang tertarik untuk
melakukan pemberdayaan hukum masyarakat.

Pemberdayaan = Persahabatan
Hal pertama yang ingin disampaikan adalah apakah sebenarnya
yang dimaksud dengan Pemberdayaan Hukum Masyarakat. Setiap
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Pelajaran 1:
...satu hal yang tidak
boleh dilupakan dalam
proses pemberdayaan
hukum masyarakat
sebagai salah satu
bentuk untuk melakukan
memberdayakan
masyarakat, adalah
bagaimana menjadi
sahabat bagi
masyarakat yang sedang
diberdayakan.
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orang berhak saja memiliki interpretasi bermacammacam tentang pemberdayaan hukum masyarakat
setelah membaca kumpulan catatan perjalanan
ini. Interpretasi itu tidak salah. Namun, terlepas
dari berbagai interpretasi itu, satu hal yang tidak
boleh dilupakan dalam proses pemberdayaan
hukum masyarakat sebagai salah satu bentuk untuk
melakukan memberdayakan masyarakat, adalah
bagaimana menjadi sahabat bagi masyarakat yang
sedang diberdayakan.

Masyarakat itu, bukanlah orang lemah yang
ingin kita tolong. Mereka bukanlah orang yang sedang terpuruk dan ingin
kita bangkitkan. Mereka bukanlah orang yang sedang meminta-meminta
dan kita beri sedekah. Tapi mereka adalah sekumpulan manusia yang
memiliki potensi dan sumber daya serta cita-cita. Potensi dan sumber
daya ini yang seringkali kurang ataupun tak termanfaatkan secara optimal,
sehingga seringkali realitas yang ada sekarang tak mampu mencapai citacita yang mereka miliki.
Melakukan pemberdayaan masyarakat, adalah menjadi sahabat
bagi masyarakat ini. Itu artinya, kita tidak menganggap mereka sebagai
orang yang lemah, tapi sebaliknya mengoptimalkan potensi yang
mereka miliki agar mereka mampu untuk mencapai cita-cita. Bagaimana
kita mengoptimalkan potensi yang mereka miliki? Caranya dengan
memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengakses apa yang
kita miliki.
Kebetulan, lembaga yang kali ini mau melakukan pemberdayaan
masyarakat adalah sebuah Lembaga Bantuan Hukum yang kompetensi
utamanya adalah memberikan jasa bantuan hukum. Itu adalah salah satu
komponen utama. Tapi sebenarnya, ada komponen-komponen lain yang
juga bisa dimanfaatkan. Setiap lembaga yang melakukan pemberdayaan
pasti memiliki jejaring dengan institusi-institusi lainnya, dan masingmasing institusi ini juga memiliki potensinya sendiri-sendiri. Dengan
bersahabat dengan lembaga yang melakukan, maka masyarakat dapat
pula mengakses ke lembaga-lembaga terkait dan memanfaatkan potensi
yang ada di lembaga tersebut.
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Pendek kata, pemberdayaan masyarakat adalah proses untuk
membuat masyarakat mampu melakukan sendiri dengan apa yang
mereka punya. Kita memang menambahkan, tapi tidak menggantikan apa
yang telah mereka miliki. Setiap masyarakat pasti memiliki potensinya
masing-masing.
Pemberdayaan dengan masyarakat di Kali Adem misalnya, mereka
telah memiliki potensi sebuah tatanan masyarakat yang secara kultural
telah terlembaga, walaupun tidak formal. Struktur ini diakui dan dirasakan
oleh masyarakat. Oleh karena itu, ketika struktur informal ini diresmikan
dan kemudian masyarakat membuat program atau kegiatan bersama,
program ini bisa berjalan. Potensi yang terjadi di sini adalah masyarakat
mampu mengatur dirinya sendiri, masyarakat mampu membuat
“pemerintahan” sendiri terhadap dirinya, sekalipun pemerintah tidak
mengakuinya. Masyarakat mampu memiliki fungsi Rukun Tetangga (RT)
yang jauh lebih baik, dibanding tempat-tempat yang secara legal-formal
memiliki RT. Di Kali Adem, masyarakat mampu mengelola tabungan
kolektif yang dilakukan dengan inisiatif warga. Ini adalah potensi yang
dimiliki masyarakat.
Kemampuan masyarakat untuk mengkolektifkan dirinya, adalah
modal. Namun sayangnya, hal ini tidak diakui, bahkan tidak diketahui,
oleh masyarakat di luar komunitas ini. Memberdayakan masyarakat Kali
Adem, salah satu bentuknya adalah bagaimana membuat aktivitas kolektif
mereka tetap terjaga, dan kemudian bisa dikenal oleh masyarakat luar.
Caranya adalah dengan memfasilitasi masyarakat Kali Adem agar dapat
beraudiensi dengan lembaga-lembaga resmi negara, seperti jajaran RT/
RW dan Kelurahan. Selama ini, masyarakat tersebut terlalu minder dan
tidak percaya diri untuk bisa berdialog dengan lembaga-lembaga resmi.
Ketika audiensi itu terjadi, maka kebuntuan komunikasi bisa
dipatahkan dan kemudian memungkinkan untuk terjadi ruang komunikasi
yang lebih komprehensif. Inilah yang kemudian berbuah pada diakuinya
warga di Kali Adem, sebagai bagian dari warga negara yang memiliki hak
politik untuk menjadi pemilih dalam Pemilu 2009, sekalipun mereka
tidak memiliki KTP DKI. Hanya ada audiensi saja, tanpa ada potensi
masyarakat yang bisa disampaikan, akan berakhir pada audiensi semata.
Namun, ketika semua sumber daya itu bisa dipadukan, akan ada hasil
yang tak terduga.
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Pelajaran kedua, adalah
tentang bagaimana
caranya memulai
persahabatan itu. Sebagai
sebuah lembaga yang
memiliki kompetensi
utama untuk memberikan
bantuan hukum,
maka cara memulai
persahabatan yang kami
lakukan adalah dengan
melakukan penanganan
kasus.
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Cara Memulai Persahabatan
Pelajaran kedua, adalah tentang bagaimana
caranya memulai persahabatan itu. Sebagai sebuah
lembaga yang memiliki kompetensi utama untuk
memberikan bantuan hukum, maka cara memulai
persahabatan yang kami lakukan adalah dengan
melakukan penanganan kasus. Setiap kasus yang
ditangani, sedapat mungkin harus menemukan
potensi pemberdayaan di dalamnya. Penanganan
kasus adalah pintu gerbang utama untuk
membangun kepercayaan dengan masyarakat,
guna membangun persahabatan yang lebih intens.

Persahabatan dengan paralegal-paralegal di Depok diawali ketika ada
salah seorang anggota masyarakat yang mengkonsultasikan kasusnya.
Dari pembicaraan tentang kasus, kemudian jadi melebar pada perkenalan
yang lebih dalam. Apa yang dilakukan oleh LBH Masyarakat dan apa yang
menjadi visi misinya. Pembicaraan ini, kemudian bersambut ketika si
calon klien ini mengatakan bahwa ia sebenarnya juga merupakan pekerja
sosial dari sebuah yayasan yang menampung anak-anak jalanan dan
anak-anak putus sekolah di sekitar Terminal Depok. Ia berharap kalau
LBH Masyarakat bisa memberikan penyuluhan hukum kepada anakanak. Kesempatan ini kemudian berlanjut dengan berbagai penyuluhan
dan kemudian menghasilkan paralegal di Depok.
Hakikat dari pendekatan ini, sebenarnya bukan pada penanganan
kasus tetapi pada sebuah kesadaran bahwasanya setiap yang kita lakukan
memiliki potensi untuk melakukan pemberdayaan. Apapun lembaganya,
siapapun orangnya, dan apapun aktivitasnya, pasti memiliki potensi
untuk melakukan pemberdayaan. Pasti memiliki kesempatan untuk
melakukan persahabatan dengan masyarakat lain. Kuncinya hanya satu
yaitu bagaimana kita menjadikan pekerjaan kita tidak hanya berhenti
pada si penerima manfaat saja. Jika LBH Masyarakat, hanya fokus untuk
menangani kasus dengan sebaik-baiknya saja, maka kita tidak akan
pernah mampu memberdayakan komunitasnya. Demikian juga halnya
dengan lembaga-lembaga lain yang bergerak dalam isu yang berbeda.
Kita akan mampu melakukan pemberdayaan masyarakat, apabila kita
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mau menanamkan benih-benih persahabatan dalam setiap pekerjaan
kita.
Dalam menjalankan pemberdayaan di empat komunitas ini, tidak
semuanya menggunakan pendekatan penanganan kasus. Di beberapa
komunitas lainnya, pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan
jejaring yang sudah ada. Misalkan untuk komunitas Forum Korban Napza
(FORKON). Terhadap komunitas ini, LBH Masyarakat tidak membangun
jejaring yang mampu menghimpun seluruh korban napza. Korbankorban Napza ini sejatinya sudah terjaring dalam program pengurangan
dampak buruk (harm reduction) yang sudah ada, khususnya untuk
menanggulangi penyebarluasan virus HIV/AIDS akibat penggunaan
jarum suntik. Melalui rangkaian pertemuan-pertemuan memperingati
Hari Anti Penyiksaan Sedunia, 26 Juni 2008, jejaring dan LBH Masyarakat
menyadari bahwa perlu ada bantuan hukum untuk komunitas pemakai
narkotika mengingat mereka rawan mengalami penyiksaan dan tindak
kekerasan lainnya dari aparat negara. Kesadaran bersama itu, yang
membuat teman-teman pemakai narkotika mampu membuka diri dan
merespon tawaran penyuluhan (pemberdayaan) hukum yang dilakukan
oleh LBH Masyarakat.
Penyuluhan yang satu berlanjut ke penyuluhan lainnya, dan
selanjutnya menemukan beberapa orang yang memiliki antusiasme untuk
turut terlibat dalam pemberian bantuan hukum bagi pemakai narkotika.
Dari sinilah kemudian ditemukan paralegal-paralegal komunitas yang
terlibat dalam aktivitas gerakan bantuan hukum mandiri.
Tidak selamanya menggunakan jejaring komunitas yang sudah ada,
menjadi jalan untuk melaukan pemberdayaan hukum. Demikian yang kami
buktikan di Depok dan Klender. Di Depok kami berencana menggunakan
jejaring ibu-ibu PKK yang selalu melakukan aktivitas mingguan. Sayangnya,
padatnya aktivitas ibu-ibu ini tidak memungkinkan untuk dilakukan
penyuluhan lebih jauh. Untungnya kemudian kami mendapatkan
pengaduan dari masyarakat yang mengkonsultasikan kasusnya dan dari
sini, kita dapat melakukan pemberdayaan sesungguhnya.
Di Klender, kami tadinya berharap pada jejaring ibu-ibu keluarga
korban pelanggaran HAM. Mereka adalah keluarga dari korban Tragedi
Mei 1998, yang selama ini telah didampingi oleh IKOHI (Ikatan Keluarga
175

Jejak Langkah Menciptakan “Pengacara Rakyat”

Orang Hilang Indonesia), salah satu LSM yang bergerak di bidang Hak
Asasi Manusia di Indonesia. Terhadap komunitas ibu-ibu korban ini,
gagasan yang kami tawarkan mendapatkan antusiasme yang tidak
terlalu tinggi. Kemudian, atas rekomendasi salah satu ibu korban, kami
disarankan untuk melakukan penyuluhan kepada kelompok perempuan
yang setiap minggunya melakukan pengajian. Ternyata di komunitas
inipun tidak mendapatkan respon yang memuaskan.
Menghadapi situasi seperti ini, kami tidak memiliki pilihan lain selain
menggunakan taktik memulai persahabatan secara konvensional. Kita
mengasumsikan tidak memiliki kontak/ kenalan di antara masyarakat
yang akan diberdayakan. Sehingga kita harus benar-benar berkenalan
dengan masyarakat. Bagaimana caranya?
Kita mendatangi pemerintahan lokal setempat. Waktu di Klender,
kami melapor kepada Ketua RW setempat dan memperkenalkan
diri. Selanjutnya kita minta izin kepada ketua RW untuk melakukan
penyuluhan hukum kepada masyarakatnya. Karena telah gagal terhadap
kelompok ibu-ibu, dan kelompok ibu justru merekomendasikan
kelompok anak muda, maka kami meminta izin kepada Ketua RW untuk
diizinkan melakukan penyuluhan kepada anak-anak. “Karena kami tidak
kenal dengan anak-anak muda yang potensial di sini, kami berharap
bisa dibantu oleh masing-masing Ketua RT di wilayah Bapak agar bisa
merekomendasikan lima orang nama untuk mengikuti penyuluhan,”
awal perkenalan kami kepada Ketua RW.
Di hari berikutnya, kami mengirimkan surat kepada masing-masing
ketua RT yang menceritakan pertemuan kami dengan ketua RW dan
meminta kepada Ketua RT untuk menunjuk lima orang anak-anak muda
di wilayahnya untuk mengikuti penyuluhan. Di minggu berikutnya, kami
mengambil nama-nama yang direkomendasikan tersebut. Dari namanama ini, kami kemudian mendatangi rumah anak-anak ini satu per satu,
berkenalan dengan anak yang bersangkutan ataupun dengan orang tua
dari anak tersebut. Beruntung, karena sebelumnya kami telah melakukan
penyuluhan kepada ibu-ibu, walau tak berhasil. Banyak ibu yang sudah
mengenal keberadaan kami. “Oh, ini LBH yang tempo hari memberi
penyuluhan pas pengajian ibu-ibu ya. Bagus itu kalau dilakukan ke anakanak. Anak-anak di sini, gak ada kerjaannya. Kalau ibu-ibu susah, sudah
banyak yang dikerjakan,” ujar salah seorang ibu.
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Singkat kata, dari proses menyisir satu demi
satu ini, kami kemudian bisa berkenalan dan
mendapatkan anak-anak yang akan menjadi
peserta penyuluhan. Dari penyuluhan ini, kemudian
kita mendapatkan paralegal yang dilantik dan siap
membantu LBH Masyarakat mewujudkan Gerakan
Bantuan Hukum Mandiri.

Pertemuan Pertama bukan Pertemuan
Terbaik

Pelajaran 3:
Berkenalan dengan
masyarakat dalam
pertemuan pertama,
dan memastikan bahwa
pertemuan pertama
adalah adalah pertemuan
berkualitas, yang artinya
kita membutuhkan
persiapan yang matang
dan mendalam.
Atau, menyadari dan
bersiap-siap kalau
pertemuan pertama
pasti bukan pertemuan
yang diharapkan. Kedua
pendekatan ini, bukanlah
pendekatan yang saling
meniadakan. Keduanya
justru saling melengkapi.

Melakukan proses pemberdayaan yang lancar
dan langsung bisa mendapatkan hasil, tentu
menjadi harapan semua orang. Kemudahan seperti
itu adalah berkah yang tak ternilai harganya,
namun seringkali bukannya kemudahan itu yang
akan kita dapatkan, tapi justru berbagai ujian yang
kita peroleh. Pertemuan pertama seringkali bukan
merupakan pertemuan yang terbaik. Bahkan, tidak
jarang, antusiasme dalam pertemuan pertama
langsung hilang dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita harus
rela dan siap kehilangan pertemuan pertama. Yang harus dipikirkan,
apa yang harus kita lakukan agar kita tidak kehilangan semuanya setelah
pertemuan pertama berakhir.

Setidaknya ada dua metode yang bisa diterapkan, pertama adalah
memastikan pertemuan pertama adalah pertemuan berkualitas. Berarti
kita membutuhkan persiapan yang matang dan mendalam, sehingga
kita bisa memastikan peserta yang datang di pertemuan pertama adalah
peserta yang telah terseleksi dengan baik. Atau dengan pendekatan yang
kedua, kita sudah menyadari dan bersiap-siap kalau pertemuan pertama
pasti bukan pertemuan yang diharapkan. Kita rela kehilangan pertemuan
pertama ini, dan sudah menyiapkan langkah antisipasinya. Kedua
pendekatan ini, bukanlah pendekatan yang saling meniadakan. Keduanya
justru saling melengkapi, jika mungkin diterapkan bersamaan.
Pendekatan pertama, bersandar pada survey pendahuluan yang
harus mendalam. Sebelum kegiatan dilakukan, sudah ada studi awal
(baseline study) yang memotret profil komunitas secara lengkap. Dalam
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studi awal tersebut, tidak sekedar terpapar kondisi fisik dan sosial
masyarakat, tapi juga apa yang menjadi pola pikir dan pemahaman
masyarakat terhadap isu-isu tertentu. Tentunya studi awal ini, juga
menyampaikan rekomendasi tentang orang-orang kunci yang bisa
diharapkan untuk terlibat dalam kegiatan, dan bagaimana cara melakukan
kegiatan tersebut. Singkat kata, studi awal yang baik adalah studi awal
yang mampu menjadi kunci jawaban terhadap setiap permasalahan yang
dihadapi dalam perjalanan. Tentunya untuk membuat studi awal yang
berkualitas ini, bukanlah pekerjaan yang mudah. Salah satu kesulitannya
karena kita tidak mampu meramalkan secara tepat apa yang akan kita
hadapi di masa mendatang.
Pendekatan kedua, adalah pendekatan untuk mengantisipasi
pertemuan pertama sebagai pertemuan yang gagal. Pendekatan ini
yang lebih sering kita terapkan dalam proses pemberdayaan di empat
komunitas ini. Kita selalu siap bahwa pertemuan pertama seringkali
menjadi pertemuan yang gagal. Untuk itu kita telah menyiapkan langkahlangkah antisipasi.
Antisipasi pertama adalah menjadi pertemuan pertama tersebut
sebagai ajang perkenalan. Orang-orang yang hadir dalam pertemuan
pertama, mungkin tidak akan hadir dalam pertemuan-pertemuan
berikutnya. Tapi kita harus membuat mereka semua ingat bahwa pernah
ada pertemuan dengan kita sebagai penyuluhnya. Caranya tentu dengan
membuat pertemuan tersebut memberi kesan yang mendalam, dengan
cara membahas sesuatu yang khas dari komunitas tersebut. Misalkan,
topik tentang upaya paksa (penangkapan, penahanan, penyitaan),
tidak disampaikan seperti kita menerangkan undang-undang. Tapi kita
berusaha mendapatkan contoh kasus dari pengalaman nyata yang dialami
warga di komunitas. Bagaimana ketika dulu ada salah seorang warga yang
pernah ditangkap, apa kasusnya, apakah proses itu benar atau tidak, dan
seterusnya. Dengan menggunakan pengalaman komunitas sendiri, kesan
yang ditinggalkan akan lebih mendalam. Selain itu, tentunya dengan
meninggalkan beberapa brosur yang bisa digunakan sebagai sumber
informasi singkat ketika penyuluhan telah berakhir. Tidak salah pula bila
kita bisa memberikan beberapa suvenir kepada peserta penyuluhan.
Suvenir ini bisa dibagikan kepada seluruh orang, atau diadakan kuis kecil
jika suvenir yang tersedia tidak banyak.
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Antisipasi kedua adalah dengan membuat
rencana untuk melakukan pertemuan berikutnya.
Jika pertemuan pertama kita dapatkan dari inisiatif
penyuluh, sekarang untuk pertemuan kedua
kita mendorong inisiatif dari masyarakat. Kapan
penyuluhan akan dilakukan, tempatnya di mana,
topiknya apa, dan siapa yang akan mempersiapkan.
Akan lebih baik, jika kita bisa membentuk
kepanitiaan kecil yang akan bertanggung jawab
untuk melakukan persiapan penyuluhan. Dengan
adanya panitia kecil ini, kita memiliki embrio
paralegal. Terhadap panitia kecil ini, kita akan dapat
melakukan komunikasi intensif untuk memantau
persiapan-persiapan berikutnya.

Pelajaran 4:
Antisipasi-antisipasi yang
harus disiapkan apabila
pertemuan pertama
tidak berhasil memicu
antusiasme warga.
Antisipasi pertama,
pertemuan pertama
hanya sebagai ajang
perkenalan saja.
Antisipasi kedua,
membuat rencana untuk
pertemuan berikutnya.
Antisipasi ketiga,
mendapatkan orangorang kunci yang kita
anggap potensial.
Antisipasi keempat,
membuka peluang untuk
adanya orang baru
terlibat dalam aktivitas
penyuluhan.

Antisipasi ini saja tidak cukup, sejak dari
pertemuan pertama kita harus mendapatkan orangorang kunci yang kita anggap potensial. Orangorang kunci tersebut setidaknya adalah orang yang
terlihat antusias dengan penyuluhan yang kita
berikan. Akan lebih baik, jika orang tersebut adalah
profil yang disegani oleh masyarakat. Tapi tidak dalam artian bukan orang
yang dimusuhi oleh masyarakat. Seringkali orang yang terlihat antusias,
tak lebih dari orang yang suka mencari perhatian pada orang baru dan
tidak diterima oleh masyarakatnya. Supaya kita tidak salah pilih, kita
dapat memilih orang-orang kunci ini lebih dari satu orang.

Setelah kita mendapatkan orang-orang kunci ini, lakukan pembicaraan
secara lebih pribadi untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam.
Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan kunjungan pribadi ke rumahnya,
dan mencoba untuk menjali persahabatan dengan orang-orang kunci ini.
Salah satu topik pembicaraan yang dapat dimanfaatkan adalah meminta
tanggapan dari yang bersangkutan tentang topik penyuluhan yang telah
dilakukan, serta meminta saran topik penyuluhan apa yang sebaiknya
dilakukan untuk masa mendatang.
Antisipasi yang keempat, adalah dengan tetap membuka peluang
untuk adanya orang baru terlibat dalam aktivitas penyuluhan ini. Dengan
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Pelajaran 5:
Siapkan metode
penyuluhan yang inovatif
guna menghindari
kejenuhan metode
penyuluhan ceramah yang
konvensional.
Misalnya: membuat kuis,
studi lapangan, dan lain
sebagainya.
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demikian, peluang untuk adanya tambahan pesertapeserta baru masih mungkin terjadi. Kita tidak
membatasi hanya terhadap mereka yang datang
pertama saja.

Ketika Kejenuhan Mulai Hinggap

Metode penyuluhan, yang didominasi oleh
ceramah semata biasanya tidak akan bertahan
lama. Setelah dilakukan penyuluhan lebih dari dua kali, biasanya sudah
terjadi kejenuhan. Kejenuhan ini dapat diatasi dengan mengubah metode
penyuluhan. Penyuluhan tidak harus dilakukan dengan ceramah yang
bergaya tutorial, tetapi dengan metode yang lain.
Kita tetap dapat melakukan penyuluhan di dalam kelas, tapi tidak
dengan cara tutorial. Salah satu metode yang kerap dipakai adalah
dengan cara membuat permainan atau kuis. Kuis yang kita lakukan,
bukan bertujuan untuk sekedar menguji kemampuan peserta, tapi
justru digunakan sebagai pemicu untuk melakukan penyuluhan. Hal ini
dilakukan dengan memodifikasi pertanyaan dari pertanyaan tertutup
menjadi pertanyaan yang terbuka. Contohnya, daripada bertanya
“berapa lamakah seseorang dapat ditangkap oleh polisi?” lebih baik
kita bertanya, “Amir ketahuan melakukan kejahatan, ia ditangkap oleh
masyarakat dan dalam keadaan babak belur ia diserahkan kepada polisi.
Dua hari kemudian, masyarakat menemukan Amir sudah berkeliaran
di tengah masyarakat. Ketika masyarakat bertanya pada polisi, polisi
mengatakan bahwa ia hanya berhak menangkap Amir selama 1 x 24
jam, lewat dari batas waktu itu, polisi harus melepaskan Amir. Benarkah
tindakan polisi?”
Dengan pertanyaan yang lebih terbuka, ada kesempatan untuk tidak
sekedar memberikan kunci jawaban, tetapi akan memancing pro kontra
di antara para peserta dan akhirnya terbuka dialog untuk membahas
soal yang diberikan. Pembahasan soal inilah yang kemudian menjadi
kesempatan untuk memberikan penyuluhan.
Selain menggunakan kuis, kejenuhan juga bisa diatasi dengan
melakukan penyuluhan lapangan. Misalkan daripada melakukan
penyuluhan tutorial tentang proses persidangan pidana, ada baiknya
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membawa peserta penyuluhan untuk menonton langsung proses
persidangan. Dari aktivitas menonton proses persidangan ini, akan
membuat mereka lebih tertarik untuk mendengar ceramah tentang proses
persidangan. Kunjungan ke penjara juga dapat digunakan sebagai sarana
untuk mengusir kejenuhan yang terjadi. Sensasi-sensasi yang dirasakan
melalui aktivitas-aktivitas baru ini, akan membuat persahabatan yang
terjalin akan tetap terjalin.
Mengusir kejenuhan juga dapat diatasi dengan cara mendorong
peserta penyuluhan untuk melakukan aktivitas sendiri yang menjadikan
mereka sebagai pelaku utama. Di Komunitas Klender, kami mencoba
mengatasi kejenuhan dengan meminta mereka untuk menyelenggarakan
penyuluhan sendiri di komunitasnya. Mereka kita minta untuk menjadi
panitia penyuluhan, dan peserta penyuluhan adalah tokoh-tokoh
masyarakat yang mereka undang. Narasumber untuk penyuluhan,
selain dari LBH Masyarakat juga dari masyarakat setempat. Semuanya
disiapkan oleh paralegal, LBH Masyarakat hanya membantu untuk
persoalan perizinan dengan perangkat RT/RW setempat. Melalui
kegiatan semacam ini, paralegal setempat tidak hanya mendapatkan
ilmu dari materi penyuluhan, tapi mendapatkan manfaat lebih yaitu
membuktikan kemampuan mereka di antara tokoh-tokoh masyarakat
yang selama ini meremehkan kemampuan mereka. Dari penyuluhan
ini, mereka kemudian diperhitungkan dan diajak untuk terlibat dalam
organisasi Karang Taruna.
Demikian juga halnya, dengan paralegal di Depok yang didorong
untuk melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah terkait dengan program
Sekolah Gratis 2009. Melalui penyuluhan ini, selain mereka memberikan
penyuluhan, mereka juga berkesempatan untuk
meningkatkan
kapasitasnya dalam berbagai hal. Mulai dari melakukan audiensi dengan
pejabat pemerintahan kota, hingga menghadapi siswa sekolah menengah
dan melakukan penyuluhan.

Kunci Keberhasilan Pemberdayaan
Sangat tidak mudah untuk merumuskan apa yang menjadi kunci
keberhasilan pemberdayaan. Justru lebih mudah untuk merumuskan apa
yang akan menjadi biang kegagalan dari pemberdayaan. Pemberdayaan
akan gagal, ketika siapapun yang berniat melakukan pemberdayaan
181

Pemberdayaan akan
berhasil jika kita tidak
akan jemu-jemunya
untuk selalu menaruh
perhatian pada kekuatan
masyarakat itu sendiri,
bukan pada kekuatan
elite masyarakat,
ataupun kekuatan di luar
masyarakat.
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telah menyerah dengan situasi yang dihadapi dan
kemudian menciptakan kambing hitam.

Proses pemberdayaan adalah proses yang tidak
akan berhenti. Ibarat air, ia akan terus berjalan
menuju tempat yang lebih rendah. Kalaupun di
tengah jalan, ada sesuatu yang menghalangi, air
selalu menemukan cara untuk mengatasi halangan
itu. Jadi sangat tidak tepat, jika pemberdayaan
dianggap sebagai sebuah proses yang linear dari tahapan yang satu
menuju ke tahapan dua, dari tahap dua akan masuk ke tahap tiga.
Proses pemberdayaan mungkin bisa digeneralisasi, tapi bagaimana
pemberdayaan sesungguhnya dilakukan sangat tergantung pada apa
yang dihadapi dan dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan.
Anda ingin melakukan pemberdayaan pada masyarakat? Berangkatlah
dari apa yang dimiliki oleh masyarakat, dengan itu kita akan membuat
masyarakat maju dengan apa yang mereka miliki. Sebaliknya ketika
kita memulai pemberdayaan bukan dari apa yang dimiliki masyarakat,
secara tidak langsung kita telah membunuh potensi yang dimiliki oleh
masyarakat.
Jadi, pemberdayaan akan berhasil jika kita tidak akan jemu-jemunya
untuk selalu menaruh perhatian pada kekuatan masyarakat itu sendiri,
bukan pada kekuatan elite masyarakat, ataupun kekuatan di luar
masyarakat. Mungkin kita akan menemukan jalan buntu, tapi dengan
percaya pada kekuatan masyarakat kita akan menemukan jalan keluarnya.
Rangkaian cerita di buku ini, mungkin tidak memberikan jawaban secara
lengkap atas setiap masalah pemberdayaaan. Karena memang buku ini
tidak disusun untuk menjawab semua permasalahan. Tetapi apa yang
kami tulis, mungkin saja menjadi inspirasi bagi Anda. Kami, kebetulan
telah melaluinya, dan kami ingin membagi pengalaman kami kepada
Anda semua. Bukan supaya kami dianggap berhasil, tapi karena kami
ingn menginspirasi Anda dan mendengar cerita-cerita keberhasilan
perjuangan Anda. Dengan mendengar cerita-cerita perjuangan itu,
kita semua tentu akan semakin kaya dengan pengalaman dan semakin
mantap untuk menjadi sahabat bagi masyarakat.
Tulisan-tulisan ini hanyalah jejak langkah, bukan sebuah buku
pedoman. Ini pun hanya merupakan salah satu metode untuk
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memberdayakan masyarakat yang coba kami gagas melalui pendekatan
bantuan hukum. Kami ingin bantuan hukum, tidak menjadi milik
para pengacara saja, tapi bisa menjadi milik semua orang. Dengan
bersahabat dengan masyarakat, dengan memberdayakan masyarakat
dan menjadikan masyarakat sebagai pengacara rakyat, akhirannya akan
membawa kesejahteraan bagi rakyat. Semoga jejak langkah menciptakan
pengacara rakyat ini bisa memberi manfaat bagi kita semua.
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Profil Penulis

AJENG LARASATI
Salah satu anggota Badan Pekerja LBH Masyarakat. Saat ini ia tengah
menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Mulai bergabung di LBH Masyarakat sejak April 2008. Di LBH
Masyarakat, ia cukup banyak terlibat untuk membina salah satu
komunitas LBH Masyarakat, yaitu Komunitas FORKON. Pelajaran
paling penting yang ia dapatkan selama berkegiatan bersama
komunitas FORKON adalah sedalam apapun seseorang jatuh, pasti
akan selalu ada cara untuk bangkit.

ANDI WIYANTO
Staf Peneliti dan Penyuluh Hukum ini sedang menyelesaikan studi
sarjananya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta,
dengan konsentrasi di Hukum Tata Negara. Andy bergabung dengan
LBH Masyarakat sejak pertengahan 2008 silam, melanjutkan
program magang Summer Internship di tahun tersebut. Kini, dia
juga bertanggungjawab atas komunitas nelayan Kali Adem.

ANSWER C. STYANNES
Answer bergabung bersama dengan LBH Masyarakat tidak
lama setelah lembaga ini berdiri di penghujung 2007. Ia saat ini
tengah menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas
Indonesia dengan mengambil Program Kekhususan Hukum Tata
Negara. Fokus kerjanya di LBH Masyarakat lebih kepada persoalan
konstitusionalisme, reformasi hukum dan peradilan, hak-hak sipil
dan politik, ketenagakerjaan. Namun demikian, ia tidak pernah
menutup diri untuk mempelajari hal-hal baru lainnya.
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ANTONIUS BADAR
Badar, biasa dia dipanggil, adalah mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Di tengah rutinitas kuliahnya,
dia membagi waktunya untuk mengabdi di LBH Masyarakat. Dia
menjadi penanggung jawab komunitas FORKON. Bersama temanteman komunitas pemakai narkotika, dia menemukan banyak
tantangan baru. Dia bertekad untuk dapat menyumbangkan ilmu
pengetahuan yang dia dapatkan di bangku kuliah untuk menghapus
praktik penyiksaan dan pelanggaran HAM lainnya yang kerap dialami
oleh para pemakai narkotika.

CHRISTINE TAMBUNAN
Christine adalah anggota Badan Pekerja LBH Masyarakat yang
bergabung sejak April 2008. Saat ini sedang menyelesaikan
studinya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan Program
Kekhususan Praktisi Hukum. Gadis humoris yang kerap menjadi MC
dalam acara-acara LBH Masyarakat ini memiliki ketertarikan akan isu
penyiksaan, fair trial, kebebasan beragama, dan keadilan sosial serta
pembangunan.

DHOHO ALI SASTRO
Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, program kekhususan
Praktisi Hukum ini telah lama mendedikasikan dirinya bagi dunia
bantuan hukum dan terutama pemberdayaan hukum masyarakat,
sejak ia masih di bangku kuliah. Pengalamannya yang telah lama
malang melintang di dunia pemberdayaan hukum menghantarkan
dirinya dipercaya untuk menjabat Direktur Pemberdayaan Hukum
Masyarakat dan Penanganan Kasus LBH Masyarakat hingga kini.
Dhoho, biasa ia dipanggil, berikrar untuk mengabdikan dirinya bagi
kampung tercinta, Jember, Jawa Timur selesai kepengurusannya di
LBH Masyarakat.

FERI SAHPUTRA
Feri Sahputra yang saat ini masih menjadi mahasiswa tahun kedua
di Fakultas Hukum Universitas Indonesia merupakan staf termuda di
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LBH Masyarakat. Bersama dengan Answer C. Styannes, pemuda yang
sesungguhnya memiliki hobi menulis di blog ini bertanggungjawab
dalam melakukan penyuluhan hukum di Komunitas Depok. Di LBH
Masyarakat, Feri merupakan staf yang paling sering dilibatkan dalam
kasus-kasus yang berhubungan dengan hak atas pendidikan dan
korupsi di sekolah.

NUR ANNISSA RIZKI SANTOSO
Akrab dipanggil Kiki, perempuan yang hobi menyanyi ini memperoleh
gelar Sarjananya dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia
pada tahun 2009. Mengawali karirnya sebagai relawan, Kiki kini
merupakan staf LBH Masyarakat. Ia bertanggungjawab dalam tim
penyuluh untuk Komunitas Klender. Saat ini ia juga memfokuskan
dirinya di dalam tim yang menjawab pertanyaan-pertanyaan
konsultasi hukum online, bekerjasama dengan Voice of Human
Rights News Center (VHR Media).

PEBRI ROSMALINA
Perempuan berdarah Batak ini secara tidak sengaja terlibat dalam
aktivisme bantuan hukum dan HAM. Awalnya ia hanya diajak oleh
teman-teman terdekatnya. Tetapi, ia kemudian banyak terlibat
dalam aktivitas kunci LBH Masyarakat, hingga dipercaya menjadi
penanggung jawab komunitas nelayan Kali Adem. Walaupun dia
masih menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, hingga kini dia masih bermimpi menjadi dokter gigi, citacitanya sejak kecil.
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